
Långtids syrgasbehandling 

LTOT= Long time oxygen treatment 

• Förlänger livet på KOL-patienter med 

  PO2 på mindre än 8 kPa 

• Dosering viktig 

• Uteslut behandlingsbara andra orsaker         

   till hypoxin 

 













Långtids syrgasbehandling 

•  Dosering viktig nattlig mätning önskvärd 

•  Uteslut behandlingsbara andra orsaker         

 till hypoxin 

•  PO2 < 7,4 kPa optimalt behandlad 

•   

 

 



Långtids syrgasbehandling 

• Ökar livskvaliten speciellt om patienten även 
får portabel syrgasutrustning 

• Ökar inte överlevnaden under första året 

• Ökar inte överlevnaden hos t ex 
lungfibrospatienter 

• Kan vara nackdel till personer med nedsatt 
ventilationsförmåga t ex kyfoskolios och 
neuromuskulära sjukdomar som post polio. 







Hur starta behandling 

• Poliklinisk patient med vilosaturation  

upprepade gånger under 90%. 

• Blodgas spirometri 

lungrtg 

• Om PO2 < 7,5 och eller PCO2 > 6,1 remiss 

lungkliniken och väntelisteintagning på 

avdelning. 



Respinsuff i samband med 

sjukhusvård 

• Pat ej utskrivningsbar utan syrgasbehandling 

• Tag blodgas, spirometri, lungrtg. 

 

• Samråd gärna med lungkonsult.  

• Koncentrator kan förmedlas via syrgasenhet 

pat och anhöriga måste utbildas. 



Kontraindikationer 

• Öppen låga 

• Damm och tobaksrök 

• Rökning sista 3 månaderna 

• Missbruk 

• Demens 



Att tänka på 

• Syrgas är ett receptbelagt läkemedel 

• Skall stå i läkemedelsjournalen med dos. 

• Dosen skall titreras med blodgaser för att ha 

koll både på syre och koldioxidnivårer. 

• Är syrgas till nytta för patienten? 



Palliativ syrgasbehandling 

• Bra till hypoxiska cancerpatienter 

• Andra alternativ finns t ex lågdos morfin 

 





Hur ordinera palliativ syrgas 

• Utbildning av patient och anhöriga 

• Saturation och uppskattning om risk för 

koldioxidretention räcker 

• Ingen uppföljning av dosering från lungkliniken 

• Brandrisker och kontraindikationer samma 

som för annan syrgasbehandling. 

• Överväg andra behandlingar 



Andfåddhet hos palliativa 

patienter 

• Mycket vanligt symtom sista veckan i livet. 

• Men sällan sista timmarna 

• KOL-patienter och lungcancerpatienter går in i 

koldioxidnarkos som andra döende. 

• Syrgas löser inte problemet med dyspné annat 

än i vissa situationer hos vissa patienter. 





Opiatdoser dyspnébehandling 

• Om opiatnaiv 2-10 mg morfin IV eller 

motsvarande 

• För patient med pågående opiatbehandling 

finns ingen övre gräns för dosen. 



Noninvasiv maskventilation 

• Alla KOL-patienter har ett ökat andningsarbete 

• Vid allvarliga exacerbationer orkar inte 
patienten vädra ut CO2 vilket leder till 
Respiratorisk acidos 

• pH 7,25 indikation för IVA-vård 

• Korttids noninvasiv ventilation kan spara liv, 
IVA-platser undvika VAP (ventilator assisterad 
pneumoni)  







Målsättning 

• Vädra ut koldioxiden köpa tid 

• Effekt av Antibiotika, Cortison, 

Syrgas, diuretika slemmobilisering 

• Några timmars till ett par dygns 

behandling 



Hemventilatorbehandling 

• Bra för bälgfunktionsfel 

• Skolios 

• St post Polio 

• St Post TBC 

• Neurologiska och muskelsjukdomar 



• Mellan 400 000 och 700 000 personer i 

Sverige lider av KOL där rökning oftast är 

orsaken. Stort mörkertal och förekomsten 

(diagnosticerandet) ökar 

 

 

 

















It is recognized that use of the fixed ratio 

(FEV1 /FVC) may lead to more frequent 

diagnoses of COPD in older adults with mild 

COPD as the normal process of aging affects 

lung volumes and flows, and may lead to 

underdiagnosis in adults younger than 45 

years. 



Bronchodilation  

• Possible dosage protocols are 400 mcg beta2 -agonist, 160 

mcg anticholinergic, or the two combined122. FEV1 should be 

measured 10-15 minutes after a short-acting beta2 -agonist is 

given, or 30-45 minutes after a short-acting anticholinergic or a 

combination.  

Performance  

• Spirometry should be performed using techniques that meet 

published standards123.  

• The expiratory volume/time traces should be smooth and free 

from irregularities.  

• The recording should go on long enough for a volume plateau to 

be reached, which may take more than 15 seconds in severe 

disease.  



• Both FVC and FEV1 should be the largest value obtained 

from any of 3 technically satisfactory curves and the FVC and 

FEV1 values in these three curves should vary by no more than 

5% or 150 ml, whichever is greater.  

• The FEV1 /FVC ratio should be taken from the technically 

acceptable curve with the largest sum of FVC and FEV1 .  

Evaluation  

• Spirometry measurements are evaluated by comparison of the 

results with appropriate reference values based on age, height, 

sex, and race.  

• The presence of a postbronchodilator FEV1 /FVC < 0.70 

confirms the presence of airflow limitation. 
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Adapted from Fletcher & Peto 1977 

FEV1 (% of value at age 25 y)  

Stopped at 45 
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KOL – fysisk aktivitet vs mortalitet 
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6 minuters gångsträcka 

predicerar mortalitet 
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Rehabilitering vid KOL 

• Mätning av fysisk kapacitet med gångtest 

• Träning vid KOL 

• Inandningsmuskelträning vid KOL 

• Nutritionsbehandling vid KOL 
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Mätning av fysisk kapacitet 

samt träning vid KOL 
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Hälso- och sjukvården bör 

• erbjuda personer med stabil KOL i stadium 2–4 med misstänkt nedsatt fysisk 

kapacitet en mätning av fysisk kapacitet med 6 minuters gångtest (prioritet 

1). 

• erbjuda personer med stabil KOL i stadium 2–4 och nedsatt fysisk kapacitet 

konditions- och styrketräning (prioritet 3). 

• erbjuda personer med KOL i stadium 2–4 och en akut exacerbation ledarstyrd 

konditions- och styrketräning i direkt anslutning till den akuta försämringen 

(prioritet 3). 
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Indikationer för nutritionsbehandling 

vid KOLa 

 
Indikationer för nutritionsbehandling vid KOL

a
 

•Ingen viktnedgång0 p 

Viktnedgång senaste 2 månaderna1 p 

•Oförändrad eller ökad aptit0 p 

Minskad aptit senaste 2 månaderna1 p 

•BMI > 20 kg/m
2
0 p 

BMI 18–20 kg/m
2
1 p 

BMI < 18 kg/m
2
2 p 

Om summan blir ≥ 2 poäng behöver  

patienten kvalificerad hjälp med sin nutrition. 

•Ingen viktnedgång  0 p 

Viktnedgång senaste 2 månaderna 1 p 

•Oförändrad eller ökad aptit   0 p 

Minskad aptit senaste 2 månaderna  1 p 

•BMI > 20 kg/m
2       

0 p 

BMI 18–20 kg/m
2    

1 p 

BMI < 18 kg/m
2         

2 p 

Om summan blir ≥ 2 poäng behöver  

patienten kvalificerad hjälp med sin nutrition. 

http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/andningsvagar/astma_och_kol.html#fnote_31
http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/andningsvagar/astma_och_kol.html#fnote_31
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Akutbehandling av KOL 

exacerebation 

• Salbutamol 2,5–5 mg och/eller ipratropium 

0,5 mg administrerat med nebulisator. 

Upprepa behandlingen efter 30–45 minuter 

om otillfredsställande effekt. Alternativt kan 

inhalation av spray via inhalationskammare 

ges med 4–10 puffar beta-2-stimulerare 

och/eller ipratropium var 20:e minut under 

sammanlagt en timme. 
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Akutbehandling del 2 

• Oxygen 1–2 liter/min 

• Prednisolon 

• Antibiotika:  

i första hand amoxicillin eller doxycyklin  

i andra hand amoxicillin/klavulansyra, 

trimetoprim/ sulfonamid eller ciprofloxacin.  

 


