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Dyspne: 
Hjarte eller lunger?
Spirometri & anstrengelsestestar



Viasys Carefusion, Wurzburg, Germany

Spirometri – fastlegens viktigste verktøy…

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Spirometrimålinger er et av fastlegens viktigste verktøy man har ved utredning av dyspnø hvis det utføres korrekt og tolkes riktig. Spirometrimålinger forventes i dag å være tilgjengelig på hvert eneste fastlegekontor i Norge



Agenda
• Spirometri

• Hva måles?

• Prosedyre og fallgruber

• Tolkningsverktøy

• Eksempler
• Hvile

• Under anstrengelse



Privat bilde

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tolkning kan være utfordrende både fordi man må kreve maksimal innsats fra pasienten – hvor man fyller seg opp maksimalt…



Privat bilde

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Smeller til, og tømmer seg maksimalt for luft – og skifter farge.men også fordi man i en helt frisk populasjon ser store normalvariasjoner. 



Tolkning - stor normalvariasjon
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her ser vi eksempler på spirometrikurver med stor normalvariasjon hos tre friske symptomfrie toppidrettsutøvere.Første eksempel har kurve noe under hva som er forventet med antydning til hengekøyefasong.Eksempelet i midten har to identiske kurver innenfor normalområde –14 års mellomromSiste eksempel har en kurve som er særdeles høyt over hva som er forventetdet er derfor viktig at du tar hensyn til anamnese og pasienthistorie når du skal tolke resultatet.



Spirometri – ditt eget fingeravtrykk



Hva måles ved spirometri?
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Flow & volum
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Spirometrirapport

Målevariabler
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her ser dere en typisk Spirometri Rapport. Ta en titt på målevariablene som vises under kurven. Mange av disse som rapporteres i ulike rapporter er oftest overflødige. For enkelhets skyld vil jeg derfor anbefale deg å kun rapportere de mest relevante målevariablene.



Målevariabler

Spirometrirapport
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
FVC, FEV1 og FEV1 i prosent av FVC



Teknikk og feilkilder
Prosedyre

©CareFusion Corporation by permission

©CareFusion Corporation by permission

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ulike prosedyrer – tildels avhengig av type spirometer



Brukernavn
Presentasjonsnotater
I tillegg stilles det store krav til testpersonell i forhold til instruksjon, heiing og utvelgelse av korrekte kurver



Enkel spirometri
Open circult method

• Fyll lungene maksimalt

• Sett munnstykket raskt til 
munnen forbi tennene

– Unngå lekkasje

• Tøm lungene raskt og 
fullstendig i maksimum 15 
sekunder

• Påse skikkelig heiing

• Kontroller sittestilling – hode lett hevet
• Sett munnstykket i munnen forbi tennene
• Pust evt rolig noen ganger
• Innhaler fullstendig og kraftig 

– Pause < 1 sekund ved TLC

• Ekshaler maksimalt og fullstendig til ingen 
luft passerer 
– Maksimum 15 sekunder

• Påse skikkelig heiing

Fullstendig spirometri
Closed circult method



Vanligste feilkilder

• Ikke god nok fylling (inhalasjon)
• Ikke reproduserbare kurver

• Sub-optimal start / nølende start
• Rund og høyreforskjøvet PEF
• Økt FEV1-verdi

• Ikke fullført ekspirasjonsfasen fullstendig
• Økt FEV1/FVC ratio



La oss ta ett eksempel hvor
teknikk er avgjørende for 

resultatet…



Frisk mann 43 år - røyker
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Hvilken kurve velger maskinen deres?
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Hvilken kurve velger du?
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Tolkning
& kasuistikker



Spirometri - trinn for trinn
1. Vurder kvaliteten på flow-volum kurvene

 Er PEF spiss og plassert nær y-aksen?
 Synes FVC riktig?

2. Vurder fasongen på flow-volum kurven
 Foreligger ventilasjonsinnskrenkning?
 Er FVC normal?
 Er det tegn til hengekøyefasong?

3. Vurder de tallmessige verdiene
 Er FEV1/FVC % < LLN eller < 70?
 Gjennomfør reversibilitetstesting/BDT

4. Vurder evt grad av obstruksjon
 Bruk FEV1 i % av forventet
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FEV1
(% forventet) Z-score

GOLD 1 ≥ 80 >-1.645

GOLD 2 50-79 -1.645til -2.5

GOLD 3 30-49 -2.51 til -4

GOLD 4 < 30 < -4

Målt
% 

forventet LLN

FVC xxx xxx xxx

FEV1 xxx xxx xxx

FEV1/FVC% xxx --- xxx

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg har valgt å dele tolkningsrekkefølgen i fire delområder: Det første du gjør er å vurdere kvaliteten på prosedyren. Da må du se på fasongen på flow-volume kurven.Er topphastigheten på kurven spiss og plassert i nærheten av y-aksen? Har pasienten tømt seg helt ut, slik at FVC er riktig? Hvis ikke, indikerer dette en suboptimal teknikk med laber og slapp innsats, og målingen bør ikke brukes, men ekskluderes. Deretter går du til punkt 2 og vurderer fasongen på kurven. Foreligger det en ventilasjonsinnskrenkning? 



1. Vurder kvaliteten på flow-volum kurvene
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2. Vurder fasongen på flow-volum kurven
 Foreligger ventilasjonsinnskrenkning?
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Spirometri - trinn for trinn

FEV1
(% forventet) Z-score

GOLD 1 ≥ 80 >-1.645

GOLD 2 50-79 -1.645til -2.5

GOLD 3 30-49 -2.51 til -4

GOLD 4 < 30 < -4

Målt
% 

forventet LLN

FVC xxx xxx xxx

FEV1 xxx xxx xxx

FEV1/FVC% xxx --- xxx

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dvs er arealet av pasientens kurve under arealet av den forventede kurven - slik vi ser her? Hvis ikke, har pasienten mest sannsynlig en normal spirometri!Videre - er FVC normal? Hvis så, vil en restriksjon være utelukket. Med restriksjon menes redusert total lungekapasitet. Er det tegn til hengekøyefasong? Hvis så, er obstruksjon sannsynlig. Gå derfor videre til punkt 3, og vurder de tallmessige verdiene for FEV1 i prosent av FVC. Er denne under 70, gjennomfør en reversibilitetstest.



Prosedyre reversibilitet

Gjengitt fra ATS/ERS Task Force;Interpretative strategies for lungfunction tests, 2005 og Global initiative for Chronic Obstrukcive Lung Disease, 2017

- Utfør en spirometri og noter ned FEV1

- Gi pasienten enten
- 400mcg SABA (beta2 agonist)
- 160mcg SAMA (muskarinreseptor-antagonist)
- Evt begge deler

- Gjenta ny spirometrimåling og sammenlign 
FEV1post med FEV1pre

Pre Post Endring % endring

FEV1 3.51L 4.11L 0.6 L 17 %
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Når det gjelder prosedyre for reversibilitetstesting så gjøres dette på følgende måte: Utfør en spirometri og noter ned FEV1Gi pasienten enten 400 mcg SABA, 160 mcg SAMA eller evt begge deler. Vent så i 15 eller 30-45 minutter.Gjenta ny spirometrimåling og sammenlign FEV1post med FEV1pre. Vurder endringen i både absoluttverdi og i prosent



Positiv reversibilitetstest
Hvis FEV1 øker mer enn 12% og 200 mL fra utgangsverdi

 Pasienten har sannsynligvis astma

Astma KOLS
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hos voksne er reversibilitetstesten positiv hvis FEV1 øker mer enn 12% og 200 mL fra utgangsverdi. En astma er da høyst sannsynlig.Resultatet forutsetter at pasienten ikke har tatt korttidsvirkende eller langtidsvirkende bronkodilatatorer 6 og 12 timer før testen.Hvis reversibilitetstesten er negativ – spesielt i kombinasjon med langvarig røykehistorie, vil KOLS være mest sannsynlig. 



SPØRSMÅL
1. Hvordan er kvaliteten på kurven?
2. Vurder fasongen på kurven

• Foreligger ventilasjonsinnskrenkning?
• Er FVC normal?
• Er det tegn til hengekøyefasong?

3. Vurder de tallmessige verdiene
• Er FEV1/FVC % < 70 %?

• Gjennomfør evt reversibilitetstest
4. Vurder evt grad av obstruksjon

Normal Pre % 
forventet

Post % 
endring

FVC 5.26

FEV1 4.44

FEV1/FVC% 83

TLC

Mann 25 år, tilsynelatende frisk
Idrettsutøver som opplever tung pust under og etter trening i kaldt vær, Høyde: 187 cm, Vekt: 76 kg, BMI; 22 kg/m2

Fiktiv 
pasient



SPØRSMÅL
1. Hvordan er kvaliteten på kurven?
2. Vurder fasongen på kurven
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SPØRSMÅL
1. Hvordan er kvaliteten på kurven?
2. Vurder fasongen på kurven

• Foreligger ventilasjonsinnskrenkning?
• Er FVC normal?
• Er det tegn til hengekøyefasong?

3. Vurder de tallmessige verdiene
• Er FEV1/FVC % < 70 %?

• Gjennomfør evt reversibilitetstest
4. Vurder evt grad av obstruksjon

Diagnose: Lett redusert spirometri forenelig med astma

Normal Pre % 
forventet

Post % 
endring

FVC 5.26 5.60 105 5,88 5

FEV1 4.44 4.00 90 4,72 18

FEV1/FVC% 83 71 80

TLC

Mann 25 år, tilsynelatende frisk
Idrettsutøver som opplever tung pust under og etter trening i kaldt vær, Høyde: 187 cm, Vekt: 76 kg, BMI; 22 kg/m2

Fiktiv 
pasient



Diagnose: Lett redusert spirometri forenelig med astma

Normal Pre % 
forventet

Post % 
endring

FVC 5.26 5.60 105 5,88 5

FEV1 4.44 4.00 90 4,72 18

FEV1/FVC% 83 71 80

TLC

• Hvordan vil du håndtere denne pasienten? 

• Hvilken behandling vil du anbefale? Hvorfor? 

• Hvilke andre hensyn bør du tenke på her i 
dette tilfellet?

Mann 25 år, tilsynelatende frisk
Idrettsutøver som opplever tung pust under og etter trening i kaldt vær, Høyde: 187 cm, Vekt: 76 kg, BMI; 22 kg/m2

Fiktiv 
pasient



La oss gå ett skritt tilbake…. 
Kasuistikk

• Kvinne, jurist, 42 år

• Aktuelt: Covid-19 desember-21. I løpet av det siste 
året gradvis økende følelse av tung pust. Av og til 
ledsaget av «ubehag» i brystet. 



Pred LLN Målt % forventet

FVC 4.28 3.42

FEV1 3.50 2.80

FEV1/FVC% 82 71

Kvinne 42 år, Covid des 2021
I ettertid, gradvis økende følelse av tung pust, Høyde: 166 cm, Vekt: 88 kg, BMI; 32 kg/m2



KONTROLL-SPØRSMÅL
1. Hvordan er kvaliteten på kurven?
2. Vurder fasongen på kurven

• Foreligger ventilasjonsinnskrenkning?
• Er FVC normal?
• Er det tegn til hengekøyefasong?

3. Vurder de tallmessige verdiene
• Er FEV1/FVC % < LLN ELLER < 70 %?

• Gjennomfør evt reversibilitetstest
4. Vurder evt grad av obstruksjon

Pred LLN Målt % forventet

FVC 4.28 3.42 4.33 101

FEV1 3.50 2.80 3.41 97

FEV1/FVC% 82 71 79 ---

Kvinne 42 år, Covid des 2021
I ettertid, gradvis økende følelse av tung pust, Høyde: 166 cm, Vekt: 88 kg, BMI; 32 kg/m2

Konklusjon: Normal spirometri



Henvises til en belastningsundersøkelse 
ved gange på tredemølle - CPET



For bestemmelse av VO2max

Gradvis økende belastning

Ti
d

Høyteknologisk laboratorietest

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vanligvis gjøres dette ved å belaste testpersonen gradvis til utmattelse ved hjelp av ulike belastningsprinsipper – slik som vist her



Resultater - CPET
Variabler

Hvile Maksimal 
belastning % pred

VO2max
(L·min-1) --- 2.45 105

VO2max
(ml·kg-1·min-1) ---- 28 84

HFpeak
(s·min-1) 83 181 101

EKG/Blodtrykk Normalt Normalt

Ventilatorisk kapasitet 101

VEpeak
(L·min-1)

--- 80

Pustereserve --- 21 % > 10 %

Saturasjon, SpO2 97 % 95 % < 4 % dropp
Dysfunksjonelt 
pustemønster
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Konklusjon
• Normal lungefunksjon
• Normal kardiopulmonal status uten tegn til sekvele

etter covid
• Overvekt reduserer hennes arbeidskapasitet med mer 

enn 25%
• Demonstrerer ett dysfunksjonelt pustemønster

• Tiltak:
– Systematisk trening og vektreduksjon

• Medføre mindre sentral adipositas – bedre pust



Spørsmål?

40



Tusen takk for 
oppmerksomheten



«What fits your busy schedule better, exercising
one hour a day or being dead 24 hours a day?»



SPØRSMÅL
1. Hvordan er kvaliteten på kurven?
2. Vurder fasongen på kurven

• Foreligger ventilasjonsinnskrenkning?
• Er FVC normal?
• Er det tegn til hengekøyefasong?

3. Vurder de tallmessige verdiene
• Er FEV1/FVC % < 70 %?

• Gjennomfør evt reversibilitetstest
4. Vurder evt grad av obstruksjon

Normal Pre % 
forventet

Post % 
endring

FVC 3.94

FEV1 3.34

FEV1/FVC% 85

TLC

Kvinne 29 år, ingen kjent lungesykdom
Uttalt dyspnoe og tung pust under aktivitet og i hvile, Høyde: 165 cm,  Vekt: 129 kg,  BMI; 47 kg/m2

Fiktiv 
pasient
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SPØRSMÅL
1. Hvordan er kvaliteten på kurven?
2. Vurder fasongen på kurven

• Foreligger ventilasjonsinnskrenkning?
• Er FVC normal?
• Er det tegn til hengekøyefasong?

3. Vurder de tallmessige verdiene
• Er FEV1/FVC % < 70 %?

• Gjennomfør evt reversibilitetstest
4. Vurder evt grad av obstruksjon

Konklusjon: Lett redusert lungefunksjon – mest sannsynlig pga adipositas

Normal Pre % 
forventet

Post % 
endring

FVC 3.94 3.1 78 3.15 5

FEV1 3.34 2.64 79 2.74 4

FEV1/FVC% 85 86 85

TLC 5.18 4.23 82

Kvinne 29 år, ingen kjent lungesykdom
Uttalt dyspnoe og tung pust under aktivitet og i hvile, Høyde: 165 cm,  Vekt: 129 kg,  BMI; 47 kg/m2

Fiktiv 
pasient



Konklusjon: Lett redusert lungefunksjon – mest sannsynlig pga adipositas

Normal Pre % 
forventet

Post % 
endring

FVC 3.94 3.1 78 3.15 5

FEV1 3.34 2.64 79 2.74 4

FEV1/FVC% 85 86 85

TLC 5.18 4.23 82

Kvinne 29 år, ingen kjent lungesykdom
Uttalt dyspnoe og tung pust under aktivitet og i hvile, Høyde: 165 cm,  Vekt: 129 kg,  BMI; 47 kg/m2

• Hvordan vil du håndtere denne pasienten? 

• Hvilke tiltak vil du igangsette? Hvorfor? 

• Hvordan vil du følge henne opp?

Fiktiv 
pasient
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