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Sammanfattning
Fler spirometrier behöver genomföras för att upptäcka lungsjukdomar som t.ex. kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL). En minispirometer kan snabbt och enkelt screena för detta. På Helsingborgs 
lasarett på avdelningen för klinisk fysiologi används rutinmässigt enbart en plethysmograf-spirometer, 
trots att det där även finns en minispirometer. Genom att undersöka hur noggrann minispirometern är 
jämfört med den vanligtvis använda spirometern, kan den lilla varianten i vissa fall användas vid t.ex. 
screening eller i samband med andra undersökningar där information om lungfunktion behövs.
Sammanlagt ställde 45 konsekutiva patienter upp på analys via minispirometri efter genomförd 
konventionell spirometri med reversibilitetstest. Av dessa användes 41 stycken i undersökningen. Efter 
den konventionella spirometrin fick de utföra 4 - 7 forcerade expirationer direkt följt av inspirationer. De 
parametrar som användes var forcerad expiratorisk volym under den första sekunden (FEV1), forcerad 
vital kapacitet (FVC) och kvoten FEV1/FVC. För den konventionella spirometrin användes långsam VC 
enligt klinisk rutin.
Med 95 % KI beräknades medelvärdet och SD för skillnaden i FVC mellan de båda metoderna till -0,19 
± 0,30 liter. För FEV1 var resultatet 0,04 ± 0,13 liter och kvoten FEV1/FVC gav 0,05 ± 0,05. Parat t-test 
gav för FVC t= 4,1. För FEV1 t= 1,79 och för kvoten FEV1/FVC t= 6,28. T- värdena jämfördes med 
t kritiskt = 2,03 som erhölls ur en tabell. Ett lägre t- värde än tkritiskt antyder att metoderna är tillräckligt 
lika.
FEV1 stämde bra överens mellan de båda metoderna. Det fanns en signifikant skillnad för FVC och för 
kvoten FEV1/FVC.

Ämnesord
KOL, Minispirometer, Obstruktivitet, Spirometri, SpiroPro

Abstract
More spirometric analysis needs to be performed in order to discover lung diseases like chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD). A mini spirometer can quickly and easily be used for screening. 
Today, a plethysmograph is used at the hospital in Helsingborg at the department of clinically 
physiology. However, they also have a mini spirometer, which is seldom used. By comparing the mini 
spirometer with the reference (the plethysmograph), results may indicate whether it could be possible to 
use the mini spirometer for screening or in other situations at the department when immediate and 
reliable information about lung function is needed. 
As a total of 45 patients participated in this study. All were examined with the mini spirometre after the 
conventional spirometry using a reversibility test. Of these there were 41 who were used in the study. 
After the conventional spirometry, they performed 4 - 7 forced expirations followed by inspirations. The 
parameters investigated were FVC (forced vital capacity), FEV1 (forced expiratory vital capacity in 1 
second), and FEV1/FVC. For the conventional spirometry slow VC was used, according to clinical 
routine.
With 95 % CI the mean ± SD was calculated to be for FVC between the 2 methods -0,19 ± 0,30 litre. For
FEV1 the results were 0,04 ± 0,13 litre and for FEV1/FVC 0,05 ± 0,05 litre. Paired t-test resulted for FVC
in t = 4,1. FEV1 gave t= 1,79 and for FEV1/FVC was t= 6,28. The t-values were compared with
 t critical= 2,03 which were taken from a table. A lower t- value than t critical suggests that the methods 
are comparable.
When comparing the difference between the both methods, FEV1 agreed well, while FVC and 
FEV1/FVC was too large.
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1. Bakgrund

Spirometri

Fler  spirometrier  behöver  göras  för  att  upptäcka  lungsjukdomar  som  KOL  och

screening  med  en  minispirometer  skulle  kunna  öka  antalet  tidiga  upptäckter  av

sjukdomen. En undersökning med minispirometri tar endast ca 5 minuter att genomföra

jämfört  med  en  spirometri  med  plethysmograf  på  ca  45  minuter.  Med  en  bärbar

minispirometer är det även möjligt att undersöka andningsfunktionen i samband med

t.ex. ett arbetsprov. För att mäta lungfunktionen används spirometri. Genom att utföra

spirometri går det att diagnostisera astma, KOL samt restriktiva lungsjukdomar. De tre

viktigaste parametrarna inom spirometri är; VC (det maximala andetaget mätt i liter),

FEV1 (volym under den första sekunden av en forcerad expiration (mätt i liter) och

kvoten  FEV1/VC.  Med  dynamisk  spirometri  erhålls  en  flöde-volymkurva.  För

information om statiska lungvolymer krävs en kroppsplethysmografi (Anderson, 2013).

Det finns många som inte vet om att de har diagnosen KOL, eftersom de aldrig blivit

undersökta för detta. För att kunna diagnostisera obstruktiva sjukdomar som astma och

KOL krävs en dynamisk spirometriundersökning med forcerad expiration (utandning)

och inspiration (inandning). En enkel screening med en bärbar minispirometer kan öka

antalet tidigt upptäckta fall med KOL, eftersom de lättare och snabbare kan utföras på

bl.a. vårdcentraler, istället för att patienten ska behöva ta sig till lasarettet. FEV1/FVC

värdet  bör  användas  vid  dynamisk  spirometri  men  FEV1/VC  kan  användas  i

undantagsfall. En fördel med att bara använda dynamisk spirometri är att en tidsvinst

erhålles och därmed också ekonomisk vinst (Socialstyrelsen, 2015).

Spirometrar 

De flesta spirometrar mäter idag flödet. Med hjälp av klockan i datorn räknas volymen

ut.  Spirometrar som mäter flödet har antingen en pneumotach, turbin eller  ultraljud.

Pneumotachen, som är den vanligaste, är snabb och noggrann om den är kalibrerad.

Ultraljudsspirometrar är billiga men har sämre precision. Nackdelen för turbiner är att

de har svårt att mäta vid låga flödeshastigheter.

Den volym som expireras mäts vid 37 °C och 100 % luftfuktighet, s.k. BTPS (body

temperature and pressure saturated) (Anderson, 2013).
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Lungans uppbyggnad och funktion 

Vid en inspiration transporteras luften ner i bronkerna (Sand et al. 2006). Dessa består

av brosk och elastisk bindväv. Bronkerna delar sig flera gånger och blir mindre för varje

delning. Till sist består de bara av elastisk bindväv och kallas då bronkioler.

Efter  bronkiolerna  kommer  luften  till  alveolerna.  Dessa  ser  ut  som  vindruvor  i

vindruvsklasar och är täckta med ett nätverk av kapillärer. Det är i alveolerna som syret

från  luften  diffunderar  över  till  blodet.  I  alveolerna  finns  epitelceller  som utsöndrar

surfaktant som sänker ytspänningen. Detta gör det möjligt för lungan att inte kollapsa

vid maximal utandning.

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, KOL

Antalet  svenskar  med  KOL  är  ungefär  400  000  -  700  000  en  siffra  som  stiger

(Socialstyrelsen, 2015). Ungefär 2700 svenskar dör i KOL varje år. Sjukdomen innebär

att luftvägarna är kroniskt inflammerade och alveoler förstörda (Larsson, 2012). KOL

utvecklas under många år och går inte att fullt häva med medicin,  eftersom det blir

permanenta skador i lungorna. En av de första åtgärderna vid en diagnostiserad KOL är

att  få  patienten  att  sluta  röka  (om  det  är  en  rökare).  Detta  eftersom  rökning  kan

accelerera KOL-förloppet. KOL bedöms med FEV1 och kvoten FEV1/FVC (tabell 1) .

Tabell 1. Stadieindelning för KOL vid FEV1/FVC < 0,7 efter luftrörsvidgande medicin (GOLD, 

2015).

Gränser Stadieindelning enligt GOLD Benämning enligt GOLD

FEV1 ≥ 80 % Stadium 1 Lätt KOL

50 % ≤ FEV1 < 80 % Stadium 2 Måttlig KOL

30 % ≤ FEV1 < 50 % Stadium 3 Allvarlig KOL

FEV1 < 30 % Stadium 4 Väldigt allvarlig KOL

Enligt  GOLD  (2015)  definieras  obstruktivitet  som  FEV1/FVC  <  0,7  efter

luftrörsvidgande medicin. I Sverige används ofta FEV1/VC. Värdet på VC härrör då

från en långsam inspiration. Detta kan ge ett lägre värde på kvoten, särskilt vid uttalad

begränsning av luftflödet.  För en frisk individ bör  kvoten vara 0,7-0,8.  Kvoten och

andra gränser måste dock sättas ihop med hela patientens anamnes av en läkare för
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slutlig  bedömning (Anderson,  2013).  Där  tas  hänsyn till  bl.a.  ålder  och kön.  Yngre

patienter  under  65  år  har  högre  kvot  (FEV1/FVC  <  0,75),  medan  äldre  har  lägre

(FEV1/FVC < 0,65).

Normalvärden

Det finns olika normalvärden vid spirometri. Några av de vanligaste är den amerikanska

standarden  ATS  (American  Thoracic  Society)  och  den  europeiska  standarden  ERS

(European Respiratory Society). ATS och ERS skiljer sig bara lite åt, främst i att ERS

även  har  med  absoluta  lungvolymer,  vilket  ATS  ej  har.  Båda  standarderna  har

uppdaterats med jämna mellanrum. Den senaste uppdateringen av ATS och ERS var

1994 respektive 1993 (Miller et al. 2005).

Den  svenska  standarden  Hedenström  är  enligt  Anderson  (2009)  mer  lämpligt  att

använda, eftersom den tar hänsyn till  att svenskar har större lungvolymer än de som

ingick i normalmaterialet av ERS. Vidare har FEV1 i Hedenströms material en större

försämring med stigande ålder, vilket stämmer mer biologiskt. För ERS är försämringen

samma oavsett  ålder. Dessutom tar  Hedenström med vikten i  vissa av parametrarna

(Anderson, 2009).

Kriterier för flöde-volymkurvan

Genom att titta på flöde-volymkurvan går det att bestämma om patienten tagit i eller

inte vid den forcerade andningen. Då patienten blåser ut med full kraft uppstår en topp

den första sekunden, som sedan avtar. Maxvärdet på toppen är Peak Expiratory Flow

(PEF). Om den istället för toppig är plan, har patienten inte blåst ut med full kraft. Det

är viktigt att utföra minst 3 lika kurvor. Skulle det visa sig att alla försöken ger en flöde-

volymkurva som har en platå beror det inte på att patienten inte har tagit i tillräckligt

mycket, utan istället på ett hinder i extrathorakala luftvägarna. Därför är det viktigt att

titta på alla kurvorna (Miller et al. 2005).

Kriterier för FVC

Vid FVC mätning är det viktigt att undersökaren engagerar patienten tillräckligt. Bäst är

det att först visa hur övningen går till genom att själv blåsa i ett munstycke. Det är även

viktigt att visa hur läpparna ska sluta tätt runt munstycket för att undvika läckage. Vid
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den forcerade mätningen ska ett djupt andetag tas och sedan töms luften med full kraft i

munstycket. Här är det viktigt att undersökaren “får patienten att fortsätta blåsa” genom

att t.ex. använda frasen - fortsätt blåsa! Lite till, lite till. Genom att använda ord som

bra! tror patienten att övningen är klar och presterar ibland sämre. Det kan hända att

patienten blir “svimfärdig” när den tar i för mycket vid forcerade andning. I dessa fall

kan det i stället bli aktuellt att mäta den långsamma vitalkapaciteten (VC). Detta gäller

speciellt för äldre och för de med begränsad lungkapacitet (Anderson, 2013).

Kriterier hos den konventionella spirometern som används är att  det högsta VC och

FEV1 värdet sparas under förutsättning att flöde-volymkurvan har rätt utseende.

Godkända  blåsningar  ska  vara  utan  läckage,  tvekan,  för  tidigt  avbrott  eller  extra

andetag. Tunga och tänder ska vara bakom munstycket och hosta får inte förekomma

under den första sekunden av en exspiration. De två högsta värdena i FVC och FEV1

mellan olika försök får skilja max 0,150 liter (Miller et al. 2005).

Brytkriterier

För patienter över tio år gäller att utblåsningen ska ske under minst sex sekunder. Om

patienten blåser mer än 15 sekunder kan det leda till huvudvärk och yrsel. Det är vanligt

vid  obstruktion  att  patienten  blåser  ut  länge.  Kliniskt  sätt  brukar  det  inte  ha någon

betydelse att hålla på så länge. Spirometern ska säga ifrån när sex sekunder har gått. Om

patienten inte vill eller kan mer, samt om undersökaren märker att patienten inte mår bra

(t.ex. håller på att svimma) är det en anledning till att avbryta (Hankinson et al. 2015).

Syfte

Det finns en minispirometer på Fysiologiska avdelningen i Helsingborg. Det är dock

inte klart hur noggrann den är. Därför används den inte i kliniken. Syftet är att jämföra

minispirometern med referensen som är den konventionella spirometrin, vilket kräver

en stor utrustning som inte är flyttbar. Om minispirometern ger tillräckligt bra resultat i

jämförelse med den konventionella kan den kanske användas. För att  bestämma hur

noggrann Fysiologiska avdelningens i Helsingborg minispirometer är jämfört med deras

konventionella spirometer, utfördes en jämförelsestudie beträffande FVC (forcerad vital

kapacitet), FEV1 (forcerad exspiratorisk volym under den första sekunden) och kvoten

FEV1/FVC. Dessa är de viktigaste parametrarna för att undersöka obstruktivitet.
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2. Material och metoder

Referensen MasterScreen Body

Den  konventionella  spirometern  heter  MasterScreen  Body®  (JAEGER)  och  är  en

plethysmograf där lungvolymerna mäts (figur 1). Patienten får sitta i en tryckbox med

plexiglas och dörr. När dörren är stängd går det att mäta tryckförändringar mellan boxen

och munnen och därmed det alveolära trycket. Vid mätning av vitalkapaciteten (VC) får

patienten andas i ett munstycke med inbyggd tryckmätare. Först andas patienten med

vanliga andetag,  s.k.  tidalvolym (TV).  Efter  en stund stängs en ventil  i  munstycket

under ca fyra sekunder. Andningen ska då fortsätta som vanligt och ett tryck mäts i

munnen och i boxen. Då volymen av boxen är känd räknar datorn som är kopplad till

spirometern ut volymen i lungorna (Arheden et al. 2011).

Tryckboxen  är  kopplad  till  en  datorutrustning  som  heter  MasterScreen  (JAEGER).

Denna  uppfyller  kraven  enligt  Europeiska  rekommendationer.  Vid  uträkning  av

normalvärdena för FEV1 och VC används Hedenströms ekvation (JAEGER, 2004).

Figur 1. Referensinstrumentet MasterScreen Body. Vid TLC-mätning är dörren stängd.
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Undersökningen  med  MasterScreen  Body genomfördes  av  legitimerad  biomedicinsk

analytiker. Vid start skrevs namn och identifikation in. För beräkning av normalvärdena

skrevs även födelsedatum, kön, längd, vikt och ålder in (JAEGER, 2004).

Långsam spirometri

För  både  långsam och forcerad  spirometri  användes  programmet  ”Spirometri/Flöde-

Volym. Genom att följa manualen för långsam spirometri uppmanades patienten att ta

på  näsklämma  och  sätta  munstycket  i  munnen.  Patienten  fick  börja  med  att  andas

normala andetag s.k. tidalandning. Andetagen visades på skärmen (tiden på x-axeln och

volymen på y-axeln). När ikonen för vitalkapacitet (VC) blir röd instrueras patienten att

andas ut maximalt och sedan att ta ett maximalt andetag in (VCIN). Detta följs av en

långsam maximal utandning (VCEX), följt av normala andetag igen (JAEGER, 2004).

Snabb spirometri

Patienten instrueras att ta på näsklämman igen och andas vanliga andetag i munstycket.

Sedan får patienten andas en långsam maximal inandning följt av en snabb maximal

utandning, som ger FEV1 – resultatet. Härefter följer en snabb maximal inandning och

sedan normala andetag. Resultatet erhålls i form av en flöde-volymkurva (figur 4) samt

en tabell med flera värden (JAEGER, 2004).

Bästa värdena för MasterScreen Body 

Personalen som utförde den konventionella spirometrin använde det VC värdet som var

högst av VCIN och VCEX, vid långsam spirometri. Det fick skilja max 0,2 liter mellan

de bästa försöken för både FEV1 och VC. Det sista värdet fick inte vara det högsta

värdet. Flöde-volymkurvan skulle ha korrekt utseende, d.v.s. vara ”toppig” och minst tre

försök skulle utföras. Resultaten skrevs in och bearbetades i programmet Libre Office

Calc samt överfördes till IBM SPSS Statistics.
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SpiroPro

Urval

Patienter valdes efter lämplighet. Några som gick på den konventionella spirometrin var

för sjuka för att kunna ställa upp. Sammanlagt ställde 45 konsekutiva patienter upp i

undersökningen,  varav  fyra  senare  exkluderades.  En  patient  exkluderades  p.g.a.  att

näsklämma inte användes. En blev yr och trött och två hade det sista värdet som bästa

värde, vilket ger en osäkerhet kring patientens förmåga då en viss inlärningseffekt kan

uppstå.

SpiroPro-instrumentet 

Minispirometern  SpiroPro®  (JAEGER  VIASYS  Healthcare  GmbH,  Haechberg,

Tyskland)  är  en  bärbar  minispirometer  som  används  för  att  undersöka  olika

lungfunktionsparametrar  (figur  2).  Den  består  av  en  dator  med  pekskärm  och  en

förbindelse  för  batteriladdning-  och  dataöverföring,  samt  en  pneumotacher  med

munstycke (JAEGER, u.å).

Figur 2. Minispirometern SpiroPro med pneumotacher. Vid ett tryck på skärmen syns denna 

huvudmeny. Foto med skiss av Carserud, O.N. (2015).
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SpiroPro är en pneumotacher, vilket innebär att den mäter flödeshastigheten genom ett

rör.  I  röret  sitter  ett  tunt  nät  (figur  3).  Vid  inspiration  eller  expiration  genom

pneumotachern uppstår ett luftflöde. Då luftflödet når nätet uppstår ett motstånd och en

tryckskillnad. På tillförande sida blir det ett högre tryck och på bortförande sida om

nätet blir det ett lägre tryck. Tryckdifferensen mäts av pneumotachern. Pneumotachern

är konstruerad så att ett laminärt luftflöde ska uppstå med så lite turbulens som möjligt.

Vid laminärt flöde är tryckskillnaden proportionell mot flödet (Anderson, 2013).

Det finns enligt JAEGER (u.å.) tio olika pneumotacher tillgängliga. Detta för att de ska

fungera för små barn upp till stora vuxna människor. Dessa är kodade med olika PT-

koder. PT-koderna har olika korrektionsfaktorer för inspiration och för expiration.

Figur 3. Pneumotacher tillhörande SpiroPro. Nätet som bidrar till tryckskillnaden syns inne i 

röret. Foto med skiss av Carserud, O.N. (2015).

För uträkning av FVC, FEV1, FEV1/FVC samt bestämning av bästa flöde-volymkurva

följs ATS normalvärden från år 2005 (se stycket ”Kriterier”).

Datum  och  tid  registreras  då  mätningarna  utförs  och  det  går  att  gå  tillbaka  till

patientnamnet och lägga till fler mätningar i efterhand.
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Pneumotacherna har hög kvalité som ger hög patientsäkerhet. SpiroPro ska kalibreras

om pneumotachen desinficeras.  Alternativt  byts  pneumotachen ut  efter  varje  patient

(JAEGER, u.å).

SpiroPro-Metoden

Etiskt  tillstånd  ansågs  inte  behövas  för  att  genomgå  undersökningen med  SpiroPro.

Detta eftersom patienterna var anonyma, att de inte åsamkades någon skada samt att

undersökningarna utfördes som kvalitetsarbete och ej i forskningssyfte. Patienterna blev

informerade om sin anonymitet och att de fick avbryta försöket när de ville. När det är

ett studentarbete på högskolenivå behövs inte ett etiskt tillstånd (CODEX, 2015).

SpiroPro startades och förbereddes innan undersökningen, genom att i förväg lägga in

patientinformationen.  Denna  inkluderade  patientens  kontrollkod,  vilket  valdes  till

patient  1,  2  o.s.v. Andra  parametrar  som fylldes  i  var  kön,  längd,  vikt  och  ålder. I

loggboken antecknades även patienternas rökvanor.

De  som  deltog  i  undersökningen  hade  genomgått  en  konventionell

spirometriundersökning  med  bronkdilaterande  medicin.  Direkt  efter  denna

undersökning blev de informerade om att de som ville delta i den här undersökningen

var anonyma och att undersökningen var frivillig. Patienterna fick information om att de

skulle  utföra ca fem forcerade inspirationer  och expirationer. En kort  demonstration

utfördes före försöken för att visa hur de skulle hålla instrumentet och hur de skulle

blåsa. De som var skakiga eller på annat vis hade svårt att hantera SpiroPro fick hjälp

med att hålla instrumentet.

Patienterna  fick  sitta  ner  på  en  stol  med  fötterna  på  golvet,  liksom  vid  den

konventionella spirometrin. Särskilt hos överviktiga kan magen trycka mot diafragman

och  göra  det  svårare  att  andas,  varför  positionen kan ha  betydelse  för  mätningarna

(Anderson, 2013). Näsklämma sattes på näsan, varefter ett djupt andetag togs (utanför

instrumentet). Då lungorna var maximalt fyllda uppmanades de att sätta läpparna runt

munstycket och snabbt blåsa ut tills lungorna var maximalt tömda. Utblåsningen skulle

fortsätta tills minst 6 sekunder hade passerats. Vid denna gräns hördes ett pip i SpiroPro.

När  lungorna  var  maximalt  tömda  erhölls  FVC  –  och  FEV1  -  resultaten.  Vidare

uppmanades patienterna att snabbt fylla lungorna med luft igen tills de var maximalt

fyllda.  När  lungorna  var  fyllda  med  luft  fick  de  ta  bort  munstycket  från  munnen.
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Resultaten antecknades direkt i loggbok och kurvan undersöktes. Försöken gjordes om

tills kraven var uppfyllda eller patienten ansågs behöva sluta. Patienterna fick fem till

sju försök på sig. Det bästa resultatet per patient printades ut i efterhand.

Efter  avslutade  försök  rengjordes  med  95  %  etanol  där  patienten  hållit  i

mätinstrumentet.  Pneumotachen  med  munstycket  slängdes  efter  varje  patient  för  att

minska  kontaminationsrisken  mellan  patienterna.  Genom  att  trycka  upp  utlösaren

lösgjordes pneumotachen och det gick lätt att ta bort den. Under de första tre dagarnas

undersökningar användes munstycke med pneumotacher-filter PT-CODE 710. Då PT-

710 tog slut användes PT-CODE 730. SpiroPro ställdes in vid bytet av filter eftersom

den var kalibrerad olika beroende av koden.

Bästa värdena för SpiroPro

ATS-programmet i SpiroPro räknade ut den bästa individuella mätningen av de högsta

värdena på summan av FEV1+FVC. Endast den bästa flöde-volymkurvan, enligt ATS

sparades. De tre bästa resultaten för varje patient sparades. Dock visades alla i displayen

direkt efter mätningen (JAEGER, u.å).

Figur 4. Till vänster; flöde-volymkurvorna vid slutresultatet av mätningen med MasterScreen 
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Body av en av deltagarna. Till höger; flöde-volymkurvan som valts ut som den bästa av 

SpiroPro med normalvärdet streckat i bakgrunden samma patient.

3. Resultat

Det aktuella arbetet visar att det inte är någon signifikant skillnad i mätning av FEV1

mellan  minispirometer  och  referensspirometer  vid  Fysiologiska  avdelningen  i

Helsingborg.  Däremot  uppmättes  en  signifikant  skillnad  avseende  VC  mätt  som

långsam VC i referensspirometern och FVC mätt med minispirometern.

Medelvärdena  och  standardavvikelse  (SD)  beräknades  för  deltagarnas  kön,  ålder,

kroppsfysik  och  rökvanor  (bilaga  1  och  tabell  2).  Medelvärdena  med  95  %

konfidensintervall  (KI) standardavvikelse (SD) beräknades på lungvolymer (bilaga 2

och tabell 3).

FVC, VC och kvoten FVC/FEV1 beräknades med avseende på medelvärde ± SD för

SpiroPro respektive MasterScreen Body.
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Tabell 2. Statistik över deltagande. 

Kvinna/Man (n) 17/24

Ålder (Medelvärde ± SD år) 60 ± 17

Längd (Medelvärde ± SD cm) 172 ± 9

Vikt (Medelvärde ± SD kg) 79 ± 15

Rökare eller f.d. rökare (n och %) 22 (54)

Aldrig rökt (n och %) 19 (46)

Tabell 3. Lungvolymerna i medelvärde. (För MasterScreen Body gäller VC).

Spirometrivariabel MasterScreen Body SpiroPro Differens

FVC (Medelvärde ± SD). Liter 3,68 ± 1,01 3,49 ± 1,04 -0,19 ± 0,30

FEV1 (Medelvärde ± SD). Liter 2,62 ±0,91 2,65 ± 0,92 0,04 ± 0,13

FEV1/FVC (Medelvärde ± SD) 0,70 ± 0,11 0,75 ± 0,11 0,05 ± 0,05

Vid jämförelse mellan två metoder är det rekommenderat att använda parat t-test för

statistisk  analys.  Med  denna  hypotesprövning  undersöks  sannolikheten  att  de  båda

metoderna är jämförbara (Grandin, 2012). Parat t-test jämfördes mellan referensen och

spiroPro (tabell 4).

H0 =Det finns ingen signifikant skillnad i resultatet mellan SpiroPro och referensen.

H1 = Det finns en signifikant skillnad i resultatet mellan SpiroPro och referensen.

Med α = 0,05 finns 95 % chans att förkasta eller behålla hypotesen korrekt.

t = (X-µ)/(SD/√n)

X  =  medelvärdet  och µ=  0.  Antalet  frihetsgrader  =  40  och  n=  41  par  SD  =

standardavvikelse (tabell 3). 

Tuträknat (FVC)= -0,191 x (√41)/ 0,298= - 4,1. Absolutbeloppet = 4,1 

Tuträknat (FEV1)= 0,035 x (√41)/ 0,125=1,79 

Tuträknat (FEV1/FVC)= 0,050 x (√41)/ 0,051= 6,28 

Tkritiskt för frihetsgrader n-1 (40 frihetsgrader ) lästes ur tabell till 2,03 (Miller & Miller,

2000).

Om tuträknat < tkritiskt gäller nollhypotesen, H0
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Tabell 4. Parat t-test.

Spirometrivariabel Parat t-test tuträknat jämfört med ttabell

FVC (Medelvärde ± SD L) 4,10 4,10 > 2,03

FEV1 (Medelvärde ± SD L) 1,79 1,79 < 2,03

FEV1/FVC (Medelvärde ± SD) 6,28 6,28 > 2,03

Spridningen i skillnaden mellan de båda metoderna åskådligörs i figur 5 och 6 (se även

bilaga 2 och 3). Resultaten visar att spridningen är större för FVC än för FEV1. Det

förefaller  som skillnaden  i  FEV1 mellan  de  båda  metoderna  ökar  med ökat  FEV1.

Uträkningen av skillnaden har gjorts genom att ta resultatet för FVC respektive FEV1

för SpiroPro och subtrahera med resultatet av MasterScreen Body. Detta har jämförts

mot medelvärdet av de båda metoderna per individ. Spridningen för de patienter som

klassificeras som obstruktiva enligt FEV1/FVC < 0,7 syns i figur 7. Spridningen för de

patienter som klassificeras icke obstruktiva syns i figur 8.
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Figur 5. Spridning i skillnad mellan referensen MasterScreen Body och SpiroPro (FVC – VC)
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Figur 6. Spridning i skillnad mellan referensen MasterScreen Body och SpiroPro för FEV1.

19



-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

FEV1/FVC  

Differens

M
e

d
e

lv
ä

rd
e

Figur 7. Spridning i skillnad mellan referensen MasterScreen Body och SpiroPro för kvoten 

FEV1/FVC. Endast obstruktiva patienter (FEV1/FVC < 0,7).

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

FEV1/FVC

Differens

M
e

d
e

lv
ä

rd
e

Figur 8. Spridning i skillnad mellan referensen MasterScreen Body och SpiroPro för kvoten 

FEV1/FVC. Endast icke obstruktiva patienter (FEV1/FVC ≥ 0,7).
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4. Diskussion

Eftersom mätosäkerheten hos instrumenten tillåter en skillnad på 0,2 liter och skillnaden

mellan de båda metoderna blev -0,19 för FVC, skulle det kunna godkännas. Eftersom

standardavvikelsen är ± 0,3 liter blir detta osäkert. Med hänsyn till standardavvikelsen

uppfyller SpiroPro kravet vad beträffar FEV1 (0,04 ± 0,13 liter) jämfört med referensen

MasterScreen  Body.  Barr  et  al.  (2008)  jämförde  också  en  minispirometer  med  en

referens och erhöll skillnaden 0,03 ± 0,23 liter för FVC och -0,06 ± 0,09 liter för FEV1.

Dessa värden antydde att det fanns en bra korrelation mellan instrumenten. Liistro et al.

(2006)  fick  resultatet  att  nio av tio  spirometrar  blev  godkända i  precision på FVC-

värdet. Dessa skiljde mindre än 0,20 liter mellan olika försök på samma individ. För

FEV1 uppfylldes kraven för precision hos sju av tio spirometrar. 

Parat  t-test  beräknades  eftersom  det  är  lämpligt  vid  jämförande  av  två  olika

mätinstrument. Nollhypotesen som ställdes upp var att det inte fanns någon skillnad

mellan  instrumenten.  Men  eftersom  t  uträknat  blev  högre  för  FVC  (4,10)  och  för

FEV1/FVC (6,28) än t kritiskt (2,03), kan nollhypotesen förkastas. Det föreligger en

signifikant skillnad mellan mätresultaten avseende de båda metoderna.

Vid jämförelsen med referensen fick fem färre patienter en kvot på < 0,7 med SpiroPro,

vilket innebär att dessa skulle definieras som icke obstruktiva (bilaga 5).

Skillnaderna i  VC mellan obstruktiva och icke obstruktiva patienter visar inget klart

samband. Detta åskådliggörs i figur 5. Från data som erhållits i denna studie verkar det

som referensspirometern generellt  mäter  högre långsam VC än vad minispirometern

mäter  FVC.  Den  skillnaden  kan  inte  förklaras  med  slumpen.  Detta  gäller  hos

obstruktiva såväl som hos icke-obstruktiva i vårt material.

Enligt GOLD (2015) är en av kriterierna för obstruktivitet att FEV1/FVC < 0,7. Av

samtliga 41 deltagare uppfyllde fem detta värde vid mätning med MasterScreen Body

(referensen) men inte för SpiroPro (bilaga 4). Vid kontroll av FEV1/FVC differensen

hos de obstruktiva patienterna syns särskilt ett avvikande patientvärde i grafen (figur 7).

Detta värde är FEV1/FVC 0,4 och differens 0,15. Detta patientvärdet ligger långt ifrån

de andra. Det kan förklaras med signifikanta skillnader mellan VC (3,6 liter) och FVC

(2,7  liter).  För  SpiroPro  blev  FVC  för  denna  patient  2,5.  Av  de  icke-obstruktiva

patienterna  fanns  det  en  avvikande  (figur  8).  Detta  värdet  är  FEV1/FVC  0,8  och
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differens 0,2. Avvikelsen kan förklaras på samma sätt som i föregående fall. Referensen

blev VC (1,8 liter) jämfört med FVC (1,4 liter). Om jag hade använt FVC- värdet vid

referensspirometrin istället för VC hade avvikelsen minskat. Resultatet för SpiroPro, för

den patienten blev FVC 1,49 liter. Enligt JAEGER (u.å) är precisionen hos SpiroPro

0,05 liter eller ± 3 % för FVC och FEV1. 

Det verkar som om tre blåsningar från patienterna är för lite, eftersom den fjärde ibland

är högre. Därför anser jag att fem mätningar är lämpligt för att statistiskt säkerställa

resultaten. I början försökte jag uppnå maximalt fem mätningar, men insåg efter ett tag

att det i vissa fall krävdes sex eller sju mätningar. Vidare är det ett krav i ATS att mäta

fem  till  åtta  mätningar.  Detta  är  dock  svårt  att  genomföra  med  patienter  som  har

lungproblem  (och  kanske  fler  sjukdomar),  då  de  redan  har  utfört  en  konventionell

spirometri som i genomsnitt tar 45 minuter.

FEV1 jämfördes mellan minispirometern och referensspirometerni denna studien. Detta

var möjligt eftersom analys av FEV1 utgår från snabb spirometri vid både SpiroPro och

MasterScreen body.

Däremot jämfördes FVC för SpiroPro med VC för MasterScreen body. Detta eftersom

FVC inte alltid är trovärdigt i MasterScreen Body. Om dessa patienter istället mäts med

VC erhålls  mer  riktiga  värden.  Då  VC istället  använts  på  MasterScreen  Body som

jämförelse med FVC på SpiroPro kan detta i vissa fall leda till en större spridning. I ett

optimalt system hade FVC varit tillförlitligt hos MasterScreen Body. Då hade det inte

varit  några  problem att  jämföra.  Både  Barr  et  al.  (2008),  Liistro  et  al.  (2006)  och

Averame et al. (2009) jämförde FVC värden från bärbara spirometrar med FVC värden

från en referens. Inga VC värden fanns med i dessa studier.

Resultaten är beroende av hur väl de biomedicinska analytikerna kommunicerar med

patienten.  För  att  få  så  jämförbart  värde  som  möjligt  borde  jag  själv  utföra  hela

undersökningen,  både  den  konventionella  metoden  och  den  bärbara  spirometrin.

Däremot finns det en viss risk med att veta ett resultat. Om jag utfört den konventionella

spirometrin och fått ett lägre resultat där jämfört med minispirometrin, kanske jag inte

hade varit lika entusiastisk med att få patienten att prestera optimalt.

För att öka tillförlitligheten i experimentet skulle friska frivilliga användas i studien.

Detta kunde dock inte försvaras, då avdelningen själv bekostade undersökningen och

inte kunde avsätta tid eller ekonomiskt utrymme till detta.
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Ett  problem  som  uppstod  var  att  patienterna  blev  trötta  efter  den  konventionella

spirometrin, vilket skulle kunna ge en förklaring till att det i somliga fall erhölls lägre

värde  på  SpiroPro.  Barr  et  al.  (2008)  utförde  först  minispirometri  följt  av

referensspirometri.  Eftersom min studie utfördes  med reversibilitetstest  var jag dock

tvungen att ha denna ordningen.

Att kunna lokalisera KOL med en bärbar minispirometer har också varit en stor fråga i

mitt  arbete.  Liistro  et  al.  (2006)  ansåg  att  de  flesta  spirometrarna  var  tillräckligt

noggranna för att kunna användas för att detektera KOL hos patienterna.  Jag har inte

utfört  någon  reproducerbarhetstest  mellan  SpiroPro  och  referensspirometern  i  min

studie genom att själv blåsa i de båda instrumenten. Endadst patienter har deltagit. Om

jag  eller  någon  annan  biomedicinsk  analytiker  hade  utfört  denna  undersökning  av

reproducerbarhet skulle det kunna ge en till faktor att begrunda. En analys av hur friska

personer som vet hur de ska utföra spirometrin rent tekniskt, skulle vara intressant att ha

med i min studie. För att undersöka reproducerbarheten mellan referensspirometern och

de bärbara spirometrarna fick biomedicinska analytiker utföra spirometritester i de olika

varianterna av bärbara spirometrar i Liistro et al. (2006).

JAEGER (u.å.) följer kriterierna för ATS, men inte ERS. Miller et al (2005) utförde en

studie för att standardisera spirometri. Det gjordes genom att jämföra ATS-kriterierna

med ERS-kriterierna. Eftersom pneumotacherna är kalibrerade i fabriken har jag inte

utfört  någon kalibrering.  Miller  et  al.  (2005) anser att  flödesmätare regelbundet  bör

kontrolleras  med kalibreringskontroll.  Med minispirometern  erhölls  endast  en  flöde-

volym kurva vid ett försök, som vid nästa försök hade försvunnit. Det var upp till mig

att  komma ihåg  hur  den förra  kurvan  såg  ut,  för  att  kunna  bestämma om den var

reproducerbar. Jag kontrollerade kurvformen men kunde kanske inte alltid minnas exakt

hur  den  såg  ut.  I  min  studie  har  det  endast  varit  möjligt  att  kontrollera  flöde-

volymkurvans reproducerbarhet för referensspirometern. Flöde-volymkurvan ska enligt

Miller et al. (2005) vara repeterbar mellan de olika försöken hos en patient. Kriterierna

vid valet av bästa FVC och FEV1 för SpiroPro är nästan samma som för MasterScreen

Body. Skillnaden ligger i att SpiroPro använder FVC och MasterScreen använder VC.

Eftersom referensen och SpiroPro är inställda på kraven att skillnaden i FVC och FEV1

ska vara under 0,20 liter är det dessa som används (JAEGER, u.å; JAEGER, 2004).

Enligt Miller et al. (2005) ska skillnaden dock vara max 0,15 liter.
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Enright et al. (2011) utförde en stor undersökning som utfördes på 9893 individer i 14

länder. Den kallades för BOLD-studien (burden of obstructive lung disease). Syftet var

att undersöka hur de obstruktiva patienterna uppfyllde spirometrikraven. Spirometern

som användes  var  en minispirometer  (ndd EasyOne Diagnostic  model  2001 Zurich,

Sweitz)  och  användes  i  alla  länderna.  FVC och FEV1 mättes  efter  bronkdiaterande

medicin. I 90 % av fallen hade de en reproducerbarhet för FVC och FEV1 inom 0,15

liter.

Averame  et  al.  (2009)  utförde  en  studie  med  telespirometri  som inkluderade  9312

individer. Patienterna delades upp i fyra kategorier: rökare utan andningsproblem, de

med andningsproblem men utan astma – eller KOL - diagnos, individer med diagnosen

astma, samt individer med diagnosen KOL. De fick utföra spirometri med en bärbar

pneumotacher. Som kriterie  fanns  för  reproducerbarhet  att  skillnaden för  FEV1 och

FVC mellan två försök fick vara max 0,2 liter. Kvoten FEV1/FVC användes och inte

FEV1/VC.  Resultatet  visade  att  trots  att  FEV1/FVC  inte  är  rekommenderat  för

undersökning av obstruktiva patienter hade en signifikant del av de med FEV1/FVC <

0,7 ett samband med FEV1 < 0,8. Av de godkända mätningarna (ca 6000) visade ca 30

% obstruktivitet. Med denna spirometrimetod kunde patienterna stanna hemma i stället

för  att  ta  sig  till  sjukhuset.  Med min spirometrimetod måste  patienten  ta  sig  till  en

vårdcentral eller sjukhus. Däremot är det möjligt att använda den bärbara spirometern

som  jag  gjort  för  att  få  ner  undersökningstiden  och  därmed  kunna  undersöka  fler

patienter  varje  dag.  Averame  et  al.  (2009)  utförde  en  studie  på  telespirometri.

Patienterna hade en bärbar spirometer hemma som överförde lungvärden via patientens

telefon till sjukhuset. Eftersom jag var ganska ny på att utföra undersökningen, finns

risken att jag inte utfört alla undersökningar optimalt. I vissa fall skulle jag bett om ett

till försök. Samspelet mellan patient och testledare är ibland svårt.

Patienten blev ibland trött  efter  att  ha ansträngt  sig och ville  kanske bara påskynda

undersökningen. Några patienter böjde sig framåt då de tog i. Detta gick inte att göra i

boxen.

MasterScreen Body är inställd på Hedenströms kriterier och SpiroPro på ATS. Detta gör

att  resultatet  mätt  som procent  av  förväntat  i  MasterScreen Body (till  skillnad  från

SpiroPro) i vissa fall kan vara beroende av vikten. Detta påverkar dock inte de absoluta

värdena.
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Vidare undersökningar

Det hade varit av intresse att utföra jämförande studier med FVC för den konventionella

spirometrin i jämförelse med FVC för SpiroPro för att se hur mycket det skiljer. Vid

analys med MasterScreen body erhålls både VCUT och VCEX. Eftersom FVC är den

volym som expireras vore det intressant att jämföra VCEX för MasterScreen body med

FVC  för  SpiroPro.  Detta  eftersom  det  högsta  VC-värdet  används  vid  analys  med

MasterScreen body. Ibland blir det därför VCIN som används i kliniken.

5. Slutsats

FEV1 var jämförbart mellan de båda metoderna. FVC och kvoten visade en signifikant

skillnad  mellan  de  båda  metoderna  vilket  innebär  att  om SpiroPro  ska  användas  i

kliniken bör testledaren tänka på att värdet på kvoten FEV1/FVC ligger i genomsnitt

högre  än  referensinstrumentet.  Detta  innebär  att  om  resultatet  på  SpiroPro  visar

FEV1/FVC  0,75,  vilket  är  icke-obstruktivt,  kan  patienten  vara  obstruktiv  enligt

referensinstrumentet.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning

Konventionell  spirometri  och  minispirometri.  Hur  skiljer  sig  resultateten  i  ett

kliniskt material?

Det  beräknas  finnas  400  000  –  700  000  svenskar  som har  lungsjukdomen  kronisk

obstruktiv  lungsjukdom  (KOL)  idag.  Om  någon  har  problem  med  andningen

rekommenderas de att utföra spirometri. På sjukhuset i Helsingborg vid avdelningen för

klinisk fysiologi utförs spirometri med en stor spirometer som heter MasterScreen Body.

Med den går det att undersöka alla typer av lungvolymsmätningar med en ca 45 minuter

lång  undersökning.  Med den stora  spirometern  är  undersökningen begränsad  till  att

utföras på stället som patienten är remitterad till. På klinisk fysiologi avdelningen finns

dessutom  en  minispirometer,  som heter  SpiroPro.  Den  används  inte,  eftersom  dess

noggrannhet  inte  är  kontrollerad.  Det  var  därför  intressant  att  ta  reda  på  om

minispirometern går att användas vid screening av KOL- patienter eftersom en sådan

undersökning  endast  tar  ca  5  minuter. De parametrar  som mäts  är  FVC (maximala

lungvolymen vid en snabb utblåsning),  FEV1 (volymen från den första sekunden av

FVC) samt FEV1/FVC. Med referensspirometern användes dock långsam utblåsning,

eftersom det ger mer korrekt värde hos obstruktiva patienter.

Patienter  kom  direkt  efter  den  konventionella  spirometrin  till  minispirometrin.

Medverkande  patienter  var  41  stycken,  varav  17  var  kvinnor  och  24  män.  Åldern

varierade mellan 43 och 77 år och längden mellan 163 och 181 cm. Vikten var mellan

64 och 94 kg. 22 stycken var rökare eller hade någon gång varit rökare, medan 19 aldrig

hade rökt. Under undersökningen fick patienterna sitta på en stol med näsklämma på

näsan. Sedan fick de hålla minispirometern i handen och ta ett djupt andetag. Därefter

fick de blåsa ut med full kraft i minispirometern. När lungorna var helt tomma på luft

tog de ett snabbt och djupt andetag igen. Detta upprepades 4-7 gånger. Det fick skilja

max 0,2 liter mellan 2 mätningar vad gäller FVC och FEV1. Flöde-volym-kurvan skulle

vara reproducerbar. Samma krav ställdes under den konventionella spirometrin.
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Skillnaden mellan de båda metoderna blev med 95 % sannolikhet för FVC -0,19 ± 0,30

liter. För FEV1 blev skillnaden 0,04 ± 0,13 liter. För kvoten FEV1/FVC blev skillnaden

0,05 ± 0,05 liter.

Slutsatsen blev att FVC och FEV1 klarade gränsen 0,20 liter i skillnad. Spridningen

blev dock för hög hos FVC.

Det skiljer  för mycket mellan de båda metoderna för att  minispirometern ska kunna

anses likvärdig.  Det  är  dock möjligt  att  använda minispirometern.  Det går att  se på

grafen om den ser normal ut. Då ska grafen följa en streckad markering som visar vad

som är  normalt  för en person med den längden,  åldern och könet.  Det  går även att

använda kvoten FEV1/FVC om testledaren tänker på att detta värde oftast ligger högre

än det sanna värdet.
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Bilagor

Bilaga 1. Statistik över deltagarna.
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Bilaga 2. Statistik över FVC-lungvolymerna.
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Bilaga 3. Statistik över FEV1-volymerna.
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Bilaga 4. Statistik över kvoten FEV1/FVC.
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Bilaga 5. 

Parat t-test - FEV1

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 FEV1MastersceenBody 2,61532 41 ,909603 ,142056

FEV1SpiroPro 2,6502 41 ,92016 ,14371

Paired Samples Test

Paired Differences

t df

Sig. (2-

tailed)Mean

Std.

Deviatio

n

Std.

Error

Mean

95 % Confidence

Interval of the

Difference

Lower Upper

Pai

r 1

FEV1MastersceenBo

dy - FEV1SpiroPro

-,03492

7
,126885 ,019816 -,074977 ,005123

-

1,763
40 ,086

p-värde 0.086 – alltså ingen signifikant skillnad mellan mätningarna, den lilla skillnad

som ses beror med 8.6 % sannolikhet på slumpen. 
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Parat t-test - VC

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 MasterscreenBody_VC 3,68356 41 1,004959 ,156948

SpiroPro 3,4927 41 1,04137 ,16263

Paired Samples Test

Paired Differences

t df

Sig. (2-

tailed)Mean

Std.

Deviatio

n

Std.

Error

Mean

95 % Confidence

Interval of the

Difference

Lower Upper

Pai

r 1

MasterscreenBody_V

C - SpiroPro

,

190878
,298010 ,046541 ,096814 ,284942 4,101 40 ,000

p-värde  < 0.001 –  alltså  signifikant  skillnad  mellan  mätningarna.  Den skillnad  som

erhålls beror på en sann skillnad.

Parat t-test - FEV1/VC 

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 FEV1_FVC_MasterScreen_

Body
,68830 43 ,143567 ,021894

FEV1_FVC_SpiroPro ,73739 43 ,143168 ,021833
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Paired Samples Test

Paired Differences

t df

Sig. (2-

tailed)Mean

Std.

Deviatio

n

Std.

Error

Mean

95 %

Confidence

Interval of the

Difference

Lower Upper

Pai

r 1

FEV1_FVC_MasterScreen_Bo

dy - FEV1_FVC_SpiroPro
-,04909

1
,050665

,

007726

-,06468

3

-,03349

8

-

6,35

4

42 ,000

Därmed blir det även en signifikant skillnad på kvoten, p < 0.001. 

Hur många har kvot <0.7 med referens-spirometern?

< 0.7 = 1,  >=0.7 = 0

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid ,00 24 58,5 58,5 58,5

1,00 17 41,5 41,5 100,0

Total 41 100,0 100,0

Hur många har kvot <0.7 med mini-spirometern? 

COPD = 1, ej COPD = 0 gräns 0.7

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid ,00 29 70,7 70,7 70,7

1,00 12 29,3 29,3 100,0

Total 41 100,0 100,0

Alltså 5 fler som har <0.7 med konventionell spirometri. 
Uuid:3cb877b1-f143-4f7c-b345-869e9b77f444

37


	1. Bakgrund
	Spirometri
	Spirometrar
	Lungans uppbyggnad och funktion
	Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, KOL
	Normalvärden
	Kriterier för flöde-volymkurvan
	Kriterier för FVC
	Brytkriterier
	Syfte

	2. Material och metoder
	Referensen MasterScreen Body
	Långsam spirometri
	Snabb spirometri
	Bästa värdena för MasterScreen Body

	SpiroPro
	Urval
	SpiroPro-instrumentet
	SpiroPro-Metoden
	Bästa värdena för SpiroPro


	3. Resultat
	4. Diskussion
	Vidare undersökningar

	5. Slutsats
	Tackord
	Referenser
	Populärvetenskaplig sammanfattning
	Konventionell spirometri och minispirometri. Hur skiljer sig resultateten i ett kliniskt material?

	Bilagor
	Bilaga 1. Statistik över deltagarna.
	Bilaga 2. Statistik över FVC-lungvolymerna.
	Bilaga 3. Statistik över FEV1-volymerna.
	Bilaga 4. Statistik över kvoten FEV1/FVC.
	Bilaga 5.
	Parat t-test - FEV1
	Parat t-test - VC
	Parat t-test - FEV1/VC
	Hur många har kvot <0.7 med referens-spirometern?
	Hur många har kvot <0.7 med mini-spirometern?



