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Dyspné

• Åndenød

• Subjektiv følelse av ikke å kunne puste så mye som kroppen krever, ikke 
få nok luft



Dyspnémekanismer-
kortversjon

• Reseptorer i luftveier, lunger, brystvegg
• Hyperinflasjon
• Økte krav til ventilasjon
• Hyperkapni
• Hypoksi – hypoksemi (?)
• Psyke; angst, depresjon

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Reseptorer relatert til n. trigeminus i ansiktet påvirker følelsen av dyspnoe. Ex kald luft i ansiktet lindrer dyspnoe (går til vinduet). Strekkreseptorer i luftveiene og lungene kan gi signaler som fører til dyspnoe, ex hyperinflasjon ved emfysem. Ved astma har forsøk med inhalasjon av lidokain dempet dyspnoen.



Årsaker til dyspné

• Lungesykdom (astma, kols, interstitielle lungsykdommer….)
• Hjertesykdom (hjertesvikt av ulike årsaker, koronarsykdom…)
• Cancer
• Adipositas
• Anemi
• Pleuraeffusjon
• Toraksvegg
• Nevromuskulær sykdom
• Pulmonal hypertensjon
• Infeksjon
• Dårlig kondisjon
• Stress / angst
• Dysfunksjonell pusting
• ………



Kasuistikk
Kvinne 42 år
Heriditet: Far hjerteinfarkt, mor KOLS + ca. mammae.
Sosialt: Jurist, gift, 2 barn. Katt.
Tidl. sykd.: Høysnue april/mai i 20 år, leddgikt, lett hypertensjon 4 år.
Aktuelt: Covid-19 desember-21. Sykemeldt to uker. I løpet av siste året 

økende følelse av tung pust. Får ikke «nok luft». Ingen 
sesongvariasjon, ikke om natten. Usikker på 
effekt av kulde, reagerer ikke på tåke eller sterke lukter. 
Ikke ledsagende symptomer som hoste, nysing/kløe i 
øynene, litt svimmel, tranghet i brystet. Opptrer oftest i hvile. 
Kan gå 4 etg. i trapp, men mer andpusten enn før.

Nat. funksj.: + 8 kg siste år
Med.: Adalat, methotrexate.
Stim.: Sluttet å røyke 16 år siden, før dette 10/dag.
Allergi: Bjørkepollen.



Diagnostikk;
kronisk dyspné

• Spirometri (oksymetri)
• EKG
• Blodprøver: Hb, (NT-proBNP)
• Rtg. toraks
• (CT-thorax; parenchym, mediastinum)
• (Ekkokardiografi)
• Belastningstest



Behandling av dyspné

Behandle grunnlidelsen:
• Hjertesykdom
• Lungesykdom
• Cancer
• Adipositas
• Anemi
• Pleuraeffusjon
• Toraksvegg
• Nevromuskulær sykdom
• Pulmonal hypertensjon
• Infeksjon
• Angst
• ………



Behandling av dyspné

• Redusere opptreden av dyspné
– Trening, pusteteknikker
– Ernæring
– Tilrettelegging omgivelser



Behandling av dyspné

• Modifisere opplevelsen av dyspné
- Avkjølt luft mot ansiktet / vifte
- Mestringsstrategier (kognitiv terapi o.l.)
- Behandling av depresjon og angst 



Behandling av dyspné

• Støttebehandling
- Oksygen?
- Non-invasiv ventilasjon?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Varierende resultater på terminale pasienter, både de hypoksemiske og de normokemiske ved undersøkelse O2 vs luft. Ingen sikker korrelasjon til O2-metning.  Mulig at flowen i nesa er mest avgjørende



Behandling av dyspné

• Medikamentell behandling
– Opioider systemisk (morfin, oksykodon)
– Benzodiazepiner; dårligere effekt på dyspné, evt. ved angst
– Glukokortikoider; KOLS, stenoser, pneumonitter, karsinomatose

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Opioider effekt mot dyspné, men usikkerhet når det gjelder anstrengelsesdypne. Forstøvet opioid ikke vist effektivitet. Gis systemisk, slow releaseform. De fleste har efekt av 10 mg daglig ex oxycodone
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