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Forkortelser 

AMBOX: Ambulerende (transportabelt) oksygen, aktivitetsoksygen. 

ATS: American Thoracic Society 

BMI: Body Mass Index, Kroppsmasse Indeks 

Borg CR10: Borg category-ratio skala 

CPET: Cardiopulmonary exercise test. Test på tredemølle (eller sykkel) til utmattelse 

DH: Dynamisk hyperinflasjon 

EELV: End-expiratory lung volume = Ende ekspiratorisk lungevolum = Den mengden luft 

man har igjen i lungene etter at ekspirasjonen er ferdig når pustearbeidet gjøres under fysisk 

aktivitet. 

ERS: European Respiratory Society 

FEV1: Forsert ekspiratorisk volum 1 sekund 

GOLD : The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

IC: Inspiratorisk kapasitet 

KI: Konfidens intervall 

Kols: Kronisk obstruktiv lungesykdom 

LHL: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.  

LTOT: Longtime oxygen treatment. Langtids oksygenbehandling. 

MVV: Maksimal voluntær ventilasjon 

MCID: Minimum clinical important difference = Minste klinisk viktige forskjell. 

SpO2: Oksygenmetning målt med pulsoksymeter 

SaO2: Oksygenmetning målt i arteriell blodgassprøve 
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PaO2: Oksygentrykk målt i arteriell blodgassprøve 

PaCO2: Karbondioksidtrykk målt i arteriell blodgassprøve 

TLC: Total Lung Capacity = Total lungekapasitet = Den maksimale luftmengden man kan ha 

i lungene. 

VEpeak: Maksimal ventilasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Forfatter: Liv Karin Vesteng 

År: 2015 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 



 
 

V 

Takk til 
Denne studien ble utført på Respirasjons fysiologisk laboratorium på LHL-klinikkene, Glittre 

i Hakadal. Jeg er veldig takknemlig for at jeg kunne få utføre studien her og benytte meg av 

utstyret og ekspertisen som var tilgjengelig på laboratoriet og klinikken forøvrig. 

En stor takk rettes til min hovedveileder Anne Edvardsen for å konstant være berett til å 

hjelpe og veilede meg gjennom prosessen det har vært å utføre og skrive denne 

masteroppgaven. Du har alltid vært positiv og støttet meg gjennom hele masterstudiet. Både 

under den praktiske utførelsen av studien og under skrivingen av oppgaven har du vært en 

avgjørende faktor for at jeg har klart å gjennomføre dette. Jeg vil også takke min biveileder 

Nina K. Vøllestad, professor UiO for nyttige tilbakemeldinger og hjelp med studien. 

Jeg ønsker å rette en stor takk til alle mine gode kolleger på LHL-klinikkene, Glittre for all 

støtte, idéer og godt vennskap. En spesiell varm takk går til mine nære kolleger på laboratoriet 

som alltid har hatt en positiv holdning til at jeg skulle få gjennomført studien. En stor takk til 

min tidligere avdelingsleder MD PhD Siri Skumlien som hadde troen på meg, og som 

sammen med Anne Edvardsen på en fin måte presset meg til å tro at jeg kunne klare å 

gjennomføre en masterstudie.  

Jeg er svært takknemlig for at jeg fikk økonomisk støtte fra LHL-klinikkenes FoU-fond til 

selve studien og LHL-klinikkene som støttet meg med et utdanningsstipend i forbindelse med 

masterstudiet. 

En stor takk for støtte og tålmodighet går til min nærmeste familie, spesielt min mann, Bjørn, 

og jentene mine, Helena, Karen og Agnes. Takk også til mine svigerforeldre og min mamma 

for støtte og barnepass. 

Tilslutt vil jeg rette en takk til alle pasientene som har vært med i studien. Tusen takk for at 

dere brukte av deres tid til å bidra til forskning på dette viktige området for andre i samme 

situasjon!  

  



 
 

VI 

Abstract 
Background: Ambulatory oxygen is recommended for patients with Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease (COPD) with long-term oxygen treatment, but the benefit in patients who 

only desaturate during exercise is uncertain. The aim of this study was to evaluate effects of 

oxygen supplementation during exercise on inspiratory capacity, and thereby dynamic 

hyperinflation and dyspnea in COPD patients without resting hypoxia, who desaturate to 

SpO2<88% during exercise.  

Design: Prospective, randomized, double blinded, cross-over study. 

Methods: Eleven COPD patients with normal oxygen saturation at rest but who desaturated 

below 88% during activity performed a maximal treadmill exercise test and thereafter two 

constant work load (CWL) tests at 85% of peak work load with measurement of oxygen 

uptake and ventilation. The patients walked for 5 minutes during the constant work load tests, 

and inspiratory capacity and dyspnoea were recorded after 5 min (iso-time). During the CWL-

tests the patients received an air mix (21% or 30% O2 in random order) on a facemask through 

a reservoir (Douglas bag). Inspiratory capacity and dyspnea (Borg CR10) were recorded pre-

exercise and every min during the CWL-tests.  

Results: All patients finished both CWL-test 30% oxygen compared to 21% improved 

inspiratory capacity at iso-time in all but two patients and dyspnea in all but one patient. 

Inspiratory capacity was 1.7L with 21% O2 and 2.0L with 30% O2; an improvement in 

inspiratory capacity of 0.3±0.3L (p= 0.010). Dyspnea was 6.5±1.5 with 21% O2 and 3.6±1.8 

with 30% O2; a reduction in dyspnea of 3.1±2.4 (p=0.003). Arterial oxygen tension (PaO2) 

and saturation (SaO2) increased from 7.2±1.1 kPa and 84±5% (21% O2) to 11.8±1.7 kPa and 

96±2% (30% O2), respectively (p<0.001 and p<0.001).  

Conclusions: The study revealed that short-term oxygen, given in a therapeutic dose, 

significantly improved inspiratory capacity, and thereby dynamic hyperinflation, as well as 

dyspnea in COPD patients with exercise desaturation. 
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Sammendrag 
Bakgrunn: Aktivitetsoksygen er anbefalt for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom 

(kols) som får langtids oksygenbehandling. Det er usikkert hvilke kliniske fordeler 

kolspasienter som kun desaturerer under aktivitet får. Målet med denne studien er å evaluere 

effekten av supplerende oksygen på inspiratorisk kapasitet, og dermed dynamisk 

hyperventilasjon, og dyspné hos kolspasienter som kun desaturerer til <88 % under aktivitet  

Design: Prospektiv, randomisert, dobbel blindet, cross-over studie. 

Metode: Elleve kolspasienter som hadde normal oksygenmetning i hvile men desaturerte 

under aktivitet, utførte en maksimal tredemølletest og deretter to constant load (CL) tester på 

85% av maksimal fart og helning med måling av oksygenopptak og ventilasjon. CL-testene 

varte i 5 minutter og inspiratorisk kapasitet og dyspné ble målt etter 5 min (iso-time). Under 

CL-testene fikk pasientene en gassblanding (21% eller 30% O2 i randomisert rekkefølge) 

gjennom en ansiktsmaske via et reservoir (Douglas bag). Inspiratorisk kapasitet og dyspné 

målt med Borg CR10 ble notert før testene og hvert minutt under CL-testene.  

Resultat: Alle pasientene klarte å gjennomføre begge CL-testene. Når vi sammenlignet 30% 

oksygen  med 21% ved iso-time ble inspiratorisk kapasitet forbedret hos alle pasientene 

bortsett fra hos to og dyspné ble forbedret bortsett fra hos en pasient. inspiratorisk kapasitet 

var 1.7L med 21% O2 og 2.0L med 30% O2; en endring i inspiratorisk kapasitet på 0.3±0.3L 

(p= 0.010). Dyspné var 6.5±1.5 med 21% O2 og 3.6±1.8 med 30% O2; en reduksjon i dyspné 

på 3.1±2.4 (p=0.003). Arterielt oksygentrykk (PaO2) og metning (SaO2) økte henholdsvis fra 

7.2 ± 1.1 kPa og 84 ± 5% (21% O2) til 11.8 ± 1.7 kPa og 96 ± 2% (30% O2), respektive 

(p<0.001 og p<0.001).  

Konklusjon: Studien viste at kolspasienter som kun desaturerer under aktivitet som får 

aktivitetsoksygen i en terapeutisk dose, får en statistisk signifikant bedring i inspiratorisk 

kapasitet, og dermed dynamisk hyperinflasjon, i tillegg til bedring av dyspné.   
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1 Bakgrunn 

1.1 Introduksjon 

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er blitt en folkesykdom i vår del av verden. Man 

anslår at over 370 000 personer har kols i Norge, men at omtrent halvparten ikke har fått stilt 

diagnosen ennå. Røyking, høy alder, arv, lav sosioøkonomisk tilhørighet, yrkesmessig 

eksponering fra industriell luftforurensning og bymiljø øker risikoen for å utvikle sykdommen 

(1, 2). 

Kols er en samlediagnose for en rekke nært beslektede sykdommer med kronisk og 

irreversibel nedsettelse av lungefunksjonen. Kols forårsaker betennelsesreaksjon i bronkiene, 

og symptomer på kols kan være langvarig hoste, slim i lungene og tung pust ved anstrengelse. 

Forverrelser av kols er en av de hyppigste årsakene til sykehusinnleggelse i Norge. Den 

vanligste årsaken til kols er vedvarende irritasjon av luftveiene, og man antar at 

tobakksrøyking forårsaker ca 80% av tilfellene. Det er individuelt hvordan sykdommen 

utvikler seg, og pasientene kan ha ulikt forløp på sykdommen med ulik grad av dyspné 

(kortpustethet), vanskeligheter med å anstrenge seg og gradvis dårligere livskvalitet (3, 4). 

Det dominerende symptomet for kolspasientene er dyspné under fysisk anstrengelse. Dyspné 

er en subjektiv oppfatning av ubehag med og i pusten som varierer i intensitet, og det kan 

være mange ulike årsaker til at pasientene får dyspné.  

Jeg har gjennom flere år jobbet med pasienter med kols og sett hvordan de har slitt på grunn 

av denne sykdommen. Jeg har sett hvordan kols hemmer dem i å leve det livet de ønsker å 

leve, blant annet fordi de ikke klarer å anstrenge seg, og selv små anstrengelser kan bli 

umulige på grunn av dyspné. De klarer ikke å gjøre ting som av friske personer blir sett på 

som dagligdagse selvfølgeligheter, og dette gjør at livskvaliteten kan bli svært redusert. 

Følelsen av å ikke få puste eller ikke få nok luft er også en bidragende årsak til at forekomsten 

av angst og depresjon hos kolspasienter er svært høy (5).  

Lungenes hovedoppgave er å transportere oksygen (O2) til blodbanen og karbondioksid 

(CO2) fra blodbanen (6). Når man har kols, kan det være flere deler av lungefunksjonen som 

svikter, og det blir spesielt tydelig under aktivitet. Pasientene får fort dyspné og får problemer 
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med å utføre et fysisk arbeid. Dette fører til at kolspasienter sliter med å være fysisk aktive og 

blir dekondisjonert. Redusert fysisk form er en kjent prediktor for økt morbiditet og mortalitet 

(1, 7).  

Hva er det egentlig som gjør at pasienten opplever dyspné? Opplevelsen av dyspné er 

forårsaket av mange faktorer; både fysiologiske, psykologiske, sosiale og miljømessige 

faktorer bidrar til hvordan pusten oppfattes av den enkelte. Det er viktig å kjenne til hva som 

styrer ventilasjonen for å kunne forstå kolspasientenes dyspné. De patofysiologiske faktorene 

under belastning er et økt mekanisk arbeid for lungene, et økt ventilatorisk krav, forstyrrelser i 

gassutvekslingen og dynamisk luftveiskompresjon. Kolspasienter er ofte fysisk begrenset av 

en kombinasjon av opphevet ventilasjonsreserve, flow-volum begrensninger eller nedsatt evne 

til gassutveksling. Mange pasienter med kols vil få lavt oksygentrykk (PaO2) (hypoksemi) og 

-metning (SO2) i blodet (desaturasjon), men det er vist at det er dårlig sammenheng mellom å 

føle dyspné og nivå av oksygentrykk og -metning i blodet (8). Under arbeidsfunksjonstester 

angir pasienten en grad av dyspné ved hjelp av en standardisert skala; i lungemedisin er det 

Borg CR10-skala som er mest brukt (9).  

Ved fysisk belastning vil det ofte hos personer med alvorlig kols også oppstå en dynamisk 

hyperinflasjon. Det vil si at pasientene ikke klarer å puste ut all luft under en ekspirasjon og 

de må starte inspirasjonen før ekspirasjonen er fullført. Dette fører til at det hoper seg opp 

med luft i lungene (air-trapping) noe som vil gi et høyt ende-ekspiratorisk lungevolum. Den 

inspiratoriske kapasiteten (IC), som er den fysiske kapasiteten man har til å puste inn, blir 

mindre og det fører til økt dyspné (10). Dynamisk hyperinflasjon påvirker også 

hjertefunksjonen til kolspasientene, derfor er det viktig å undersøke hjertefrekvens og 

blodtrykk samtidig med lungevariablene når man tester disse pasientene under aktivitet. 

Hva kan vi gjøre for å bedre dyspnéen og arbeidstoleransen hos de pasientene som desaturerer 

under selv små anstrengelser? I tillegg til medisiner og lungerehabilitering er en 

behandlingsmetode å gi pasientene supplerende oksygen under anstrengelse 

(aktivitetsoksygen) for å se om opplevelsen av dyspné blir mindre eller arbeidstoleransen 

øker. Ved å gi oksygen under anstrengelse vil det kunne gi høyere oksygeninnhold i arterielt 

blod, dette vil kunne minske behovet for ventilering (10, 11).  Dette kan skje enten som en 

lavere respirasjonsfrekvensen og/eller økning i tidevolumet. Som følge av dette kan den IC 

øke og pasientene vil kunne anstrenge seg på en høyere belastning før det oppstår dynamisk 
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hyperinflasjon og dermed ikke orker mer. IC er derfor en av de viktigste variablene i denne 

studien. 

Retningslinjer (1, 2) sier at aktivitetsoksygen kan være aktuelt for to typer pasienter:  

• Pasienter som i en stabil fase av sykdommen har PaO2 < 7,3 kPa i hvile. Disse får 

tilbud om døgnkontinuerlig supplerende oksygen (Long time oxygen treatment, 

LTOT) (1, 2) og de som er aktive bruker da også aktivitetsoksygen. 

• Pasienter som desaturerer < 88% i oksygenmetning (SO2) under aktivitet, men har 

normale eller kun moderat reduserte oksygenverdier i hvile. Disse pasientene får 

aktivitetsoksygen (ambulerende oksygen) bare hvis det er en pasientrapportert bedring 

i dyspné og man kan se fysiologisk bedring på respirasjonsparametre. 

Det er lite kunnskap om pasienter som har som har normal eller kun moderat reduserte verdier 

for PaO2 og/eller SaO2 i hvile, men som desaturerer til < 88% under aktivitet. Spesielt er det 

ikke gjort studier på den oksygenmengden det ville være aktuelt å gi i klinisk praksis. Vi har 

ønsket å designe en studie hvor denne pasientgruppen ble studert og da med oksygentilskudd 

under belastning som er likt det som er vanlig i klinisk praksis. 

Når behandling med aktivitetsoksygen blir beskrevet videre i oppgaven vil det alltid være for 

pasienter som ikke oppfyller kravet til langtids oksygenbehandling. 

1.2 Hva har tidligere relevante studier vist? 

 Det er få artikler publisert om dette temaet, og det er et stort behov for mer forskning på 

kolspasienter som kun desaturerer under aktivitet. De studiene som er publisert om 

aktivitetsoksygen kan deles inn i to grupper; korttidsstudier og langtidsstudier.  

I korttidsstudiene har man har sett på effekter uten og med supplerende oksygen i ulike 

mengder under aktivitet, og tester som er utført på samme dag. Det er brukt både 

ergometersykkel og tredemølle som ergometre i disse studiene. Effektmålene har vært endring 

i arbeidskapasitet, ganglengde, gangtid eller motstand på sykkel, dyspné, ventilasjon og 

dynamisk hyperinflasjon (12). Korttidsstudiene viser at pasientene har en god effekt av 

supplerende oksygen, med en økning i maksimal arbeidskapasitet (12-15), økning i 
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utholdenhet (sykkel eller gange) (12, 14, 16), økning av arbeidstoleranse og en minskning av 

dyspné (12, 13, 15, 17, 18). Korttidsstudiene viser også at det er respondere og non-

respondere blant pasientene som får supplerende oksygen. I motsetning til pasientene som 

responderer på oksygen har non-responderne liten eller ingen effekt av oksygen (17).   

De korttidsstudiene som vi har sett mest på og som er mest like vår studie er studiene til 

Somfay og O`Donnell (10, 11). Somfays pasienter syklet submaksimale tester på 75% av 

deres maksimale arbeidskapasitet med ulik mengde oksygen hver gang i randomisert 

rekkefølge. De opplever en bedring i utholdenhet og dyspné som Somfay konkluderer delvis 

skyldes en bedring i dynamisk hyperinflasjon og et roligere pustemønster. Han har inkludert 

pasienter med alvorlig kols, men ikke hatt som inklusjonskriterie at de må desaturere under 

aktivitet. O`Donnells pasienter syklet submaksimale tester på kun 50% av deres maksimale 

arbeidskapasitet. De syklet en gang med romluft og en gang med 60% oksygen i randomisert 

rekkefølge. Oksygen førte til en bedring i utholdenhet og ble forklart med et redusert 

ventilatorisk krav, en lindring av dyspné og bedring i IC.  

Langtidsstudier har fulgt pasienten i ca 2-6 måneder, noen ganger med trening. Effektmålene 

har blant annet vært helserelatert livskvalitet, arbeidskapasitet og/eller morbiditet. Det er få 

randomiserte og kontrollerte (RCT) langtidsstudier og en Cochranereview på temaet 

inneholder kun 5 RCT studier og ca 60 pasienter (16). Halvparten av disse fikk supplerende 

oksygen, mens den andre halvparten fikk placebo. Reviewen viste ingen eller få statistisk 

signifikante endringer mellom testene med og uten oksygen, og det anbefales i studien å gjøre 

flere lignende studier med ulike undergrupper med kols, for eksempel pasienter som 

desaturerer under aktivitet.  

Det finnes også to andre Cochrane-reviewer til om aktivitetsoksygen. En fra Bradley et al, fra 

2005 (12), som har som hensikt å bestemme effekten av aktivitetsoksygen hos kolspasienter. 

Den inneholder hele 31 studier og 534 pasienter. Den viser at oksygen har en generell 

(overall) effekt, og at oksygen forbedret alle variabler knyttet til arbeidskapasitet, som 

distanse, tid og antall steg. Ikke alle pasientene i denne gruppen desaturerer, verken i hvile 

under aktivitet. Det er en gruppe med lite homogenitet med hensyn til desaturering, men også 

i forhold til testbetingelsene og da kan det være vanskelig å si noe spesifikt i forhold til 

enkeltgrupper. Den siste Cochrane reviewen er fra Ameer et al, 2014 (3). Den har evaluert 4 

studier og 331 pasienter. Hensikten med denne studien var å vurdere effekten av 

aktivitetsoksygen hos kolspasienter som ikke er hypoksemiske i hvile. Alle studiene i denne 
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reviewen brukte 6- (eller 5-) minutters gangtest (6MWT) som belastningstest og de primære 

variablene var arbeidskapasitet og mortalitet. Studiene viste ingen statistisk signifikant 

endring i de primære variablene, men viser en bedring i noen av de sekundære variablene som 

dyspné etter aktivitet. Man kan tenke seg at en av grunnene til at det ikke var noen statistisk 

signifikant endring kan være at 6MWT er en for lav belastning for pasientene til at det vises 

noen endring.  

I desember 2014 kom det også en review i Thorax som så på om oksygen kunne hjelpe for 

dyspné hos kolspasienter som ikke kvalifiserte for langtidsoksygen behandling (19). 

Reviewen inkluderte 31 RCT studier og 702 kolspasienter med mild til moderat kols. 

Reviewen fant ut at kontinuerlig oksygen minsket dyspné hos kolspasienter som ikke 

kvalifiserte for langtids oksygenbehandling, men heterogeniteten i de ulike studiene gjør at 

det er vanskelig å gi generelle anbefalinger. De mener det bør bli gjort individuelle 

vurderinger når pasienter som ikke kvalifiserer for langtidsoksygen behandling bli vurdert for 

oksygen til bruk under aktivitet 

Det er i tillegg publisert en studie fra Australia (20), som konkluderer med at ambulerende 

oksygen til bruk i hjemmet ikke er til hjelp for kolspasienter med hensyn på dyspné, 

livskvalitet, mortalitet eller arbeidsfunksjon. Denne vil bli ytterligere omtalt i neste avsnitt. 

Grunnen til at vi ønsker å undersøke akutte effekter av supplerende oksygen, er at vi vil se 

hvordan ventilasjonsvariablene og dyspnéen endrer seg når hypoksemien korrigeres med 

oksygen under anstrengelse. Hvis det er lettere å anstrenge seg med supplerende oksygen, 

klarer kanskje pasientene en tøffere anstrengelse eller å holde ut litt lenger på den samme 

anstrengelsen. Dette er viktig fordi det er avgjørende for sykdomsforløpet til kolspasienter at 

de trener.  

Både forskning og vår kliniske erfaring viser at mange av pasientene i akutte forsøk blir 

merkbart bedre, mens noen pasienter merker ingen forbedring. Hva er det som gjør at noen 

rapporterer en bedring i dyspné målt med Borg CR10 skala, mens andre ikke gjør det? Vi vil 

derfor også undersøke om det er respondere og non-respondere i forhold til belastning med 

eller uten supplerende oksygen blant våre pasienter. Det er få studier som har presentert 

individuelle data og i disse studiene har det ikke vært mulig å forutsi hvem av pasientene som 

vil ha objektiv eller subjektiv nytte av aktivitetsoksygen (17, 21).  
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Flere av studiene vi har sett på har vist at dyspnéen reduseres når pasienter som bare 

desaturerer under aktivitet får oksygen når de belaster seg. Det er også tegn på at den 

dynamiske hyperinflasjonen som pasienter med alvorlig kols får under belastning, blir bedre 

med supplerende oksygen. Studiene til Somfay og O’Donnell (10, 11) viser at disse 

variablene bedrer seg ved tilførsel av oksygen, selv om de har brukt pasienter som ikke 

desaturerer til < 88% under aktivitet og oksygendosene som er gitt er høyere enn det som er 

praktisk mulig å gi på bærbart utstyr. Disse studiene er som sagt nokså like vår studie, men 

det vi ønsker å gjøre annerledes er å kun bruke en oksygendose som er mulig å gi i praksis på 

bærbart utstyr. Vi ønsker også å bare inkludere pasienter som har normal oksygenmetning i 

hvile men som desaturerer under aktivitet, altså de pasientene som ikke tilfredsstiller kravene 

til langtids oksygen behandling, men som vi likevel tror kan ha nytte av supplerende oksygen 

under aktivitet. Vi ville også teste pasientene på en belastning som tilsvarte en normal 

treningsøkt. De måtte holde ut i 5 minutter, men det skulle være ganske anstrengende så de 

ble slitne. Vi ønsker primært å se på om dyspné og IC og dermed indirekte dynamisk 

hyperinflasjon, også endres hos pasientene som blir inkludert i vår studie. Vi ønsker også 

sekundært å studere hvordan de andre lungevariablene, i tillegg til hjertefrekvens og 

blodtrykk, endres ved belastning med supplerende oksygen. 

1.3 Usikkerhet rundt oksygenbehandling 
En annen grunn til at vi ønsker å fokusere på supplerende oksygen under aktivitet til 

kolspasienter er at det er et beskjedent forskningsgrunnlag og evidens som skaper usikkerhet 

både nasjonalt og internasjonalt om supplerende oksygen skal gis til disse pasientene. 

Langtidsstudiene viser ingen sikker evidens for økt arbeidskapasitet eller bedret helserelatert 

livskvalitet selv om studiene viser noe reduksjon i dyspné. Det er særlig pasientene med mild 

til moderat grad av kols som det er vanskelig å skaffe sikker evidens for at supplerende 

oksygen er til hjelp (22).  

Det er altså noe uenighet innad i lungemiljøet om supplerende oksygen er til så stor hjelp for 

de lungesyke som har normale eller moderat reduserte oksygenverdier i hvile, at samfunnet 

skal betale for denne behandlingen. Helsepersonell som ikke ønsker å gi denne behandlingen 

til pasienter refererer til studien fra Moore et al. med kolspasienter fra Australia (20). Denne 

studien går over noen måneder. Studien til Moore viser at pasientene som får oksygen ikke får 

bedre livskvalitet, ikke lever lenger eller får bedre arbeidsfunksjon. De fikk en statistisk 
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signifikant bedring i dyspné og depresjon, men forskjellene var små klinisk sett. Motstanderne 

av supplerende oksygenbehandling bruker denne artikkelen til å avslå søknader fra pasienter 

om behandling med aktivitetsoksygen. Dette er en stor studie i denne sammenhengen, med 

139 kolspasienter som har normal eller moderat redusert oksygenmetning i hvile. Ett av 

ankepunktene i denne studien er at ikke alle deltakerne desaturerer under aktivitet. Bare litt 

over 30% av de som deltok i studien desaturerer på gangtesten til < 88% SpO2. Det er mest 

akseptert internasjonalt at de som desaturerer til < 88% under aktivitet, er de som kan få 

aktivitetsoksygen. Ideelt sett burde dermed alle pasientene i en slik studie desaturere til < 88% 

siden den skal legge retningslinjer for om pasienter med nettopp den forutsetningen skal få 

supplerende oksygen. 

Vi som har erfaring med og jobber med lungesyke til daglig ser til tross for dette at 

aktivitetsoksygen ofte kan være til hjelp for dem som desaturerer under aktivitet og er 

motivert for å bruke supplerende oksygen. Mange forteller om høyere livskvalitet. De orker å 

utføre dagligdagse oppgaver, som de ellers ville trengt hjelp til av hjemmehjelp eller familie. 

De orker å delta i sitt eget liv på en helt annen måte.  

Det er på grunn av dette at kunnskap på dette området er etterspurt. Aktivitetsoksygen er en 

behandling hvor det i dag diskuteres både nasjonalt og internasjonalt om effekter. Akutte 

effekter er vist, men da med mengder oksygen gitt som er høyere enn det som vil gis i klinisk 

praksis (10, 11). Langtidseffekter har vært vanskelig å vise, særlig for de med mild eller 

moderat nivå av kols. Det pågår nå en stor studie i USA (23) og en stor nordisk studie (24) 

som om et par år forhåpentligvis vil kunne gi mer kunnskap om langtidseffekter. Forskningen 

er så langt preget av små studier med ulik design; dette gjør det vanskelig å sammenligne 

resultater. Samtidig ser helsepersonell som jobber med lungesyke at noen får en mye høyere 

livskvalitet hvis de bruker oksygen. Det gjør at denne tematikken er viktig.  

ATS/ERS publiserte i mars 2015 en artikkel (”Task Force”) (25) hvor en arbeidsgruppe 

presenterte hva man bør forske på i forbindelse med kols. Der anbefaler de blant annet at i 

forbindelse med oksygenbruk bør man forske på undergrupper av kols, for eksempel de som 

kun desaturerer under aktivitet. Også studier som vurderer effekt av oksygen under fysisk 

aktivitet og relasjonen mellom denne eventuelle effekten og livskvalitet, hyppighet på 

forverrelser og mortalitet. 
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Det er ikke mulig å gjøre en langtidsstudie som en masteroppgave, men man kan se på akutte 

effekter av supplerende oksygen på lungevariabler, dyspné, hjertefrekvens og blodtrykk, og så 

kan man diskutere på hvilken måte endringer i disse kan ha langtidseffekter. En 

masteroppgave hvor man samler kliniske data vil ofte få et begrenset antall pasienter inkludert 

på grunn av tidsrammen. En slik oppgave kan nærmest anses å være en pilotstudie og kan 

senere danne grunnlag for større studier. 

1.4 Forskningsspørsmål 

Studiens primære formål er å studere om det er noen endring i IC og dermed dynamisk 

hyperinflasjon, samt dyspné målt med Borgs CR10 skala, hos kolspasienter ved gange på en 

tredemølle med inspirasjon av romluft (21% oksygen) sett opp i mot inspirasjon av luft med 

supplerende oksygen (30% oksygen). Oksygentilskudd med 30% oksygen tilsvarer 3 L 

oksygen per minutt på nesekateter, som er en vanlig dosering under aktivitet for denne 

pasientgruppen.  

Ved en omfattende test som belastningstest på tredemølle med ergospirometri, vil det 

registreres mange sekundære respiratoriske og sirkulatoriske variabler som er relevante for 

forskning og kolspasienter. Disse er også studert i større eller mindre grad i denne studien, og 

noen av variablene er tatt med i resultatkapitlet og tabell 3. 

Det primære forskningsspørsmålet er: 

Endres inspiratorisk kapasitet og/eller dyspné hos kolspasienter som kun desaturerer under 

aktivitet når det gis supplerende oksygen, sammenlignet med aktivitet uten supplerende 

oksygen? 

Nullhypotese og alternativ hypotese: 

Nullhypotese, H0: Det er ingen endring i inspiratorisk kapasitet og dyspné hos kolspasienter 

som kun desaturerer under aktivitet når det gis supplerende oksygen, sammenlignet med 

aktivitet uten supplerende oksygen?  

Alternativ hypotese, H1: Det er en endring i IC og dyspné hos kolspasienter som kun 

desaturerer under aktivitet når det gis supplerende oksygen, sammenlignet med aktivitet uten 

supplerende oksygen? 
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2 Kols, dyspné, lungefunksjon og 
oksygenbehandling 

2.1 Kols 
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en samlebetegnelse på en gruppe lungesykdommer 

som først og fremst består av kronisk bronkitt og ulike emfysemtilstander (1, 2). Disse 

tilstandene er karakterisert av kronisk betennelse i luftveiene og ødeleggelse av lungevevet, 

som blant annet fører til at luftstrømmen gjennom luftveiene blir hindret (obstruksjon). 

Sykdommen utvikler seg langsomt, og for personer som ikke trener kan sykdommen ha 

kommet langt før de merker at pusten eller kondisjonen er svekket.  

Diagnose blir blant annet stilt ved hjelp av spirometri med måling av forsert ekspiratorisk 

volum første sekund (FEV1) og forsert vital kapasitet (FVC).  Disse verdiene blir satt opp mot 

hverandre og FVC/FEV1<70% er et ”cut-off-point”. Denne ratioen sier noe om grad av 

obstruksjon hos pasienten. Hvis pasienten har en ratio på < 70%, har pasienten en obstruktiv 

lungefunksjon og per definisjon kols. Obstruktiv vil i sammenheng med kols bety trange og 

uelastiske luftveier som gjør det vanskelig å puste ut.  

 

Klassifikasjon av luftveisobstruksjon hos kolspasienter 

For pasienter med FEV1/FVC < 70% 

GOLD 1  Mild FEV1 ≥ 80% pred 

GOLD II  Moderat 50%pred ≤ FEV1 < 80% pred 

GOLD III  Alvorlig 30%pred ≤ FEV1 > 50% pred 

GOLD IV Svært alvorlig FEV1 < 30% pred 

 

Figur 1:  GOLDs klassifisering av obstruksjon hos kolspasienter (Fra 
www.goldcopd.org) 

FEV1 i prosent av forventet (FEV1%pred) kan også brukes til å diagnostisere og klassifisere 

kols. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) er en internasjonal 
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organisasjon som jobber mot helsearbeidere og offentlige instanser for å skape 

oppmerksomhet rundt kols og å bedre behandling og hindre forekomst av kols. GOLD har 

laget en klassifisering av alvorlighetsgraden av obstruksjon hos kolspasienter hvor de har delt 

opp i fire stadier; mild, moderat, alvorlig og svært alvorlig (figur 1). Pasientene i studien er i 

GOLD II-IV.  

De vanligste symptomene til kolspasientene er dyspné, hoste og slimproduksjon. Andre 

symptomer som de merker er for eksempel begrensninger i forhold til trening og ofte 

ufrivillig vekttap. Kols bør vurderes hos pasienter som har disse symptomene og også hvis de 

har blitt utsatt for en eller flere av risikofaktorene som er forbundet med kols. Kolspasienter 

har også en høy forekomst av tilleggs-sykdommer (ko-morbiditet). De vanligste er arteriell 

hypertensjon, koronar hjertesykdom, osteoporose, depresjon, diabetes, søvnforstyrrelser, 

anemi og lungekreft. Kols er mulig å forhindre, ved at man for eksempel ikke røyker og 

unngår skadelige partikler og gasser. Sykdommen kan behandles med medisiner, oksygen 

(langtids oksygen behandling) og rehabilitering (2, 7). Mange pasienter med kols opplever 

som nevnt at det blir vanskelig å utføre oppgaver som krever anstrengelse. Både trening og 

dagligdagse oppgaver som støvsuging eller hagearbeid kan fremstå som en umulighet.  

Kols omfatter patologiske forandringer i fire ulike deler av lungene (sentrale luftveier, 

perifere luftveier, lungeparenkymet og blodkarene i lungene), og det varierer fra individ til 

individ i hvilken grad de ulike delene dominerer i sykdomsbildet (2). Det er viktig å finne ut 

eksakt hvor i lungene problemet er. På den måten kan det være lettere å finne en løsning eller 

lindring på problemet og å velge riktig behandling.  

For å få et nærmere innblikk i hvordan lungene, og også hjertet og samarbeidet dem i mellom, 

fungerer, kan man gjøre en maksimal ergospirometri, også kalt cardiopulmonary exercise test 

(CPET-test). Dette er en test som foregår på sykkel eller tredemølle og hvor belastningen øker 

trinnvis utover i testen. Testen foregår til pasienten er helt utmattet. Underveis må pasienten 

ha et munnstykke eller en ansiktsmaske for å registrere gassutveksling (oksygen og 

karbondioksid) og ventilasjon, et pulsoksymeter for kontinuerlig måling av oksygenmetning 

og hjertet blir overvåket av elektrokardiogram (EKG). I tillegg kan man før, etter og 

underveis ta arterielle eller kapillære blodprøver for måling av blodgasser for å få ytterligere 

informasjon. Blodtrykket kan også måles, enten med en blodtrykksmansjett (automatisk eller 

manuelt) eller ved å koble en trykktransducer til arteriekranen for å få invasivt blodtrykk. Ved 
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å tolke alle resultatene som denne testen gir, kan man få mye informasjon om hvilke deler av 

lungene og/eller hjertet og hva det er ved deres funksjon som ikke fungerer som normalt.  

2.2 Dyspné 

Definisjon 

Dyspné er det mest fremtredende symptomet hos kolspasienter. Det er et begrep som 

karakteriserer subjektiv erfaring av åndenød, tungpustethet, andpustethet og/eller 

kortpustethet som oppstår med varierende intensitet og karakter. Dyspné blir bare erfart av 

pasienten selv, og kan derfor bare beskrives av pasienten selv (5). Dyspné kan beskrives av 

pasientene på mange forskjellige måter, som for eksempel ”air-hunger”, at man føler man 

ikke får nok luft, at pustingen krever stor innsats fra pasienten og at det er en tetthet eller 

tranghet i brystet som gjør det vanskelig å puste (5, 26). Pasienter som blir utsatt for samme 

stimuli, kan beskrive dyspnéen ulikt fra individ til individ. Pasienter med alvorlig kols kan 

oppleve dyspné ved selv den minste anstrengelse, som å kle på seg, snakke eller sakte gange.  

Dyspné har vist seg å være en bedre prediktor på dødelighet hos kolspasienter enn FEV1 (26).  

Det å bruke supplerende oksygen er ikke en lettvint løsning. Det er utstyr som skal fraktes av 

pasienten selv og i tillegg har det mer psykiske faktorer som at utstyret er synlig og 

sykdommen dermed blir mer synlig. Derfor er det viktig å subjektivt føle at utstyret er til 

hjelp og en nedgang i dyspné blir derfor en viktig faktor for å få pasientene til å bruke det 

supplerende oksygenet. Dyspné er dermed en mye viktigere variabel enn for eksempel 

blodtrykk. En nedgang i blodtrykk vil ikke merkes på samme måte og gir ikke en subjektiv 

effekt slik som dyspné.  

Mekanismer 

Når man føler dyspné er det signaler som går fra respirasjonssystemet og aktiverer områder i 

hjernebarken som gir oss en oppfatning av dyspné. Som beskrevet tidligere er det mange ulike 

måter å oppfatte dyspné på, og det er teorier som beskriver at disse ulike oppfatningene har 

med å gjøre at de kommer fra ulike fysiologiske mekanismer (5, 26). For eksempel at ”air 

hunger” kommer fra økt stimulering av respirasjonssenteret i hjernestammen som følge av for 

eksempel økt CO2 innhold (hyperkapni) i blodet, hypoksemi eller anstrengelse (26).  
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Behandling 

Fokuset for behandling av dyspné bør ligge på å optimalisere behandlingen av den 

bakenforliggende sykdommen som fører til dyspnéen (5). Når det er gjort, er det mulig å 

hjelpe pasienter med kols og dyspné. Medisiner som blant annet opoider og furosemid på 

forstøver kan hjelpe noen, og gis til de som har nytte av denne behandlingen. Supplerende 

oksygen (som beskrevet i eget avsnitt 2.5) kan for noen pasienter avhjelpe dyspnéen (10). 

Lungerehabilitering kan også hjelpe kolspasienter med å bedre dyspné under belastning og å 

få bedre utholdenhet. Det er først og fremst trening i løpet av rehabiliteringen og 

optimalisering av medisinering som gir denne effekten. 

Måling av dyspné 

Det finnes mange ulike skalaer og spørreskjemaer for å måle dyspné. Det er imidlertid viktige 

forskjeller mellom de ulike instrumentene da de måler ulike aspekter ved dyspné. De kan 

måle hvordan pustingen føles, hvor slitsomt det er å puste, hva slags innvirkning det har på 

livskvalitet eller å anstrenge seg. Instrumentene måler i nåtid eller hvordan pusten bruker å 

være, eller man skal huske hvordan pusten bruker å være i spesielle situasjoner. Jeg har valgt 

å bruke Borgs CR10 skala i denne studien. Borg CR10 (27) er en kategori ratio (category 

ratio, CR) skala som går fra 0-10 og i tillegg har skriftlige beskrivelser (se vedlegg C). 

Skalaen er forankret i tallet 10 som er den høyeste intensitet på for eksempel dyspné man 

noensinne har opplevd. Det er mulig å tenke at man kan oppleve enda høyere intensitet og 

skalaen har derfor ikke noe endepunkt (man kan for eksempel oppgi både 11 og oppover). 

Nivået 0 vil si at man ikke har dyspné eller er anstrengt i det hele tatt mens 10 da betyr at man 

har like høy dyspné som man en gang tidligere har opplevd som ”maks”. Nivå 3 beskrives 

som moderat andpusten og er svakere enn ”middels” eller ”midt på”. Nivå 5 er tung i pusten 

eller sterkt andpusten og arbeidet er anstrengende og slitsomt. Dette nivået er omtrent midt på 

skalaen. Hvis man er svært anstrengt i pusten velger man tall mellom 6 og 8 alt ettersom hvor 

sterk opplevelsen er. Borg CR10 skala er en eksponentiell skala, det vil si at intervallene 

mellom hvert nummer og beskrivelse ikke er helt like. En nedgang i Borg score fra 2 til 4 og 

en nedgang fra 7 til 5 er likt i antall enheter, men ikke i %. Avstanden i % er 50% respektive 

29%. Men ser man på det klinisk er det motsatt, det er størst redusering fra 7 til 5 enheter. 

Skalaen måler i nåtid, og det er den vanligste skalaen å bruke for å måle dyspné under 

belastning hos kolspasienter. Minste klinisk viktige forskjell (Minimum clinical important 

difference - MCID) er for Borg CR10 skala på 1 enhet ved oksygenbehandling (27, 28). 
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2.3 Ventilasjon 
Ventilasjon er transport av luft ut og inn av lungene og består av inspirasjon og ekspirasjon. 

Inspirasjon er en aktiv prosess hvor man ved hjelp av muskler og trykkforskjeller mellom 

atmosfæren og i alveolene, fører luft inn i lungene. Ekspirasjonen er mer passiv, og foregår 

ved at musklene slapper av og volumet i lungene minker, trykket øker og luften går ut av 

lungene. Det er respirasjonssenteret i den forlengede marg i hjernestammen som styrer 

ventilasjonen, men man kan likevel styre ventilasjonen til en viss grad selv. Aktiviteten i 

respirasjonssenteret blir styrt av ulik sensorisk informasjon. Hvor dypt (tidevolum) og raskt 

(pustefrekvens) vi puster, påvirkes blant annet av mengden oksygen (O2), karbondioksid 

(CO2) og hydrogenioner (H+-ioner) i blodet. En økning i CO2 eller H+-ioner, eller en redusert 

mengde O2 i blodet vil føre til at vi øker tidevolum og pustefrekvens. 

 

Figur 2. Lungevolumer 

Under aktivitet øker respirasjonen. Ventilasjon er et produkt av tidevolum og pustefrekvens, 

og det er tidevolumet som øker først når man begynner å anstrenge seg, altså at man puster 

dypere, og etter hvert øker pustefrekvensen, tempoet man puster i. Tidevolum er den 

luftmengden som pustes inn eller ut i løpet av en normal respirasjonssyklus. Hos en voksen 

person er tidevolumet omkring 0,5 L. Ved en gradvis økende anstrengelse vil ventilasjonen 

øke fra 5-8L/min i hvile og opp til 100-150L/min, og man vil til slutt nå sin maksimale 

ventilasjon (VEmax). Den maksimale ventilasjonen kan også estimeres utfra FEV1 eller måles 

ved hjelp av en pusteprøve i laboratoriet, maksimal voluntær ventilasjon (MVV) hvor 

pasienten peser maksimalt i 10 sekunder (29). Ved lungesykdom vil VEmax være redusert på 
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grunn av mekaniske forhold i lungene, og hos noen vil den være så redusert at de er 

ventilatorisk begrenset; altså at differansen mellom VEmax og MVV, hvor MVV er størst, er 

mindre enn 11L/min eller 15% (29, 30). Friske personer vil som regel ikke få ventilasjonen 

opp til estimert eller målt MVV under belastning. De har ofte en stor pustereserve og stoppes 

ofte av andre faktorer som for eksempel slitenhet i beina.  

Det volumet man maksimalt kan puste inn fra bunn av sin vanlige pust (tidevolum) kalles 

inspiratorisk kapasitet (IC) (se figur 2) og det er summen av tidevolumet og det inspiratoriske 

reservevolumet. Dette er en variabel som er lett å måle med et spirometer ved at pasienten ta 

et dypt sukk inn fra en normal ekspirasjon.  

Residualvolumet (RV), eller reservevolumet, er det som er igjen i lungene når man har pustet 

maksimalt ut. Det vil alltid stå igjen luft i lungene uansett hvor mye man puster ut. Ved 

belastning kan RV hos kolspasienter øke, og dette fører til at IC blir mindre. Dette vil bli 

nærmere omtalt i neste avsnitt. RV er som alle lungevolumer avhengig av personens kjønn, 

alder og høyde. Hos friske er RV ca 1,5-2 L og ved alvorlig kols og emfysem kan dette 

volumet øke opp mot 8 L. Da er det lite rom for å puste inn ekstra og IC minsker da 

betraktelig. Dette vet man gir dyspné (5, 10). I tillegg vet man at situasjonen blir forverret ved 

belastning og dette fenomenet kalles dynamisk hyperinflasjon. 

2.4 Dynamisk hyperinflasjon og inspiratorisk 
kapasitet 

Problemet til mange av kolspasientene er at de er så obstruktive at de ikke klarer å ekspirere 

fort nok ut. Det vil si at de har så stor luftveismotstand og redusert ”tilbakefjæringskraft” i 

lungevevet at det vil være et hinder for ekspirasjonen når de begynner å anstrenge seg og 

trenger å øke ventilasjonen. Dette fører til at mer og mer luft blir stående i lungene (air-

trapping). Det ende-ekspiratoriske lungevolumet øker, RV øker, IC minker og det resulterer i 

økt dyspné og begrensninger i arbeidskapasiteten (se figur 3). RV øker når IC minker og mer 

luft blir stående i lungene. Tidevolumet blir også flyttet oppover til stivere deler av lungene 

og musklene jobber mindre økonomisk, og vi vet at inspirasjon fra høye lungevolum er mer 

krevende enn fra lavere volum. Dette fenomenet kaller vi dynamisk hyperinflasjon. Forskning 

har vist at dynamisk hyperinflasjon bidrar sterkt til at respirasjonen føles ubehagelig under 

anstrengelse (10), og det er vist at det er en nær sammenheng mellom dyspné og inspiratorisk 
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muskelbelastning. Dynamisk hyperinflasjon har også en negativ effekt på hjertefunksjonen og 

perifer muskelfunksjon under anstrengelse. Ved dynamisk hyperinflasjon øker pasientene 

både ende-ekspiratorisk lungevolum og det ende-inspiratoriske lungevolumet.  

 

Figur 3. Endring i lungefunksjon for a) normal frisk person og b) kolspasient. TLC: total lunge 
kapasitet; VK: Vital kapasitet; RV: Residual volum; EELV: Ende-ekspiratorisk lunge volum; 
IC: inspiratorisk kapasitet. 

 

 

 

Enkelte studier viser at ikke alle pasienter får en tiltakende hyperinflasjon under trening. 

Rundt 15-20 % av pasienter med moderat til alvorlig KOLS får ikke dynamisk hyperinflasjon 

under aktivitet (31). Noen får dynamisk hyperinflasjon tidlig i aktivitetsforløpet, og disse 

pasientene får en progressiv økning i ende-ekspiratorisk lungevolum og hyperinflasjon 

allerede fra lavere arbeidsbelastninger, mens andre pasienter får dynamisk hyperinflasjon 

først opp mot maksimal belastning. De pasientene som får dynamisk hyperinflasjon ved lav 

arbeidsbelastning ser ut til å trenge mer tid til å hente seg inn igjen etter trening (komme ned 

til baseline-verdier for ende-ekspiratorisk lungevolum) (32).   
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Figur 4. Skjematisk fremstilling av tidevolum og maksimal innpust ("intra-breath") når man 
puster romluft (A) og 60% oksygen O2 (B). Figur lånt fra: O'Donnell DE, D'Arsigny C, Webb 
KA. Effects of hyperoxia on ventilatory limitation during exercise in advanced chronic 
obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2001;163(4):892-8. 

 

Hyperinflasjonen kan måles på forskjellige måter, det vanligste i hvile er ved en 

lungefunksjonsundersøkelse med bodypletysmografi (”bodyboks”). For å få målt dynamisk 

hyperinflasjon under aktivitet måler man ”intra-breath” (figur 4). ”Intra-breath” måles ved at 

pasienten puster inn til sin maksimale IC på den måten at vedkommende tar et dypt sukk inn 

fra en vanlig ekspirasjon hvert minutt under belastningsintervallene på tredemøllen. Så 

vurderer vi ende-ekspiratorisk lungevolum og måler IC fra ende-ekspiratorisk lungevolum til 

den totale kapasiteten (TLC) og ser på om den flytter seg mot venstre på flow-kurven. Hvis 

endringen fra hvile til høyeste belastning har økt med mer enn 150 mL sier vi at det er en 

klinisk forskjell i IC (10).  

En endring i IC er også noe som vi tror pasienten vil merke i form av at i teorien vil dynamisk 

hyperinflasjon minke og det blir lettere å puste (31). Når dynamisk hyperinflasjon minker vil 

pasientene sannsynligvis få mer tid til å puste ut og redusere RV og respirasjonen til pasienten 

vil bli mer hensiktsmessig. 
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2.5 Oksygen 
Alle levende organismer, og dermed også mennesker, er avhengig av oksygen, og uten 

oksygen vil vi dø raskt. Transporten av oksygen går av seg selv, og er ikke noe vi trenger å 

tenke på. Kolspasientene kan ha problemer med oksygentransporten fra lungene til blodet, og 

trenger noen ganger litt ekstra oksygen for å øke oksygeninnholdet i blodet og minske 

symptomene som kan komme som en følge av for lite oksygen. Oksygen til hjelp for 

lungepasienter ble tatt i bruk allerede på slutten 1800-tallet. En av de første vellykkede 

behandlingene var når George Holtzapple brukte oksygen til å behandle en ung mann med 

komplikasjoner etter en lungebetennelse, men leger hadde brukt oksygen til ulike 

behandlinger av pasienter tidligere også, med vekslende hell (33). På begynnelsen av 1900-

tallet påviste den engelske fysiologen John Scott Haldane de skadelige effektene av 

hypoksemi (for lite oksygen i blodet); hodepine, tachykardi og hyperventilering, for første 

gang. Han forutså at oksygen snart kom til å bli brukt på sykehusene for å lindre disse 

symptomene. Dette skulle vise seg å stemme, mye takket være Alvin Barach som ble kalt den 

moderne oksygenterapiens far. Han ga ut en artikkel i 1922 (34) hvor han beskrev hvordan 

oksygen kunne brukes til behandling av lungebetennelse. Senere utviklet han et system for 

kontinuerlig oksygenbruk som var inspirert av oksygenmaskene som ble brukt av piloter 

under andre verdenskrig. I midten av 50-årene designet han også et system med en liten 

oksygentank som ble festet til pasientens midje som skulle forsyne pasienten med oksygen 

utenfor hjemmet (senere kalt aktivitetsoksygen, ambulerende oksygen eller AMBOX). I 1960-

årene dukket det opp en ide om å kontrollere fraksjonen av oksygen som ble gitt til 

pasientene. Målet var å få større kontroll på hvor mye oksygen som ble gitt til kolspasientene 

fordi mange hadde fått komplikasjoner ved bruk av for store mengder oksygen. Omtrent 

samtidig ble de første systematiske studiene av oksygenbehandling gjennomført. Studiene 

kunne rapportere om en økt toleranse for trening, reduksjon i polycytemi (økte røde 

blodceller) og pulmonal hypertensjon. Noe senere klarte de også å bevise at pasienter som 

brukte oksygen hadde færre sykehusinnleggelser og økt overlevelse. To store studier refereres 

fortsatt til fra 80-tallet; Nocturnal Oxygen Terapy Trial (NOTT)-studien (35) og the British 

Medical Research Council (MRC)-studien (36). NOTT-studien sammenlignet overlevelse og 

livskvalitet mellom pasienter som fikk kontinuerlig oksygen (17,4 t/dag) og pasienter som 

fikk oksygen på natten (12t/natt). MRC-studien sammenlignet pasienter som fikk oksygen 15 

t/dag og pasienter som ikke fikk oksygenbehandling. Begge studiene viste at pasienter som 

fikk oksygen hadde vesentlig bedre overlevelse, og i tillegg viste de at økt overlevelse var 
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direkte knyttet til hvor mange timer pasientene fikk oksygenbehandling per dag. Disse 

studiene la grunnlaget for å tilby langtids hjemme-oksygenbehandling til kolspasienter (33). 

Det har i ettertid ikke vært ansett etisk forsvarlig å gjennomføre randomiserte kontrollerte 

studier på langtids oksygen behandling. Langtids oksygen behandling gis til kolspasienter 

som i stabil fase av sykdommen har PaO2 < 7,3kPa (1, 2). 

Hypoksemi og destaurasjon er to begreper vi bruker i forbindelse med at pasienter har for lite 

oksygen. Hypoksemi betyr at pasienten har lavt oksygeninnhold i blodet, at PaO2 er < 8 kPa 

eller SaO2 er < 90%, og skyldes lungesykdommen i våre pasienters tilfeller. Hypoksemi kan 

også, hos andre enn våre pasienter, komme av for lavt oksygeninnhold i innåndingsluft som 

for eksempel i et fly eller på toppen av et høyt fjell hvor det er lite oksygen i lufta (mindre enn 

21%), eller av anemi. Desaturasjon er at metningen av oksygen (SaO2 eller SpO2) i blodet 

synker. For eksempel hvis oksygenet synker under aktivitet sier vi at pasienten desaturerer 

under aktivitet. 

Målsetningen er å komme over 90% i oksygenmetning, derfor gir man den minste mengden 

som er mulig for å få det til. Da vil vanlig bærbart utstyr vare i 5-8 timer ca (37).  

2.5.1 Oksygenkilder 

Hos pasienter som normale oksygenverdier i hvile men som desaturerer under aktivitet kan 

det være aktuelt med aktivitetsoksygen. Hvis pasienten desaturerer til < 7.0kPa i arterielt 

oksygentrykk (PaO2) eller < 88% i arteriell oksygenmetning (SaO2) under aktivitet kan det 

være at pasienten vil ha nytte av oksygen. Hvis pasienten er positivt innstilt til og motivert for 

å bruke oksygen, går man da inn i en prosess med å finne riktig dosering og utstyr. Det må 

selvsagt også være enighet med pasientens lungelege om at supplerende oksygen er å 

anbefale. Det finnes ulike typer utstyr som distribuerer oksygenet til pasientene på ulike 

måter. Oksygenet er gass men gassen må komme fra og oppbevares i en kilde. Det finnes 

flytende oksygen (nedkjølt til -183grader), komprimert oksygen (under trykk) og oksygen fra 

konsentrator (som produseres ved at nitrogenet tas vekk fra romluft.). I tillegg kan oksygenet 

distribueres enten kontinuerlig eller med en besparer ("demand") som gir oksygen kun ved 

innpust, også kalt besparerfunksjon. Det er viktig å tilpasse utstyret til hver enkelt pasient og 

til det behovet den enkelte pasient har. Opplæring, innstilling av riktig oksygenmengde og 

oppfølging av den enkelte oksygenbruker er en viktig oppgave. Til aktivitetsoksygen er det 
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vanligste å bruke en flaske med komprimert gass med besparer eller en bærbar 

oksygenkonsentrator.  

Mengden som blir foreskrevet er individuell og bestemmes av lungelege. Doseringen er 

lavere i hvile og under søvn (for eksempel 1L/min), og økes under aktivitet (for eksempel 

3L/min). Doseringen endres bare etter avtale med lege.  
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3 Metode 

3.1 Klinisk setting 

Denne studien ble utført på LHL-klinikkene Glittre, Hakadal. LHL-klinikken Glittre er et 

sykehus for diagnostisering, behandling og rehabilitering av lungesyke pasienter. 

Lungerehabiliteringen består av medisinsk diagnostisering, behandling, trening og 

undervisning. Glittreklinikken har 96 sengeplasser og de fleste pasientene har kols eller 

astma. Pasientene som er inkludert i studien var alle henvist til fire ukers sykehusbasert 

lungerehabilitering og ble inkludert i studien under oppholdet på klinikken.  

3.2 Design 
For å svare på forskningsspørsmålet har vi hatt som mål å inkludere 20 kolspasienter med 

moderat til meget alvorlig kols som desaturerer under aktivitet til SaO2 < 88% i studien (se 

styrkeberegning 3.3). Dette er en prospektiv, randomisert, dobbeltblindet, cross-over studie. 

Det vil si at det er en studie hvor pasientene samles inn fremover i tid, og det er randomisert 

ved loddtrekning om de får ekstra oksygen eller romluft i første omgang. Det er blindet både 

for pasient og testpersonell om pasienten får romluft eller ekstra oksygen. Alle pasientene får 

begge typer intervensjon, men til forskjellig tid. 

Studien ser på akutte effekter av supplerende oksygen og ikke langtidseffekter. Det skal testes 

om det er noen endring i pasientenes IC, dyspné og andre sekundære respiratoriske og 

sirkulatoriske variabler når de er i aktivitet med 21% oksygen mot 30% oksygen. 

Pasientene skal gå på tredemølle i tre omganger. Alle pasientene som ble inkludert var 

uavhengig av prosjektet henvist til CPET-test med taking og måling av arterielle blodgasser. 

CPET-testen ble utført først. De gikk med trinnvis økning av belastning til utmattelse. 

Pasientene ble så inkludert i studien og randomisert med en gang. Så utførte pasientene to 

constant-load (CL) tester på 85% av maksimal hastighet. Den ene gangen med romluft (21%) 

og den andre gangen med ekstra tilførsel av oksygen (30%).  

En oversikt over variabler og målemetoder er presentert i tabell 1. 
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Tabell 1. Oversikt over variabler og målemetoder i studien 

Variabler Metode Måleenhet Tidspunkt for måling 

Dyspné Borg CR10 1 enhet Før test og ved iso-time 

IC Flow/volum-måling L Målt kontinuerlig, verdi tas ut ved iso-
time 

VE Turbin/CPET L/min Målt kontinuerlig, verdi tas ut ved iso-
time  

BF Turbin/CPET Pust/min Målt kontinuerlig, verdi tas ut ved iso-
time 

RER Gassanalyse/CPET - Målt kontinuerlig, verdi tas ut ved iso-
time 

HF EKG Bpm Målt kontinuerlig, verdi tas ut ved iso-
time 

SaO2 Arterielle 
blodgassanalyser 

% Før test og ved iso-time 

PaO2 Arterielle 
blodgassanalyser 

kPa Før test og ved iso-time 

PaCO2 Arterielle 
blodgassanalyser 

kPa Før test og ved iso-time 

SBT Trykktransducer mmHg Målt kontinuerlig, verdi tas ut ved iso-
time 

DBT Trykktransducer mmHg Målt kontinuerlig, verdi tas ut ved iso-
time 

MBT Trykktransducer mmHg Målt kontinuerlig, verdi tas ut ved iso-
time 
 

IC: Inspiratorisk kapasitet; VE: Ventilasjon; BF: Pustefrekvens; RER: Respiratory exchange ratio; HF: 
Hjertefrekvens; SaO2: Arteriell oksygenmetning; PaO2: Arterielt oksygentrykk; PaCO2: Arterielt 
karbondioksidtrykk; SBT: Systolisk blodtrykk; DBT: Diastolisk blodtrykk; MBT: Middelblodtrykk. 
Iso-time = 5 min. 
 
 
 

Randomisering: Randomiseringen foregikk ved at masterstudenten trakk en lapp fra en boks 

hvor det lå 10 lapper med ”21%” og 10 lapper med ”30%”. Pasienten startet med den 

oksygendoseringen det sto på lappen og det var kun masterstudenten som så hvilken 

startdosering som ble trukket. Pasientene fikk hvile minst 10 minutter sittende etter den 

maksimale CPET-testen, og i mens fikk de grundig muntlig informasjon om studien og også 

lese den skriftlige pasientinformasjonen som de skrev under før CL-testene ble startet.  

Testpersonellet rigget opp gasstett ballong og maske med ventil som kobles til bagen. 

Gassbagen ble fylt med luft fra gassmikseren, 21% eller 30%, og åpnes til pasient 5 minutter 
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før tredemølla startes. Etter hvilen gikk pasientene to omganger a 5 minutter på tredemølla på 

85% belastningsnivå (CL-test) enten med romluft (21% oksygen) eller 30% oksygen. Når 

pasienten hadde gått i 5 minutter (iso-time) ble alle variabler målt og notert og det ble trukket 

en arteriell blodprøve. Pasienten fikk så sitte og hvile i minst 15 min før neste CL-test med 

den andre doseringen. Iso-time er en standardisert tid som er fastsatt på forhånd, og som er 

lang nok til at pasientene kommer opp på en steady state-tilstand (30), men samtidig kort nok 

til at pasienten klarer å gjennomføre to omganger og at man klarer å få gjennomført forsøket 

med en fornuftig bruk av tid for både test-personell og pasienter. Ved iso-time ble alle 

variabler på nytt målt og notert. Oksygenblandingene ble gitt også til pasientene i 5 minutter 

etter at belastningen er ferdig. Det ble tatt en blodprøve for måling av arterielle blodgasser 5 

min etter testene også for å se at blodgassene var tilbake til hvileverdier. Mens pasientene 

hvilte i ca 15 min mellom testene gjorde masterstudenten og testpersonellet klart utstyret med 

ny innstilling på gassmikseren. 

 

Bilde 1. Pasient koblet opp med ansiktsmaske og sensor til ergospirometri. Bildet er tatt 

og publisert med tillatelse fra pasienten 

Blinding: Oksygendosene som ble gitt ble blindet for pasienten og testpersonellet som spurte 

om dyspné om det ble gitt 21 % eller 30 % oksygen. Det ble gjort ved at gassmikseren og 

displayet til pulsoksymeteret ble holdt skjult. Det var alltid masterstudenten som trakk lodd 

om hvilken rekkefølge supplerende oksygenet skulle gis, stilte inn gassmikseren og fylte den 

gasstette ballongen. Samme person noterte også ned verdier fra pulsoksymeter og 

ergospirometri. Test-oppsettet var helt likt for begge omganger. Det er en styrke for studien at 
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den er dobbeltblindet. Blinding ble gjort for å hindre at det å vite hva man får av 

oksygendoser gir en placboeffekt. Det var viktig at pasientene ikke ble fortalt eller så hvilken 

oksygenblanding de fikk for at de ikke skulle la seg påvirke av det.. Det var også viktig å 

blinde for testpersonellet som spurte om Borg CR10 skala så de ikke skulle bli påvirket av at 

de visste dosen med oksygen når de spurte pasientene om dyspné. Oksygendosene var ikke 

blindet for masterstudenten, men hun noterte bare objektive funn som kom fram på 

pulsoksymeter og ergospirometri og kunne ikke la seg påvirke. 

Andelen av inspirert oksygen (Fraction of inspired oxygen, FiO2) er andelen eller prosenten 

av oksygen som kan måles i luft. Vanlig romluft inneholder ca 21% oksygen, noe som 

tilsvarer FiO2 på 21%. Pasienter som trenger supplerende oksygen får luft som har en FiO2 på 

over 21%. Vi valgte en oksygendose FiO2 på 30% oksygen fordi denne mengden tilsvarer det 

bærbart utstyr kan gi på en middels innstilling, ca 3L/min (38). Det er også vist at dette ikke 

kan slås fast helt eksakt fordi FiO2 vil variere gjennom hele pustesyklusen og også med 

pustefrekvensen.	  Vi har valgt 3 L/min som er en moderat dose som er mulig å få på et utstyr 

som pasientene kan frakte med seg, og som er en vanlig mengde gitt i klinisk praksis til denne 

pasientgruppen. Det er mulig å gi høyere doser gjennom gassmikseren vår, men dette er da 

doser som ikke er mulig å gi på bærbart utstyr til en pasient i praksis fordi utstyret da vil 

tømmes uhensiktsmessig fort. Det er mulig å gi FiO2 helt opp til 100% men disse dosene er 

ikke relevante for vår pasientgruppe. Oksygen i høye konsentrasjoner kan også være toksiske. 

Vi målte og sammenlignet IC, dyspné og andre sekundære respiratoriske og sirkulatoriske 

variabler mellom de to constant-load testene på tredemølle (tabell 2). Vi evaluerte dynamiske 

endringer i IC ved å få pasientene til å utføre gjentatte dype sukk inn hvert minutt under 

begge omgangene på tredemølle. 

3.3 Styrkeberegning; beregning av antall 
pasienter 

Ved en styrkeberegning ønsker man å beregne antall pasienter man trenger for at man kan 

vise en sann effekt, hvis den virkelig er der. Vi valgte IC som effektmål og ønsket en endring 

på 0,3L for å kunne si om det var en signifikant forskjell. Vi valgte et signifikansnivå på 0,05 

og teststyrke (power) på 80%. Det ble brukt en nettbasert kalkulator for å beregne hvor mange 

pasienter som var nødvendig å ha med i studien for å kunne påvise en signifikant endring. Vi 
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skulle sammenligne samme person ved to anledninger og vi brukte standard avvik fra 

tidligere studier. I klinikk anser vi en endring i IC på 0,15L som en signifikant endring.  

Det må også tas etiske og økonomiske hensyn ved beregning av antall pasienter. Hvor mange 

pasienter som er tilgjengelig og hvor mye tid, arbeid og kostnader som vil bli brukt må tas 

hensyn til, og også at man ikke bruker pasientenes tid og krefter hvis det ikke er nødvendig. 

I denne studien viste styrkeberegningen at vi måtte ha med 16 pasienter for å være 80% sikre 

på å kunne påvise en forskjell på 0,3L . Vi besluttet å inkludere 20 i tilfelle det ikke ble 

komplette datasett på alle pasientene eller noen trakk seg i etterkant. 

3.4 Utvalg 

Det var ikke mulig å få inkludert det antallet pasienter som var nødvendig i henhold til 

styrkeberegningen1 i løpet av masterstudien. Det antallet som videre skal beskrives er de som 

ble inkludert per 1. februar 2015. 

11 kolspasienter i GOLD stadium II-IV, i stabil fase av sykdommen, som er på et fire ukers 

lungerehabiliteringsopphold på LHL-klinikkene Glittre ble inkludert i studien. Pasientene 

skulle ta sine medisiner som vanlig slik at de skulle være optimalt medisinert og 

testsituasjonen skulle være så lik en vanlig dag som mulig. Dette gjaldt bortsett fra hvis de 

brukte medikamentet Marevan som er en blodfortynnende medisin. Det er viktig at blodet 

ikke er fortynnet for mye når man skal legge inn en arteriekanyle for taking av blodgasser. Da 

kan det være vanskelig å stoppe blodet når arteriekranen skal ut. Derfor skal INR-verdien 

(international normalized ratio), som er en analyse som viser blodets koagulasjonstid, ikke 

være over 2,5 enheter. Man får alltid ned medisinkurven til pasienten før test, slik at man kan 

få en oversikt over hva slags medisiner pasienten står på. I tillegg blir pasienten spurt om 

Marevan og om hun eller han har tatt medisiner som vanlig. Pasientene blir i tillegg spurt om 

de tåler vanlig bedøvelse siden de får lokalanestesi (Xylocain uten adrenalin) i forkant av 

innleggelsen av arteriekanylen. Hvis en pasient ikke tåler lokalanestesi må vi legge inn kranen 

uten bedøvelse. Da måtte det i forkant gjøres en vurdering av lege om man trodde 

innleggingen av kranen kom til å gå greit uten for mange forsøk. Alle våre pasienter tålte 

                                                
1 Det vil fortløpende bli inkludert pasienter i studien inntil det antallet styrkeberegningen viste. Studien vil bli 
publisert i et peer review engelskspråklig tidsskrift. 
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lokalanestesi. Det er viktig at pasienten også var i en stabil fase av lungesykdommen på 

testdagen. 

Inklusjonskriterier for studiedeltakelse: Kolspasientene måtte bli henvist til CPET-test med 

taking av blodprøver for måling av arterielle blodgasser under rehabiliteringsoppholdet og de 

måtte i forkant av CPET-testen ha desaturert til under 88% i SpO2 på 6-minutters gangtest 

(6MWT) for å kunne bli vurdert for inkludering i prosjektet. Pasientene måtte også desaturere 

til < 88% i SaO2 i løpet av CPET-testen de var henvist til på testlaboratoriet.  

Eksklusjonskriterier for studiedeltakelse: Pasientene måtte ikke ha fibrose eller annen 

interstitiell lungesykdom, belastningsindusert arytmi, ST-T forandringer eller anginasmerter. 

De kunne heller ikke ha muskel/skjelettsykdom (som medfører at det ikke er mulig å gå på 

tredemølle), kognitiv svikt eller manglende evne til å forstå Borg CR10 skala. PaCO2 > 6,5 

kPa i hvile uten supplerende oksygen er også et eksklusjonskriterium. Dette fordi opphopning 

av CO2 i blodet kan få alvorlige følger for pasientene, dette gjelder dog spesielt i hvile da høy 

CO2 fører til undertrykkelse av respirasjonen. Pasientene måtte heller ikke ha en pågående 

infeksjon.  

Det ble i forkant av prosjektet sendt inn søknader om godkjenning, utarbeidet av 

masterstudent og veileder, til Regional etisk komité (REK) og Universitetet i Oslo avdeling 

for helsefag. Prosjektprotokollen ble godkjent av både REK (2013/2396) og Universitetet i 

Oslo, avdeling for helsefag. Også personvernombudet i LHL-klinikkene ble forespurt om 

godkjenning, og studien ble akseptert så fremt det forelå samtykke fra pasientene. Studien er 

også registrert i Clinicaltrials.com (NCT02108925). Alle pasientene ble informert både 

muntlig og skriftlig før test og signerte på skjema for informert samtykke. 

3.5 Lungefunksjonsmålinger 
Statisk og dynamisk lungefunksjon ble målt før tredemøllebelastningen hos alle pasientene 

(Jaeger Master Screen, Jaeger, Würzburg, Tyskland). Referanseverdier er tatt fra the 

European Coal and Steal Community (ECSC) (39). Graden av lungefunksjon varierte mellom 

pasientene, derfor var det viktig å gjøre lungefunksjonsmålinger som en bakgrunnsmåling for 

å stadfeste graden av lungesykdom hos hver enkelt pasient. Forsert ekspiratorisk volum første 

sekund (FEV1) og forsert vital kapasitet (FVC) ble målt og ratioen FEV1/FVC som sier noe 

om graden av obstruksjon, ble beregnet. Lungenes diffusjonskapasitet, altså i hvilken grad 
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oksygenet diffunderer fra lungene og over i blodet, ble målt med single-breath 

karbonmonoksid (CO)-opptak (DL,CO). RV, hvor mye luft som står igjen i lungene når man 

har pustet helt ut (figur 3), og totalt lungevolum (TLC) ble målt med body-plethysmografi.  

Lungefunksjonsmålingene blir kvalitetssikret ved at systemene blir kalibrert daglig. Både 

volumer og gasser blir da kalibrert i tillegg til omgivelsesbetingelser (ambient conditions) 

som luftfuktighet og temperatur. Det blir også utført biologisk kontroll på apparatet, ved at en 

av de ansatte blir målt en gang i uka og resultatene blir sammenlignet for å se om apparatet 

drifter. Den ansatte må være frisk når kontrollen gjøres. 

3.6 Ergospirometri 
Ergospirometri på tredemølle (OxyconPro, Jaeger, Würzburg, Tyskland) ble brukt for å måle 

gassutveksling og ventilasjon, både den første CPET-testen, og under de to constant-load 

testene med ulik oksygengassblanding. Testene ble utført på en tredemølle (LE 200C, H-P 

Cosmos Sports and Medical, Tyskland). 

Ergospirometriutstyret ble kvalitetssikret på flere måter. Det blir kalibrert for volum for hver 

pasient som skal testes ved at man bruker en kalibreringspumpe. Gassene blir også kalibrert 

ved en automatisk kalibrering som instrumentet utfører selv ved å bytte på å suge inn romluft 

og gass fra en kolbe. Gasskalibrering blir gjort to ganger om dagen. I tillegg blir 

omgivelsesbetingelser (ambient conditions) som luft fuktighet og temperatur målt to ganger 

daglig. Det blir også utført biologiske kontroller på ergospirometri-utstyret ved at en av de 

ansatte går en sub-maksimal test ca hver tredje måned. Det er den samme protokollen som blir 

gått hver gang og testresultatene blir sammenlignet. Den ansatte som går den biologiske 

kontrollen må være frisk når kontrollen gjøres. 

Maksimal ergospirometri (CPET) 

Under CPET-testen ble pasientene belastet på et modifisert Bruce-protokoll 

(Glittreprotokollen) (29, 30).  Pasienten startet på en hastighet utfra hvor langt de hadde gått 

på 6-minutters gangtest og erfaringen de hadde med å gå på tredemølle, og at de ideelt sett 

skulle bli utmattet i løpet av 8-12 minutter. Glittreprotokollen starter for den aktuelle 

pasientkategorien med gange i lett/moderat tempo (1,2-4,8 km/t) uten helningsvinkel. Hvis 

pasienten klarer å oppnå hastigheten 5.4 km/t så blir det motbakke. Hastighet eller 
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helningsvinkel økes annet hvert minutt (0,6 km/t respektive 2% hver gang). Pasientene må gå 

med et munnstykke eller en ansiktsmaske som sitter tett inntil ansiktet slik at utstyret kan 

måle all luft som pustes inn og ut. Munnstykket/ansiktsmasken har sensorer som er koblet til 

ergospirometri-utstyret som detekterer inspirasjon og ekspirasjon. Pasienten belastes til 

utmattelse; for en kolspasient betyr det som oftest at de er ventilatorisk begrenset, men for 

pasientene i vår studie så kan de også være hypoksemisk begrenset (eller en kombinasjon av 

de to). Det er heller ikke uvanlig at pasienter som er aktuelle for denne studien har en 

kombinasjon av ventilatoriske og sirkulatoriske begrensninger under aktivitet. 

Constant-load tester (CL-tester) 

Vi valgte å bruke to constant load-

tester til studien i stedet for to CPET-

tester fordi vi ønsker å teste 

pasienten med oksygen på en fart 

som de kan holde over noe tid og 

som kan brukes til å simulere en 

treningsøkt. Belastningen på CL-

testene ble valgt ut fra 85% av 

maksimal fart og helning på CPET-

testen fordi dette er en belastning 

som ikke er alt for stor samtidig som 

den er stor nok til å kunne 

sammenlignes med trening (40). Det 

ble brukt en formel for å beregne 85% 

hvis maksimal belastning besto av både fart og helning (Fra ergospirometri-instrumentets 

brukermanual; Jaeger Oxycon Pro V5.7) . Det ble lagt inn maksimal fart og helning og 

formelen foreslo hva 85% av det kunne være ved å angi fart og helning i ulike nivåer. Farten 

kunne for eksempel senkes noe hvis vi gikk litt opp i helning. Det ble valgt en felles gitt tid på 

5 minutter (iso-time) som belastningstid for alle pasientene på den beregnede farten. 

Oksygengass-blandingene, 21% og 30%, ble gitt til pasientene fra en gassmikser (Air-oxygen 

Blender, Nor-Dax, figur 5), via en gasstett ballong (Douglas bag) og deretter gjennom en to-

veis ventil med en volumtransducer fra Jaegersystemet, og inn på en ansiktsmaske (Hans-

Rudolf Inc., Shawnee, KS, USA) som var festet til pasienten. Gassmikseren blander 100% 

Figur 5  Gassmikser 



28 
 

medisinsk oksygen og medisinsk luft som kommer fra sykehusets sentralanlegg via vegguttak. 

Det kobles en slange fra hver av disse uttakene og inn på gassmikseren som stilles inn på 

ønsket prosentandel oksygen som skal komme ut. Resten av luftblandingen pasienten puster 

inn består av nitrogen. 

Det ble kjøpt inn software og hardware (High-low FiO2, Jaeger) som gjorde det mulig å måle 

alle lungevariablene til pasientene på et høyere FiO2-nivå som ble integrert på det allerede 

eksisterende Jaegersystemet. For å blinde for pasienten og testpersonellet hvilken 

gassblanding som ble gitt ble både innstillingen på gassmikseren og displayet som viste 

verdier fra pulsoksymeteret (Nonin -7500, Nonin Medical, Inc. Minneapolis, MN, USA), som 

pasienten hadde på fingeren, skjult, slik at bare masterstudenten kunne se tallene. Pasientene 

pustet oksygenblandingene under de submaksimale testene, og i tillegg i 5 minutter før og 5 

minutter etter testen. Ingen av pasientene opplevde ubehag ved å inhalere gassen. Det ble ikke 

tilsatt noe fuktighet til noen av oksygenblandingene før de ble gitt til pasientene. 

I forkant av forsøket ble nøyaktigheten på gassmikseren kvalitetssikret ved å måle gassprøver 

fra Douglas-bagen på instrumentet for måling av blodgass. Den viste svært nøyaktige 

målinger, og ved innstilling 30% på gassmikseren viste prøven 29,0% ved gjentatte målinger. 

3.7 Blodgass 
Det ble lagt inn en arteriekran i arteria radialis i forbindelse med testene i henhold til 

klinikkens prosedyrer. Dette var pasienten henvist til i utgangspunktet i forbindelse med den 

maksimale CPET-testen. Pasienten fikk lokalanestesi før innleggingen. Lege eller bioingeniør 

la inn kanylen og en forlengelsesslange ble festet til kanylen for å lette prøvetakningen. 

Kranen og forlengelsesslangen ble fylt med sterilt saltvann tilsatt heparin i mellom 

blodprøvetakningene. Arterielle blodprøver ble tatt før, under og etter den maksimale CPET-

testen og de to constant-load testene. Det er viktig at all luft i blodprøvene ble fjernet raskt for 

at ikke oksygenet i lufta skulle influere på prøvene.  

Blodprøvene ble analysert umiddelbart etter takning på et blodgassinstrument (ABL 830, 

Radiometer, Danmark). Dette instrumentet gir oss svar blant annet på analysene SaO2, PaO2 

og PaCO2. Arteriekranen ble fjernet umiddelbart etter at siste blodprøve var tatt. For å hindre 

blødning og hematom fikk alle pasientene en trykkbandasje på stikkstedet. Trykkbandasjen 

ble fjernet etter tre timer. Pasienten ble også informert om at det var viktig å holde bandasjen 
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ren og at den ikke måtte bli våt. Siden våre pasienter var inneliggende henviste vi til 

vaktrommet i pasientens avdeling hvis det skulle være spørsmål i etterkant eller behov for 

hjelp med bandasjen.  

Blodgassinstrumentet ble kvalitetssikret med kvalitetskontroller som ble analysert to ganger 

om dagen. Kontrollene ble analysert i fire ulike nivåer i løpet av to dager.  Instrumentet ble i 

tillegg kalibrert med 1- eller 2-punkts kalibreringer minst to ganger hver dag. I tillegg er 

blodgassinstrumentet med i et nasjonalt kvalitetssystem hvor prøver blir tilsendt og analysert 

4 ganger i året, og svaret på prøven blir returnert og sammenlignet med fasit i tillegg til 

svarene fra andre laboratorier. 

3.8 Invasivt blodtrykk 
Blodtrykk ble målt via arteriekranen pasienten fikk lagt inn. Et luftfritt trykktransducer-sett 

ble montert via en væskefylt slange inn på arteriekranen til pasienten. En datamaskin 

bearbeider signalene til trykkbølger som blir synlige på en skjerm, og vises kontinuerlig under 

testen. Trykkbølgene blir lest av i etterkant ved at man leser av gjennomsnittet av blodtrykket 

det siste minuttet før stopp på CL-testene.  

Vi måler tre ulike blodtrykk på denne apparaturen: systolisk blodtrykk (SBT) som er 

blodtrykket når hjertet jobber og diastolisk blodtrykk (DBT) som er blodtrykket når hjertet 

slapper av i hjertesyklusen. Middelblodtrykk er det gjennomsnittlige blodtrykket som regnes 

ut ved hjelp av formelen: (SBT+2*DBT)/ 3 (6).  

Dette systemet kan ha feilkilder som for eksempel luftbobler i de væskefylte slangene. 

Boblene kan også gjemme seg inne i selve trykktransduceren hvor de er vanskelige å få øye 

på. Det er viktig å få ut luftboblene for å få en korrekt måling av blodtrykket. Hvis 

arteriekanylen legger seg inntil åreveggen kan også dette gjøre at registreringen av blodtrykk 

ikke blir riktig. Det er viktig at vi får til en korrekt innlegging av arteriekanylen for å få 

korrekt måling av blodtrykket. Systemet blir kvalitetssikret ved at vi sørger for at det er 

lufttett og at trykktransduceren er i hjertehøyde under målingene. Vi kalibrerte også 

blodtrykksystemet mot en vannsøyle som skal tilsvare et trykk på 50 mmHg og en på 0 

mmHg. Dette ble gjort før pasienten startet CPET-testen og en gang til før de to CL-testene. 

På denne måten får vi svar vi vet vi kan stole på. 
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3.9 Databehandling og statistisk analyse 
Deskriptiv statistikk 

For å beskrive bakgrunnsvariablene hos pasientene brukte jeg mean og SD i resultattabellen.  

Etter at alle pasientene var ferdig testet, ble alle dataene fra testene hentet ut fra de ulike 

instrumentene. Dette ble gjort kontinuerlig etter at hver pasient var ferdig med sin test. 

Dataene ble skrevet ut og satt inn i en pasientperm hvor hver pasient får hvert sitt nummer 

som brukes videre i stedet for navn og fødselsdato. Denne permen oppbevares i et låst skap i 

et låst rom. Dataene blir også kontinuerlig lagt inn i en fil i statistikk-programmet SPSS hvor 

pasientene ble anonymisert ved at de ble kodet med nummeret de fikk tildelt i pasientpermen. 

Denne datafilen ble oppbevart i en mappe på severen som er passord-beskyttet. For å unngå 

feil ved innlegging av data i statistikkfilen, ble det utført en test for beskrivende statistikk på 

materialet. Da kan man se om noen av verdiene skiller seg vesentlig ut fra de andre, og 

eventuelt gå tilbake til original-materialet og sjekke om dataene stemmer.  

Det er stort sett kontinuerlige variabler2 i datasettet. Det er kun kjønn, inndeling i GOLD-

klasser og om pasienten røyker eller ikke som er kategoriske variabler3, og kjønn er dikotome 

data mens GOLD-klasser er ordinale data og røyking er nominale data. 

All statistikk ble utført med SPSS versjon 20, statistisk software (SPSS, Chicago, IL, USA). 

Vi anser våre data som normalfordelte, selv om vi har lite materiale. For å kunne si at dataene 

er normalfordelte, må man blant annet se på om mean (gjennomsnitt) og median er omtrent 

like. Man må også kontrollere at forskjellige figurer som histogram, box-plot og Q-Q plot for 

variablene tilfredsstiller kravene til normalfordeling.  

                                                
2 Kontinuerlige variabler får vi fra målinger langs en skala der tallene har en klar verdi med bestemt avstand 
mellom hver verdi, for eksempel høyde eller vekt.  

3 Kategoriske variabler får vi som resultat av opptelling og fordeling av data i grupper. Hvis det bare er to 
grupper, kalles det dikotome data, for eksempel kjønn. Er dataene inndelt i kategorier/grupper som ikke er 
ordnet, for eksempel byer, kaller vi de nominale data. Er kategoriene klassifisert i en naturlig orden, kaller vi 
dataene ordinale data, eksempelvis enig, litt enig, uenig.  
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Figur 6 Histogram for hjertefrekvens ved iso-time med normalfordelingskurve, 21% oksygen, 

slag/minutt 

Histogrammet skal være tilnærmet likt normalfordelings-kurven og dataene skal ikke være 

skjeve til den ene eller den andre siden. Med et så lite materiale som vårt er det vanskelig å 

gjøre gode konklusjoner på om dataene er normalfordelt eller ikke. Men vi anser materialet til 

å være nært nok til og ansees å tilfredsstille betingelsene for å bruke parametrisk statistikk. I 

figur 6 ser vi normalfordelingskurven for hjertefrekvens ved maksimal belastning med 21% 

oksygen. Histogrammet følger normalfordelingskurven på en tilfredsstillende måte. 

Box-plot er en fremstilling av fordelingen i materialet. Det viser 50% av alle observasjonene 

inne i boksen. Den vannrette streken inne i boksen representerer medianen. Strekene over og 

under boksen viser minimums- og maksimumsverdiene i materialet, 25% på hver side. 

Ekstremverdier vises som stjerner eller sirkler. Her er det vist en av variablene som eksempel 

på boxplot (figur 7). På figur 7 ser vi at medianen er ganske midt i boksen, strekene på hver 

side omtrent like lange og det er ingen ekstremverdier. Som sagt tidligere er det vanskelig å 

trekke bastante konklusjoner om normalfordeling på så lite materiale, men vi anser materialet 
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for å være nært nok. Box-plotene for de andre variablene i datasettet ble også akseptert som 

nær-normalfordelte. 

 
  

Figur 7 Box-plot for ventilasjon ved iso-time med 30% oksygen 

 

 

 

Q-Q plottet viser om det er en lineær sammenheng mellom observerte data og forventede 

verdier. Punktene skal ligge langs en rett linje, og det er viktig at de ikke danner en 

bananform. Det er vist et eksempel på Q-Q-plot for variabelen for dyspné ved maksimal 

belastning med 30% oksygen (figur 8). Det viser at punktene for denne variabelen ligger 

langs en rett linje og ikke danner en bananform. Q-Q-plottene for våre data viser at de har en 

tilnærmet lineær sammenheng også for de andre variablene.  
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Figur 8 Q-Q-plot for dyspné ved iso-time med 30% oksygen 

 

 

Når data er ansett som normalfordelt, oppgir vi sentralmål som den gjennomsnittlige verdien 

(mean) og spredningsmål som standard avvik (SD). SD er gjennomsnittlig kvadrat av avvik 

fra gjennomsnittet. I tilfeller hvor de kontinuerlige dataene ikke er normalfordelt, bruker vi 

median, den midterste verdien, til å beskrive sentralmålet, og range (den største verdien minus 

den minste verdien) som spredningsmål.  

Siden vi anser våre variabler som normalfordelte kan vi bruke parametrisk statistikk. Det er 

brukt paret t-test for å avdekke om det er en statistisk signifikant forskjell mellom omgangene 

pasientene utførte med de ulike oksygendosene. Det ble testet om nullhypoteser, H0, skal 

beholdes eller forkastes. For at vi skal kunne forkaste H0, og dermed si om det er en forskjell, 

må konfidensintervallet ikke omslutte 0 og p må være <0.05. Siden dette er et lite materiale 

kunne man vurdert å gjøre ikke-parametrisk statistikk som er oppfattet som noe mer robust en 

parametrisk statistikk. Vi testet ut med ikke-parametrisk statistikk og resultatet ble det samme 

som med parametrisk statistikk. 
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3.10 Etikk 

Frivillig samtykke  

Pasientene fikk informasjon om hva studien skulle omhandle og skrev under på 

pasientinformasjonen at de var med på studien frivillig, og at de kunne trekke seg fra studien 

når de måtte ønske i tråd med Helsinkideklarasjonen (41). Pasientinformasjonen ga 

informasjon om bakgrunn og hensikt med studien og om hva det innebærer å delta for 

pasientene. Det ble også informert om fordeler og ulemper med å delta i studien, og om hva 

som skjer med pasientopplysningene og at man har rett til innsyn og til å trekke seg når som 

helst fra studien. Pasientene ble spurt om deltakelse både før og etter den maksimale CPET-

testen, for at de skulle ha en sjanse til å si nei hvis de ikke orket å delta likevel etter å ha 

presset seg til utmattelse. Man kan uansett spørre seg om det var reell frivillighet i denne 

studien når man blir spurt om å delta i en studie midt inne i en vanlig behandlingsprosedyre. 

Det er ikke sikkert det var så lett å si nei i en slik setting. Pasientene ble spurt av 

masterstudenten om å delta og de ble forklart at uansett om de ble med i studien eller ikke 

hadde det ingen betydning for behandlingen de fikk eller rehabiliteringsoppholdet for øvrig. 

Likevel kan noen ha følt seg presset til å si ja i en slik situasjon. 

Anonymitet  

Pasientene ble avidentifisert under studien. De ble nummerert, og rådataene der navn og 

nummer er samkjørt blir slettet etter at studien er helt ferdig. Pasientopplysninger oppbevares 

inntil da innelåst og utilgjengelig for andre. 

Sikkerhet 

Masterstudenten var tilstede under alle testene sammen med veileder eller en annen erfaren 

testmedarbeider. Alle medarbeidere er kurset i hjerte-lungeredning, og det er hjertestarter og 

akuttsekk i testrommet. På CPET-testen var alltid en lege tilstede, og det var en alarmknapp i 

rommet som raskt kunne tilkalle akutt-teamet på sykehuset med lege og sykepleiere. 
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4 Resultater 

4.1 Utvalg 

Til denne masteroppgaven ble 7 kvinner og 4 menn med kols i GOLD-stadium II-IV av 

lungesykdommen inkludert. Alle pasientene desaturerte under aktivitet til SaO2 under 88%, 

målt med arteriell blodprøve under cardiopulmonary exercise test (CPET). 

Pasientene ble inkludert fortløpende når aktuelle kandidater dukket opp, og masterstudent og 

øvrig testpersonell var til stede. De aktuelle pasientene ble bevisst satt opp når vi visste at det 

nødvendige utstyret var ledig. Det var en pasient som ikke orket å delta, på grunn av slitenhet 

etter CPET-testen, ellers svarte alle som ble spurt om deltakelse ja. Det var ingen av 

pasientene som trakk seg fra studien etter inkludering. 

Karakteristikk av utvalget 

Det ble inkludert 11 pasienter i studien. Bakgrunnskarakteristikk av pasientene er presentert i 

tabell 2. Pasientene var i gjennomsnitt 65 (8) år. De hadde en snitthøyde på 168 (9) cm og 

kroppsvekt på 84 (20) kg. Gjennomsnittlig BMI var 29 (6) kg/m2. Ingen av pasientene var 

undervektige (BMI<21), 36 % var normalvektige (BMI 21-24,9), 27 % av pasientene var 

overvektige (BMI 25-29,9) og 36 % hadde fedme (BMI>30) (2).  

Alle pasientene viste alvorlig luftveisobstruksjon med en gjennomsnittlig forsert ekspiratorisk 

volum første sekund i prosent av forventet verdi (FEV1% pred) på 51,6 (14,4) %pred. FEV1 

var 1.3 (0.3) L og forsert vital kapasitet (FVC) var 2.5 (0.6) L. I prosent av forventet var FVC 

80.7 (17.4) %. Ratioen FEV1/FVC, var 52.4 (9.1) %.  

For de inkluderte pasientene var diffusjonskapasiteten 46.7 (20.6) %pred, det vil si mer enn 

halvert i forhold til forventet verdi. En av pasientene klarte ikke å gjennomføre denne testen 

(klarte ikke hold pusten i ti sekunder eller hadde ikke store nok lungevolumer).  

For å beskrive graden av hyperinflasjon er prosenten RV utgjør av den totale lunge 

kapasiteten (TLC) presentert i tabellen. RV/TLC %, for pasientene i studien var 53.8 (7.7) %. 

Normalt vil denne verdien ligge mellom 30-40%, avhengig av alder, kjønn og høyde (39). RV 

i prosent av forventet (RV%  pred) er på 163%.  
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Pasientene hadde i hvile, uten supplerende oksygen, i gjennomsnitt nær normale 

oksygenverdier med en PaO2 på 9.7 (1.0) kPa. Pasientene hadde i snitt normale PaCO2-

verdier på 4.5 (0.4) kPa i hvile. Arteriell oksygenmetning, SpO2, var i gjennomsnitt 95 (2) %.  

 

Tabell 2. Bakgrunnsvariabler i hvile. N =11, 7 kvinner og 4 menn. 

 Gjennomsnitt: 
Demografiske variabler  
Alder, år 65 (8) 
Høyde, cm 168 (9) 
Vekt, kg 84 (20) 
BMI, kg/m2 29 (6) 
Lungefunksjon  
FEV1, L 1.3 (0.3) 
FEV1, %pred 51.6 (14.4) 
FVC, L 2.5 (0.6) 
FVC, %pred 80.7 (17.4) 
FEV1/FVC, % 52.4 (9.1) 
DL,CO, mmol/min/kPa 4.0 (2.4) 
DL,CO, %pred 46.7 (20.6) 
DL,CO/VA,  0.9 (0.4) 
RV, L 
RV, %pred 
RV/TLC, %pred 

3.6 (1.2) 
163 (49) 
53.8 (7.7) 

Blodgass og oksymetri  
PaO2, kPa 9.7 (1.0) 
PaCO2, kPa 4.5 (0.4) 
SaO2, % 95 (2) 
pH 7.4 (0.0) 
  

FEV1=forsert ekspiratorisk volum på 1 sekund; FVC=forsert vital kapasitet; %pred=prosent av 
forventet for pasientens referansegruppe; DL,CO=diffusjonskapasitet; DL,CO/VA= 
diffusjonskapasitet justert for alveolært volum; RV=residualvolum; TLC=total lungekapasitet; 
PaO2=oksygentrykk i arterielt blod; PaCO2=karbondioksidtrykk i arterielt blod; SpO2=metning av 
oksygen i arterielt blod. 
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4.2 Testdata 
7 pasienter fikk romluft første omgang og 4 pasienter fikk 30% oksygen første omgang. 

Pasientene gikk CL-testene på en fart mellom 2,5 og 5,4 km/t og en helning mellom 0 og 4%. 

 

Tabell 3: Responser på constant load (CL) tester ved iso-time 5 minutter med FiO2 på 
21% og 30% hos pasienter med kols. 

 
Variabel 

 
FiO2 

   

 21% 30% Gjennomsnittlig 
forskjell 

95% Konfidens 
intervall 

p 

 
Iso-time verdier 

    

Dyspné 6.6 (1.6) 3.6 (1.8) 3.1 (2.4) 1.3 – 4.8 0.003* 
VO2peak, mL/min 1066 (297) 1357 (429) 291(246) 126 – 456 0.003* 
IC, L 1.7 (0.3) 2.0 (0.3) 0.3(0.3) 0.1–0.5 0.010* 
VE, L/min 37.6 (6.1) 37.0 (6.3) 0.6(4.3) -3.5 – 2.2 0.632 
BF, pust/min 30.3 (5.7) 27.5 (4.6) 2.8(3.2) -4.9 – -0.7 0.014* 
RER 0.82 (0.08) 0.67 (0.13) 0.16(0.10) -0.22 – -0.09 <0.001* 
HF, bpm 120 (20) 114 (17) 7(6) -11 – -3 0.004* 
SaO2, % 84.0 (5.1) 95.8 (1.6) 11.8(4.1) 9.1 – 14.6 <0.001* 
PaO2, kPa 7.2 (1.1) 11.8 (1.7) 4.5(1.4) 3.6 – 5.5 <0.001* 
PaCO2, kPa 5.3 (0.8) 5.5 (0.7) 0.3(0.1) 0.2 – 0.4 <0.001* 
SBT, mmHg 190 (19) 181 (19) 9(13) -18 – -0 0.042* 
DBT, mmHg 70 (11) 69 (10) 1(5) -5 – 2 0.333 
MBT, mmHg 115 (13) 110 (12) 5(9) -10 – 1 0.112 
Iso-time var 5 minutter og refererer til det tidspunktet constant-load testen stoppet. VO2peak : 
Maksimalt oksygenopptak; IC: Inspiratorisk kapasitet; VE: Ventilasjon; BF: Pustefrekvens; RER: 
Respiratory exchange ratio; HF: Hjertefrekvens; SaO2: Arteriell oksygenmetning; PaO2: Arterielt 
oksygentrykk; PaCO2: Arterielt karbondioksidtrykk; SBT: Systolisk blodtrykk; DBT: Diastolisk 
blodtrykk; MBT: Middelblodtrykk. *= signifikant. 

4.2.1 CL-test og 21% oksygen 

Med 21% oksygen, det vil si med det samme oksygeninnholdet som i romluft, har pasientene 

en dyspné på 6,6 i snitt (tabell 3). Dette er en forholdsvis høy angivelse av dyspné med tanke 

på at de går på en ganske moderat belastning (gjennomsnitt 4,5 km/t). Oksygenopptaket er på 

1066 mL/min i snitt på slutten av denne belastningen og det er ikke spesielt høyt (ca en 

tredobling av oksygenopptaket i hvile), selv om det ikke er noen maksimal test. IC er på 1,7 L 

og ventilasjonen på 37,6 L/min i gjennomsnitt. Hjertefrekvensen er i gjennomsnitt på 120 
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slag/min på slutten av CL-testen med 21% oksygen. I gjennomsnitt av alder vil den 

maksimale hjertefrekvensen være omtrent på (220-65=) 155 slag/min. Så hjertefrekvensen på 

120 slag/min sier oss at pasienten ligger på ca 77% av makspuls og ikke bruker hele sin 

hjertekapasitet på belastningen. 

Vi tok en arteriell blodprøve for måling av blodgasser på slutten av hver av CL-testene. 

Blodprøven som ble tatt med 21% oksygen viser at det er en alvorlig desaturering i 

gjennomsnitt til 84,0 (5,1) %  i oksygenmetning (SaO2) hos disse pasientene. Det er en lav 

verdi sammenlignet med friske individer som ikke desaturerer under aktivitet. Men det var 

kjent at pasientene desaturerte fra før, fordi inklusjonskravet var at de desaturerte til under 

88% på CPET-testen. PaO2, oksygentrykket, var i gjennomsnitt 7,2 (1,1) kPa som også er lavt 

i forhold til friske. Karbondioksidtrykket (PaCO2) var på 5,3 (0,8) kPa som er innenfor 

normalt område. PaCO2 steg noe under belastning som et tegn på respirasjonssvikt 

(normalfunn er at PaCO2 er konstant eller synker ved tung belastning). 

Blodtrykket ble målt invasivt, via arteriekranen. Ved tilførsel av 21% oksygen var det 

systoliske blodtrykket på 190 (19) mmHg, det diastoliske blodtrykket var på 70 (11) mmHg 

og middelblodtrykket var på 115 (13) mmHg. Dette er litt høye blodtrykksresponser med 

tanke på at det ikke er tester som presser pasientene til maksimal belastning. 

4.2.2 CL-test og 30% oksygen 

Med 30% oksygen, det vil si oksygen tilsvarende ca 3L/min på bærbart utstyr, har pasientene 

en dyspné på 3,6 i snitt (tabell 2). Dette er en forholdsvis moderat angivelse av dyspné med 

tanke på at de går på en ganske moderat belastning (gjennomsnitt 4,5 km/t). Oksygenopptaket 

er på 1357 ml i snitt på slutten av belastningen. IC er på 2,0 L og ventilasjonen på 37,0 L/min 

i gjennomsnitt. Ventilasjonen er lett forhøyet. RER er på 0,67 i snitt. Hjertefrekvensen er på 

114 slag /min i snitt på slutten av CL-testen med 30% oksygen. I gjennomsnitt av alder vil 

den maksimale hjertefrekvensen være omtrent på (220-65=) 155 slag/min. Så 

hjertefrekvensen på 114 slag/min sier oss at pasienten ligger på ca 73% av makspuls og ikke 

bruker hele sin hjertekapasitet på belastningen. 

Den arterielle blodprøven som ble tatt på slutten av CL-testen med 30% oksygen viser at 

pasientene har en normal arteriell oksygenmetning (SaO2) i gjennomsnitt på 95,8 (1,6) %. Det 

er en helt normal verdi sammenlignet med friske individer som ikke desaturerer under 
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aktivitet. PaO2, oksygentrykket, var i gjennomsnitt 11,8 (1,7) kPa som også er normalt i 

forhold til friske. Karbondioksidtrykket (PaCO2) var på 5,5 (0,7) kPa som er innenfor normalt 

område. PaCO2 steg noe under belastning som et tegn på respirasjonssvikt. 

Differanser mellom FiO2 21% og 30% 

I tabell 2 kan man se at det ble funnet en signifikant endring i de primære variablene IC og 

dyspné samt i de sekundære variablene pustefrekvens, RER, hjertefrekvens, oksygenmetning 

og –trykk og systolisk blodtrykk når pasientene går på en tredemølle i fem minutter på 

submaksimal belastning med romluft (21%) versus med supplerende oksygen (30%). Det ble 

ikke funnet noen signifikant endring i variablene ventilasjon, diastolisk- og middelblodtrykk.  

Alle pasientene bortsett fra to hadde en økning i IC ved tilførsel av supplerende oksygen. Det 

var en gjennomsnittlig endring på 0,3 (0,3) L i IC og konfidensintervallet omslutter ikke 0 og 

p-verdien er mindre enn 0,05.  

Alle pasientene, bortsett fra en, fikk en nedgang i dyspné ved tilførsel av supplerende oksygen 

(30%) (tabell 4). Det er en gjennomsnittlig reduksjon på 3,1 (2,4) enheter på Borg CR10 skala 

for dyspné, og konfidensintervallet som ikke omslutter 0 og t-testen som gir en p-verdi som er 

mindre enn 0,05.  

Alle pasientene bortsett fra en hadde en økning i maksimalt oksygenopptak (VO2peak) ved 

tilførsel av supplerende oksygen. Den gjennomsnittlige endringen var på 291 (246) mL/min i 

VO2peak. T-testen viser at det er en signifikant endring. 

Fire pasienter fikk en økning og 7 pasienter fikk en nedgang i ventilasjon ved tilførsel av 

supplerende oksygen (30%). Den gjennomsnittlige forskjellen var 0,6 (4,3) L, 

konfidensintervallet omslutter 0 og p=0,632, og det sier oss at det ikke er noen signifikant 

endring i ventilasjon.  

Alle pasientene bortsett fra to hadde en nedgang i pustefrekvens ved tilførsel av supplerende 

oksygen. Den gjennomsnittlige endringen var på 2,8 (3,2) pust/min. T-testen viser at det er en 

signifikant endring. 

Alle pasientene hadde en nedgang i RER ved tilførsel av supplerende oksygen. Den 

gjennomsnittlige endringen var på 0,16 (0,10) og t-testen viser at det er en signifikant endring. 
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Alle pasientene bortsett fra to hadde en nedgang i hjertefrekvens ved tilførsel av supplerende 

oksygen. Den gjennomsnittlige endringen var på 7 (6) slag/min. T-testen viser at det er en 

signifikant endring. 

De arterielle blodprøvene som ble tatt etter 5 minutter på CL-testene viste at det er en 

signifikant endring i både SaO2, PaO2 og PaCO2. Alle pasientene hadde en økning i disse tre 

variablene. SaO2 hadde en gjennomsnittlig økning på 11,8 (4,1) %, PaO2 hadde en 

gjennomsnittlig økning på 4,5 (1,4) kPa og PaCO2 hadde en gjennomsnittlig økning på 0,3 

(0,1) kPa. Alle tre variablene tilfredsstilte kravene for å kunne si at det er en signifikant 

endring. 

Når det kommer til de tre ulike blodtrykkene er det kun en statistisk signifikant endring på 

systolisk blodtrykk (SBT) ved iso-time. SBT gikk ned fra 190 (19) mmHg til 181 (19) mmHg. 

Middel- og diastolisk blodtrykk gikk også ned, men ikke så mye at det tilfredsstilte kravene til 

en signifikant endring.  

 

 

4.3 Respondere/non-respondere 
Det er kjent at pasienter responderer ulikt på tilførsel av supplerende oksygen. I figur 9 ser vi 

en visuell fremstilling av hvordan dyspné angitt ved Borg CR10 skala endrer seg når 

pasienten får 21% oksygen respektive 30% oksygen ved CL-belastning på tredemølle. Alle 

bortsett fra en pasient har en nedgang i dyspné. 

I figur 10 ser vi en visuell fremstilling av hvordan IC endrer seg når pasienten får 21% 

oksygen respektive 30% oksygen ved CL-belastning på tredemølle. Alle bortsett fra to 

pasienter har en nedgang i IC. 
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Figur 9: Endring i dyspné fra 21% til 30% oksygen. 

 

 

 

Figur 10: Endring i inspiratorisk kapasitet fra 21% til 30% oksygen. 
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Siden ikke alle variablene ble bedret hos alle pasientene, kan man spørre seg om det er de 

samme pasientene som ikke responderer på de ulike variablene, eller om det er forskjellige 

pasienter? I tabell 4 er det vist respons eller non-respons for 10 variabler. Et kryss viser at 

pasienten ikke har hatt respons på den aktuelle variabelen og er en non-responder for den 

aktuelle variabelen. Dataene viser at det varierer mellom pasientene hvilke variabler som 

bedrer seg. En av pasientene har ingen bedring på 6 av variablene, blant dem IC som er en av 

de primære variablene, men pasienten hadde en bedring i dyspné. Man kan altså respondere 

på noen av variablene men ikke alle.  En annen av pasientene har ingen bedring på 5 av 

variablene, men pasienten har en bedring i de primære variablene IC og dyspné og 

responderer på det vi anser som de viktigste variablene.  

 

Tabell 4: Hvilke pasienter som har bedring eller ikke i de ulike variablene. 

Pasient 

nr 

Dyspné IC VE BF RER HF SBT DBT MBT 

1      x  x x 

2   x    x   

3  x      x  

4          

5          

6          

7  x x x   x x x 

8     x     

9 x  x     x  

10          

11   x x   x x x 

X betyr at det ikke er respons. IC: Inspiratorisk kapasitet; VE: Ventilasjon; BF: Pustefrekvens; RER: 
Respiratory exchange ratio; HF: Hjertefrekvens; SBT: Systolisk blodtrykk; DBT: Diastolisk 
blodtrykk; MBT: Middelblodtrykk. 
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5 Diskusjon 
Hovedfunnet i denne studien er at ved å gi oksygen til kolspasienter som kun desaturerer 

under anstrengelse får de større IC og mindre dyspné. Det er noe variasjon i de individuelle 

responsene, både for primære og sekundære utfallsmål. Det primære målet for denne studien 

var å evaluere om IC og/eller dyspné endres hos kolspasienter som kun desaturerer under 

aktivitet når det gis supplerende oksygen, sammenlignet med aktivitet uten supplerende 

oksygen. I tillegg er mange sekundære respiratoriske og sirkulatoriske variabler, som er 

relevante for forskning og kolspasienter, studert i større eller mindre grad i denne studien. 11 

pasienter er inkludert i denne studien. Det var styrkeberegnet til 16 pasienter, men bare 11 ble 

inkludert før masteroppgaven ble skrevet. Selv om vi hadde et lite materiale anså vi dataene 

som normalfordelte og det ble brukt parametrisk statistikk og t-tester for å analysere dataene.  

5.1 Variablene 
Primærvariablene IC og dyspné har begge en statistisk signifikant endring når kolspasientene 

i denne studien får supplerende oksygen under aktivitet på tredemølle.  

5.1.1 Inspiratorisk kapasitet (IC) 

Vi ser allerede på pusteprøvene som er utført i forkant av testene at RV i hvile i snitt er mye 

høyere enn det som er forventet hos friske. Disse pasientene er hyperinflaterte allerede i hvile. 

RV er på 163% av forventet verdi. Vi vet også at hyperinflasjonen bare øker på under 

anstrengelse for denne pasientgruppen.  

Våre funn for IC er tilsvarende hva Somfay et al (11) fant hos kolspasienter som ble testet på 

en CL-test på sykkel hvor de anstrengte seg til 75% av maksimal belastningskapasitet. I denne 

studien gikk IC fra 1,4L ved 21% FiO2 til 1,6L ved 30% FiO2. Differansen her er statistisk 

signifikant også. En annen studie av O’Donnell et al (10) hvor kolspasienter ble testet på 

sykkel på 50% av maksimal belastningskapasitet viser at det var en signifikant endring i IC 

når de syklet med romluft i forhold til med 60% FiO2. IC gikk fra 1,1 L (romluft) til 1,3 L 

(60%) og differansen er statistisk signifikant. Begge disse studiene har tilnærmet lik design 

som vår studie, og resultatene viser også mye av det samme. Det at vi finner mye av de 

samme resultatene i tilsvarende studier styrker funnene våre. 
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Det er to pasienter som ikke får noen økning i IC under aktivitet med supplerende oksygen og 

disse kan man anta at ikke får noen dynamisk hyperinflasjon under aktivitet eller er non-

respondere som ikke har effekt av supplerende oksygen under aktivitet. 

IC øker i gjennomsnitt fra 1,7 L til 2,0 L ved tilførsel av supplerende oksygen under aktivitet, 

og den gjennomsnittlige økningen er på 0,3 L. Det vil si at kapasiteten til å puste inn blir 

større og det blir lettere å puste for pasienten. Pasientene kan dermed puste lenger ned i 

lungene, i et område hvor det er mer elastisitet og det gjør pustingen mer hensiktsmessig. 

Økningen i IC gjør at den dynamiske hyperinflasjonen går ned og det blir mindre luft stående 

i lungene som kan vanskeliggjøre inspirasjon og derved gassutveksling til blod. 

5.1.2 Dyspné 

Dyspné ble målt ved iso-time på de to constant load-testene ved hjelp av Borgs skala CR10. 

Alle pasientene hadde fått skalaen forklart på forhånd og mange av pasientene hadde i tillegg 

vært til fysioterapi og 6 minutters gangtest hvor skalaen også ble brukt. Inntrykket var at 

pasientene hadde erfaring med å bruke skalaen selv om noen syntes den var litt diffus og 

vanskelig. 10 av 11 pasienter hadde en nedgang i dyspné og 1 pasient hadde en økning i 

dyspné. Denne pasienten kan være en non-responder, det vil si en pasient som ikke har effekt 

av supplerende oksygen. Det kan også være at for noen av de svakeste pasientene med veldig 

dårlig arbeidsfunksjon kan vi kanskje anta at det var den totale mengden av all tre testene som 

fikk vedkommende pasient til å angi høyere Borg-verdi på sin dyspné på 30% oksygen enn på 

21% oksygen.  

Verdiene for dyspné hos pasientene i studien går i gjennomsnitt ned fra 6,5 til 3,6 enheter, og 

det vil si at pasientene i snitt blir mindre slitne i pusten når de får supplerende oksygen. Dette 

er tilsvarende resultatene som Somfay et al (11) finner i sin studie fra 2001. I den studien går 

Borg score fra 6,7 (0,6) i gjennomsnitt ved 21% FiO2 til 4,4 (0,4) i gjennomsnitt ved 30% 

FiO2, og differansen er i gjennomsnitt 2,3 enheter og er statistisk signifikant (p < 0,05). 

Minimum clinical important difference (MCID) for dyspné målt med Borg CR10 er 1 enhet, 

det vil si at ved en forskjell i 1 enhet er d et en klinisk viktig forskjell for pasienten (27, 28). I 

vår studie er det en gjennomsnittlig forskjell på 3,1 enheter, noe som dermed er ganske mye.  

Det er en fordel at daglige aktiviteter for kolspasienter kan foretas med så liten anstrengelse 

som mulig. Hvis man holder seg på en intensitet som tilsvarer nivå 3, eller moderat, på Borg 
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CR10 skalaen, er det et nivå hvor man kan holde på med aktiviteten over tid. For både 

kolspasienter og friske er dette et nivå som er viktig. Når man kommer til nivå 5 eller høyere 

på Borgs CR10 skala vil særlig personer med lungesykdom veldig fort komme til sitt 

maksimale anstrengelsesnivå. Det er derfor viktig å redusere opplevelsen av dyspné under 

daglig aktivitet til en Borg score som er så lav som mulig, helst under nivå 4 eller mindre. 

Supplerende oksygenet på 30% gir oss en endring i Borg score fra 6,5, som er i det 

begrensende nivået, til 3,6 som er i det nivået hvor man kan holde på over en lengre tid.  I 

praksis betyr dette at med oksygen kan pasientene gjøre den samme jobben med mindre 

dyspné eller at man kan gjøre aktiviteten i et lengre tidsrom. 

Sekundære variabler 

Når det gjelder de sekundære variablene fører supplerende oksygen under aktivitet til at 

pustefrekvens (BF), respiratory exchange ratio, hjertefrekvens, og systolisk blodtrykk har en 

statistisk signifikant nedgang. Dette sier oss at anstrengelsen har blitt mindre selv om farten 

og helningen er den samme. Maksimalt oksygenopptak, arteriell oksygenmetning, arterielt 

oksygentrykk og karbondioksidtrykk øker ved aktivitet med supplerende oksygen.  

Vi ser at BF minker signifikant i vår studie og siden ventilasjon er et produkt av tidevolum og 

BF, og ventilasjonen ikke går ned i nevneverdig grad, sier det oss at pasientene puster roligere 

og med et lavere tempo og heller øker på tidevolumet. Pasientene får dermed bedre tid til å 

puste ut slik at air-trapping først eventuelt oppstår på en høyere belastning. Det viser at 

oksygenet hjelper den mekaniske pustingen slik at pasientene blir mindre slitne på tilsvarende 

belastning.  

Ventilasjonen er i gjennomsnitt forhøyet i forhold til oksygenopptaket. En tommelfingerregel 

er at man må ventilere ca 25 L/min for å ta opp 1 L oksygen. Dette gjelder først og fremst på 

lave belastninger før man når anaerob terskel og ikke når pasienten nærmer seg maksimal 

belastning. Siden RER (Respiratory exchange ratio) på slutten av CL-testen er på 0,85 kan vi 

si at de ikke er helt på maksimal belastning, og regelen gjelder derfor. Ratioen, RER, er 

karbondioksid pustet ut dividert på oksygen pustet inn. Tidspunktet når verdien stiger over 1,0 

er en av måtene å bestemme anaerob terskel, da jobber kroppen anaerobt. 

Som nevnt tidligere har andre gjort tilsvarende studier som oss. Somfay et al (11), syklet 10 

kolspasienter og 7 friske testpersoner til 75% av maksimal kapasitet. De har også sett på 
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ventilasjon som i vår studie ikke hadde en signifikant endring, selv om det i snitt bedret seg 

litt. I Somfays studie var endringen i ventilasjon signifikant. De hadde også målt tidevolum, 

som hadde en liten endring som ikke var signifikant. Siden vi vet at ventilasjon er et produkt 

av tidevolum og BF, viser det oss at det er BF som endres hos disse pasientene for å få ned 

ventilasjonen, altså at de puster omtrent like dypt om de får 21% FiO2 eller 30% FiO2 men at 

de senker frekvensen og puster roligere. Dette er mye likt det vi fant, bortsett fra at de hadde 

en større endring i ventilasjon. 

Man kan nevne at studien til Somfay et al har en del forskjeller fra vår studie. Blant annet er 

at pasientene ikke nødvendigvis desaturerte på forhånd. Dette gjør at man får et resultat hvor 

man ikke kan si noe om den spesifikke gruppen som er aktuell for aktivitetsoksygen. I tillegg 

har de gitt supplerende oksygen til pasientene i mange ulike nivåer. De har gitt pasientene fra 

21% og opp til 100% oksygen i 5 ulike nivåer. De har også brukt sykkel som ergometer som 

vi argumenterer for at ikke er det beste ergometeret når man skal belaste kolspasienter.  

5.2 Metode 

5.2.1 Valg av ergospirometer 

Ved testing med ergospirometri kan man velge mellom tredemølle eller ergometersykkel. Det 

er fordeler og ulemper med begge ergospirometre, og de har ulike metabolske og 

ventilatoriske krav (40). Man bruker for eksempel ulike muskelfibre om man sykler eller går, 

og man får mye høyere laktat (melkesyre) under en sykkeltest. Man bruker færre muskler når 

man sykler, og det blir da stor belastning på få muskler, i motsetning til om man går hvor 

belastningen blir fordelt på flere muskler. En sykkeltest gjør dermed at pasientene blir 

utmattet i beina før de har blitt noe særlig andpustne, og siden det er lungefunksjonen under 

belastning som skal testes er det mest hensiktsmessig å bruke en tredemølle. Det er også et 

større ventilatorisk krav når man går og dette gjør at man får testet lungefunksjonen fremfor 

beinstyrken. Kroppsposisjonen har også noe å si, ved at man sitter mer sammenkrøket under 

en sykkeltest og blant annet for de med stor mage vil det gjøre at lungene får mindre plass til 

å utvide seg. Det å gå er også en aktivitet som de fleste er vant til å gjøre, og det er en vanlig 

måte å bli sliten på for kolspasienter. På tredemølletester er det vist at det er vanligst at 

pasienter med moderat til alvorlig kols ikke orker mer på grunn av dyspné (42). Masterstudent 

og øvrig testpersonell som var med på studien var også mest vant til å teste pasienter på en 
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tredemølle og dette er en stor fordel når man går i gang med et prosjekt. Det er også vist at en 

submaksimal CL-test har større sensitivitet enn 6MWT eller en maksimal belastningstest når 

det gjelder å påvise effekter av supplerende oksygen (43). I denne studien ble det på grunn av 

de ovenfor nevnte grunner valgt å bruke en tredemølle og submaksimal CL-test for å teste 

pasientene. 

5.2.2 Supplerende oksygen 

Pasientene i denne studien ble testet med FiO2 21% oksygen og 30 % oksygen i randomisert 

rekkefølge. Det var også blindet for pasienten hvilken rekkefølge det supplerende oksygenet 

ble gitt i. Vi valgte FiO2 21% oksygen fordi det er det samme som romluft vi alle puster inn. 

Det er viktig å ha en ”baseline”-måling å sammenligne med. Vi valgte FiO2 30% oksygen 

fordi det tilsvarer det bærbart utstyr kan gi på en middels innstilling, ca 3 L/min (38). Det er 

en moderat dose som er mulig å få på et utstyr som pasientene kan frakte med seg. Det er 

mulig å gi høyere mengder gjennom gassmikseren vår, men siden dette er doser som ikke er 

mulig å gi til en pasient i praksis, hvis han skal bevege seg i noe særlig tid, valgte vi denne 

dosen. Det er også en dose som passer de fleste oksygenbrukere ved at det gir nok oksygen til 

å komme opp i brukbare verdier under aktivitet, samtidig som det er viktig å ikke gi for mye 

oksygen. Det er viktig ved tilførsel av supplerende oksygen at man passer på PaCO2-verdien 

også så den ikke blir for høy. Pasienter med respirasjonssvikt type II (hypoksi med 

hyperkapni) kan retinere CO2 (6), det vil si at de ikke klarer å puste nok ut til å få luftet ut 

CO2. Under en kort test som vi har utført er det ingen risiko for at CO2 blir faretruende høy 

(CO2-forgiftning), men hos pasienter som bruker supplerende oksygen i hjemmesituasjoner 

kan det være en fare hvis de glemmer å skru av oksygenet når de setter seg ned for å hvile. 

Det er det økte oksygeninnholdet i blodet hos kolspasienter som får supplerende oksygen som 

kan undertrykke respirasjonen. Det gjør at PaCO2-verdien blir for høy (over 6,5 kPa) og det 

kan i verste fall føre til at pasienten går i koma på grunn av CO2-forgiftning.  

Vi har brukt maske til å distribuere oksygenet til pasienten under CL-testene. Når pasienter 

får oksygen til hjemmebruk er det mest vanlig at de får et nesekateter for å på enklest mulig 

måte få inhalert oksygenet. Ved å bruke maske kan man få en liten reservoir-effekt. På 

maskene vi benyttet (Hans-Rudolf Inc., Shawnee, KS, USA) var det lite volum mellom 

masken og ansiktet hvor oksygenet kunne hope seg opp, så reservoir-effekten er liten, men 

den er uansett større enn med nesekateter hvor det er avhengig av pasientens evne til å 
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inhalere med nesen, og ikke munnen, for å få maksimal effekt av oksygenet. Pasienten fikk 

også oksygenet kontinuerlig inn på masken fra den gasstette ballongen. Ved bruk av 

supplerende oksygen i praksis vil det stort sett alltid bli gitt via et nesekateter og med 

besparerfunksjon. Besparerfunksjon vil si at oksygenet gis støtvis, at ved inhalasjon kommer 

en dose med oksygen. Dette er en fordel fordi da varer oksygenbeholderen mye lenger enn om 

oksygenet skulle gis kontinuerlig og det er viktig siden aktivitet ofte foregår utenfor hjemmet 

og det er begrenset hvor mye man kan bære med seg. Vi kan derfor anta at den dosen 

pasientene fikk var noe større enn om de ville fått med bærbart utstyr med 3L/min. 

Resultatene som vi fikk fra blodgassprøvene understøtter også dette.  

5.2.3 Mulige feil ved hypotesetesting 

Ved hypotesetesting er det mulighet for å gjøre to typer feil. Den ene er å feilaktig forkaste H0 

når den er riktig (type I-feil). Det er signifikansnivået som bestemmer hvor stor risiko vi tar 

for dette. Vi har valgt nivå på 5% (p < 0,05), som betyr at jeg godtar en sjanse på 5% for å 

forkaste H0 feilaktig (44). Det er svært vanlig og velge et nivå på 5%. Det er et middels 

strengt nivå. 

Den andre feilen vi kan gjøre (type II-feil), er å ikke oppdage at H0 er feil, altså at vi ikke 

forkaster H0 selv om den er feil. Denne feilen skyldes ofte at materialet er for lite. Det er 

derfor viktig at undersøkelsen blir så stor at vi eliminerer denne typen feil. Det finnes ulike 

metoder for å beregne hvor stor en undersøkelse må være for å kunne trekke holdbare 

konklusjoner (44). I vår studie ble det inkludert litt få pasienter i forhold til det vi hadde 

styrkeberegnet før masteroppgaven måtte skrives. Dette kan føre til at vi kan gjøre type II-feil 

i vår studie.  

5.2.4 Respondere/non-respondere? 

Vi ser i vår studie at noen av pasientene responderer og har en bedring med supplerende 

oksygen (respondere), mens andre pasienter ikke responderer (non-respondere). Hvorfor er 

det slik? Som beskrevet tidligere så vil både fall i oksygentrykk/metning og korrigering 

tilbake til normale eller nær normale verdier kunne påvirke alle variablene som er tatt med i 

denne masterstudien. Tidligere studier har stort sett kun presentert data på gruppenivå og ikke 

individnivå. Det er noen få studier som presenterer data med respondere og non-respondere 



49 
 

og de viser at pasienter responderer ulikt på de ulike variablene og at det ikke er mulig ut fra 

bakgrunnsdata å si på forhånd hvem som vil ha effekt og ikke (17, 18, 21).  

Det er mange variabler som er målt i denne studien og de primære variablene IC og dyspné er 

de vi, og også andre, anser som de viktigste i denne sammenheng. De effektene vi ser i vår 

studie er akutte effekter og det er de samme effektene som ses i studier som er tilnærmet like. 

(10, 11). På denne type test (CL-test) er test-re-test-reliabilitet god for alle de aktuelle 

variablene (45).  

5.3 Styrker og svakheter 

Utvalg og design 

Det ble inkludert 11 pasienter i denne studien. Det var styrkeberegnet til at vi trengte 16 

pasienter for å kunne si noe sikkert om H0 kan forkastes eller ikke. Det var vanskeligere å få 

inkludert pasienter enn først antatt, ikke fordi pasientene ikke ønsket å delta, men fordi det 

ikke var nok pasienter som tilfredsstilte kriteriene til desaturering. Alle pasientene som var 

aktuelle ble satt opp til testing på tidspunkter som gjorde at alle ytre faktorer som trengtes for 

å kjøre prosjektet var på plass, men ofte viste det seg at pulsoksymeteret som var brukt på 6-

minutters gangtest ikke stemte med det de arterielle blodprøvene viste under CPET-testen på 

maksimal belastning. Mange av pasientene som på forhånd var tiltenkt en plass i studien 

desaturerte ikke til under 88% på CPET-testen. Man kunne valgt å ha med pasientene som 

kun desaturerte til for eksempel under 89% i stedet, så hadde vi fått inkludert flere pasienter 

inn, men vi ville bare ha med dem som desaturerte under den grensen som faktisk brukes i 

klinikken. Siden vi ikke har klart å få med 16 pasienter er ikke resultatene fra studien like 

sikre som de kunne ha vært, og det er en fare for at vi får type I-feil (grundigere omtalt 

tidligere). Mange av variablene er likevel statistisk signifikante og vi kan si noe om i hvilken 

retning variablene ser ut til å gå. 

Vi hadde ingen kontrollgruppe i denne studien. Med den typen design vi har valgt er det ikke 

mulig med en kontrollgruppe med friske siden alle måtte desaturere til < 88%. Man kunne 

delt pasientene inn i to grupper hvor den ene skulle gå med 21% FiO2 og den andre gruppen 

skulle gått med 30%  FiO2, men da måtte vi hatt et vesentlig større antall pasienter for å kunne 

vise en sann effekt. Vi valgte derfor at pasientene var sine egne kontroller og gikk to CL-
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tester med begge nivåer med oksygen. Dette gjør at det blir mest like forhold for de to CL-

testene og at sammenligningen blir reell. Et slikt cross-over design som vi har valgt for vår 

studie er en sterk test fordi den gjentas på de samme pasientene. Mye av variasjonen faller da 

bort, men det krever at effekten av første økt er borte før annen økt.  

Det er anbefalt at det skal gå 24-48 timer mellom to maksimale CPET-tester (12), men våre 

tester var bare en maksimal CPET-test og to submaksimale CL-tester. Det er ingen 

retningslinjer for hvor lang tid det skal gå mellom hver test når man ikke går til maksimal 

belastning. Våre pasienter satt i ca 15-20 minutter å hvilte i mellom testene, og masterstudent, 

øvrig testpersonell og pasienten vurderte alle om pasienten var uthvilt og klar for en ny CL-

test. I andre studier, som for eksempel de som er inkludert i Cochranereview fra 2005 (12), 

varierte hviletiden i mellom testene fra 10 til 180 minutter og opptil fire tester ble utført på 

samme dag. Man kan likevel vurdere om man skulle ha kjørt testene på to eller tre forskjellige 

dager, men det ville ha ført til mye mer ulempe for pasienten. Arteriekran måtte ha blitt lagt 

inn tre ganger, noe som utgjør en risiko selv om den er nokså liten. Også mange faktorer 

kunne ha endret seg når man ikke kjører på samme dag, for eksempel at pasienten ikke har tatt 

medisiner på samme måte hver av testdagene eller at pasienten gradvis går inn i en forverrelse 

av sykdommen og testene blir påvirket av det. 

Tørr luft 

Luften som pasientene fikk inhalere fra den gasstette ballongen ble ikke fuktet. Tørr luft som 

inhaleres av lungepasienter kan føre til ytterligere obstruksjon (6).  

I dette tilfellet kan man tenke at det ikke har så alt for mye å si siden anstrengelsene er på bare 

5 minutter og er relativt korte. Det har heller ikke noe å si for resultatene siden det gis tørr luft 

både med 21% oksygen og 30% oksygen og er likt på begge omgangene.  

Blindet 

 Det var vanskelig å blinde fullstendig. Pasienten merket ofte godt at det ble mye lettere å gå 

og å puste når det var 30% oksygen som ble gitt. Testpersonellet kunne også se av fargen på 

blodet når den arterielle blodprøven ble trukket fra pasienten på slutten av CL-testen, at blodet 

hadde en mye lysere rødfarge (altså var bedre oksygenert) når det var 30% oksygen som ble 
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gitt. Det var også mulig å se at pasienten gikk mye lettere og ikke pustet så tungt. Likevel 

mener vi at blindingen ble utført så godt som det lot seg gjøre.  

Randomisert 

Randomiseringen er en av studiens styrker. Hvis man ikke randomiserer kan det gi en skjev 

sammenligning av de to gruppene. Det er for at man skal kunne eliminere eventuelle feil som 

kan oppstå ved at man for eksempel kjører alle med romluft til slutt.  De er sannsynligvis mest 

slitne i andre omgang selv om de hviler i mellom. Randomiseringen gjør at gruppene blir mer 

identiske. Vi har 7 pasienter som fikk romluft og 4 pasienter som fikk 30% oksygen i første 

omgang. Ulempen med å trekke lodd er at da får man ikke like mange i hver gruppe når ikke 

alle er inkludert. Dette er en svakhet. Når vi er ferdige med  inkludere vil gruppene være like 

store.  

Reliabilitet/Validitet 

Det er viktig at forskning  designes og gjennomføres slik at resultatene blir reliable og valide. 

Reliabilitet sier noe om pålitelighet og er forbundet med målesikkerhet. Med reliabilitet 

menes det at man kan få instrumenter til å gi ut den samme verdien på en prøve når den blir 

kjørt minst to ganger. Validitet, eller gyldighet/relevans, er knyttet til om undersøkelsen 

virkelig måler det den har til hensikt å måle.  

Vi har i denne studien da valgt variabler og instrumenter som er godt innarbeidede metoder 

for pasientgruppen (10, 30, 31, 40, 46).  Dette er instrumenter som er stabile i forhold til test-

restest. 

Reliabiliteten og validiteten blir også tatt hånd om ved at vi passet på at det var færrest mulig 

muligheter for å gjøre feil. Testene ble kjørt av de samme testmedarbeiderne. I tillegg til 

masterstudenten var det to medarbeidere som byttet på å delta. Alle tre var svært erfarne med 

å kjøre kolspasienter på CPET-test med mange tilkoblede instrumenter. Alle instrumentene vi 

brukte til CPET- og CL-testene var nøye kalibrert før hver pasient. Pasientene var stort sett 

også vant til å gå på tredemølle fra før, og etter å ha gått CPET-testen i forkant av de to CL-

testene hadde pasienten fått en enda større erfaring med det. Alle pasientene ble testet på 

dagtid, mellom kl 10 og 14. Når kolspasientene er i en stabil fase er det ikke noe uttalt dag-til-
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dag variasjon. Likevel er mange av pasientene litt mer tette i pusten og hoster slim på 

morgenen, derfor ble testene ikke kjørt veldig tidlig på morgenen. Alle tre testene, CPET- og 

CL-testene ble utført på samme dag. I tillegg passet vi på helt fra starten av prosjektet å ha 

strenge inklusjons- og eksklusjonskriterier så man prøver å unngå å få en utvalgsskjevhet. Vi 

fikk ganske likt antall i forhold til kjønn, noe som er basert på tilfeldigheter og er et forhold 

som ikke helt kan kontrolleres. Variablene vi har brukt i denne studien er godt beskrevet for 

kolspasienter og de er brukt hyppig i tidligere studier. Det ble også kjørt en pilot-pasient før 

tesingen tok til. Det var en pasient som ikke oppfylte kriteriene for å være med i studien, men 

som sa seg villig til å være med å prøve ut testoppsettet.  

Vi har sett på hva andre har gjort i lignende studier og forsøkt å designe en studie hvor vi har 

brukt styrkene ved disse studiene og forsøkt å forbedre svakhetene. Vi har også brukt 

variabler som er kjent at har god test-retest-reliabilitet (30) 

Intern validitet er i hvilken grad vi kan konkludere med at en effekt kan tilskrives den årsaken 

vi tror, eller om det kan være andre utenforliggende faktorer som er like sannsynlig. Ekstern 

validitet angir hvorvidt vi kan generalisere resultatene til andre situasjoner, personer og 

tidspunkt (47). Her er studien litt liten til å kunne generalisere bare utfra den, men siden den 

viser det samme som andre sammenlignbare studier kan vi si at studien har ekstern validitet. 

Det er et motsetningsforhold mellom intern og ekstern validitet. Hvis man ønsker å øke intern 

validitet må det oftest gå på bekostning av ekstern validitet, og også omvendt. Man må derfor 

ha klart for seg hva som er viktigst; intern eller ekstern validitet.  

5.4 Kliniske implikasjoner 
For å få effekt av aktivitetsoksygen er det opplagt at pasientene er nødt til å bruke oksygenet 

som foreskrevet av lungelege når de først har fått det med til hjemmebruk. For at de skal 

ønske å bruke det er det viktig at utstyret ikke er for stort og tungt, men lett å bære/trille med 

seg. Det er også viktig at utstyret er minst mulig bråkete og synlig, slik at man ikke føler man 

vekker for mye oppmerksomhet. Pasientene må også føle at det hjelper dem til en enklere 

hverdag og ikke at det blir en ulempe. Det er viktig at utstyret er tilpasset brukeren og hans 

eller hennes behov. Pasientene må også akseptere å gå med et nesekateter i ansiktet og at 

andre får et større innblikk i at de har en kronisk sykdom. Få av pasientene som ikke merker 

bedringen selv kommer til å bruke oksygenet hjemme. Siden det i denne studien er vist at 
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supplerende oksygen gir en bedring i dyspné og IC, vil det forhåpentligvis føre til at 

pasientene kan holde på med trening eller annen aktivitet i et lengre tidsrom enn uten 

supplerende oksygen. Eventuelt kan de trene på en hardere belastning.  
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6 Læring 
Inkludering av pasienter er ikke alltid like lett som man på forhånd kan tro. Selv om vi skulle 

inkludere kolspasienter som kun desaturerte under aktivitet fra et lungerehabiliterings-

sykehus var det ikke så lett å få tak i pasienter som tilfredsstilte inklusjonskravene til denne 

studien som vi på forhånd hadde trodd. Mine kollegaer som jobbet på sengepostene ble 

informert om at jeg trengte pasienter til en studie og hvilke inklusjons- og eksklusjonskriterier 

den hadde, slik at de kunne hjelpe meg å finne egnede pasienter. Likevel viste det seg å ikke 

bli så lett. Dette er noe man må være klar over når man skal i gang med en studie. Det er ikke 

uvanlig at inkluderingen tar lengre tid en antatt, og det er noe man må ta med i beregningen 

av tid som settes av til studien. Det er viktig å være tålmodig når man forsker på pasienter, 

både med hensyn til inkludering og at de ikke orker så mye som man som forsker enkelte 

ganger skulle ønske.  

Det er også viktig å arbeide nøyaktig når man skal gjennomføre en studie. Det er viktig å 

passe på at man har riktig gass til riktig tid og at man får notert ned verdier og trukket 

blodprøver på riktig tidspunkt. For mange av variablene får man bare en sjanse til å samle 

dem inn. Hvis man for eksempel glemmer å ta en arteriell blodprøve på slutten av en 

belastning får man ikke sjansen igjen. Når pasienten har stoppet har allerede de fleste av de 

respiratoriske og sirkulatoriske variablene endret seg fra slik de var under aktiviteten og 

nærmer seg fort hvile verdiene. Har man da glemt eller blitt forsinket i å ta blodprøven er det 

for sent og sjansen får man ikke igjen.  

Søknad om godkjenning til REK, Universitetet i Oslo, avdeling for helsefag og pasientombud 

i LHL ble skrevet av masterstudenten og hovedveileder. Det var en veldig nyttig prosess å få 

være med helt fra starten på prosjektet. Man får da prosjektet helt under huden og det er en 

veldig lærerik prosess. Også innlegging av studien i Clinicaltrials.com var noe jeg ikke hadde 

erfaring med fra før og som jeg lærte mye av. 

Personvern og etikk var også noe jeg måtte jobbe med i forbindelse med denne studien. Det 

var en fin erfaring å ha gjort det tidligere på andre eksamener på masterstudiet. Det var viktig 

å gjøre det riktig i forbindelse med både søknader blant annet til REK og for pasientene og 

egen læring. Dette var en nyttig studie for i praksis å se hva som skjer når pasienter som kun 

desaturerer under aktivitet får supplerende oksygen i en klinisk relevant dose. Det er ikke en 
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stor studie som gjør at retningslinjene for oksygenbruk hos kolspasienter som kun desaturerer 

under aktivitet blir endret, men det kan bli en byggestein sammen med andre studier. Den kan 

være med å vise at oksygen kan være til hjelp for kolspasienter som responderer på 

supplerende oksygen under aktivitet. Dette er en studie som bare viser korttidseffekter men 

gir likevel en pekepinn på hvordan oksygen kan hjelpe kolspasienter. Vi ser at mange av de 

patofysiologiske faktorene som gjør seg gjeldende hos kolspasienter under belastning, som at 

det blir økt mekanisk arbeid for lungene, et økt ventilatorisk krav og dynamisk 

luftveiskompresjon, har blitt bedret med oksygen under denne studien, men den viser altså 

bare korttidseffekter. Man kan jo si at også korttidseffekter kan være av verdi for pasientene. 

Pasientene som trenger supplerende oksygen kun under aktivitet bruker bare oksygenet i 

avgrensede tidsrom som for eksempel når de skal trene, handle eller se barnebarna spille 

fotballkamp. Dette er aktiviteter som ofte er av stor verdi for kolspasientene i forhold til å 

klare seg selv og med tanke på livskvalitet. 

Det var en riktig og viktig anbefaling i Cochranereviewen fra 2007 om supplerende oksygen 

under aktivitet (16) om å velge undergrupper av kolspasienter når man skal utføre en studie. 

Det er viktig å være svært spesifikk når man velger hvem man skal forske på og hvem man 

skal gi anbefalinger til i etterkant. 

Det vil antakeligvis dukke opp flere studier om noen år som forhåpentligvis vil kunne gi oss 

mer kunnskap om langtidseffekter av supplerende oksygen. Som nevnt i innledningen foregår 

det en stor studie i USA (23) og en stor nordisk studie (24) som om et par år forhåpentligvis 

vil kunne gi mer kunnskap om langtidseffekter. Dette er et tema som er viktig, ikke bare for 

kolspasientene, men også for helsepersonell som ønsker å gi de beste kunnskapsbaserte tilbud 

og råd til sine pasienter. Også samfunnsøkonomi spiller selvfølgelig inn på dette spørsmålet. 

Jeg kommer til å fortsette å inkludere pasienter til jeg har mellom 16 og 20 pasienter. Det vil 

bli interessant å se på sluttresultatene når alle pasientene er inkludert. Jeg håper å kunne 

publisere en artikkel i et peer-review tidsskrift.  
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7 Konklusjon 
Vår studie viser at supplerende oksygen til kolspasienter under aktivitet som kun desaturerer 

under aktivitet gir en akutt effekt på inspiratorisk kapasitet og dyspné og bedrer mange av de 

sekundære respiratoriske og sirkulatoriske variablene. For inspiratorisk kapasitet og dyspné 

var bedringene også over minste kliniske viktige forskjell, og majoriteten av pasientene 

responderte på de primære variablene. Denne studien har gitt oksygentilskudd i en dose som 

er klinisk relevant for kolspasienter som kun desaturerer under aktivitet til SpO2 <88% som er 

den klinisk relevante grensen for å vurdere oksygentilskudd. Denne studien kan bli en av 

byggesteinene som vi trenger for på litt lengre sikt å kunne vurdere behov for 

aktivitetsoksygen til kolspasienter som kun desaturerer under aktivitet.  



57 
 

Litteraturliste 
 

1. The Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2015. 
 http://www.goldcopd.org/. (Accessed 2. april 2015) 
 

2. Celli BR, MacNee W. Standards for the diagnosis and treatment of patients with 
COPD: a summary of the ATS/ERS position paper. Eur Respir J. 2004;23(6):932-46. 

 
3. Ameer F, Carson KV, Usmani ZA, et al. Ambulatory oxygen for people with chronic 

obstructive pulmonary disease who are not hypoxaemic at rest. The Cochrane 
database of systematic reviews. 2014;6:CD000238. 

 
4. Tham E, Ross SE, Mellis BK, et al. Interest in health information exchange in 

ambulatory care: a statewide survey. Applied clinical informatics. 2010;1(1):1-10. 
 
5. Parshall MB, Schwartzstein RM, Adams L, et al. An official American Thoracic 

Society statement: update on the mechanisms, assessment, and management of 
dyspnea. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(4):435-52. 

 
6. Boron WF, Boulpap EL. Medical Physiology. Updated edition 2005 ed: Elsevier 

Saunders; 2005. 
 
7. Spruit MA, Singh SJ, Garvey C, et al. An official american thoracic society/european 

respiratory society statement: key concepts and advances in pulmonary rehabilitation. 
Am J Respir Crit Care Med. 2013;188(8):e13-64. 

 
8. Mahler DA, Selecky PA, Harrod CG, et al. American College of Chest Physicians 

consensus statement on the management of dyspnea in patients with advanced lung or 
heart disease. Chest. 2010;137(3):674-91. 

 
9. Stendardi L, Grazzini M, Gigliotti F, et al. Dyspnea and leg effort during exercise. 

Respir Med. 2005;99(8):933-42. 
 
10. O'Donnell DE, D'Arsigny C, Webb KA. Effects of hyperoxia on ventilatory limitation 

during exercise in advanced chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit 
Care Med. 2001;163(4):892-8. 

 
11. Somfay A, Porszasz J, Lee SM, et al. Dose-response effect of oxygen on hyperinflation 

and exercise endurance in nonhypoxaemic COPD patients. Eur Respir J. 
2001;18(1):77-84. 

 
12. Bradley JM, O'Neill B. Short-term ambulatory oxygen for chronic obstructive 

pulmonary disease. The Cochrane database of systematic reviews. 2005(4):CD004356. 



58 
 

13. Jolly EC, Di Boscio V, Aguirre L, et al. Effects of supplemental oxygen during activity 
in patients with advanced COPD without severe resting hypoxemia. Chest. 
2001;120(2):437-43. 

 
14. Rooyackers JM, Dekhuijzen PN, Van Herwaarden CL, et al. Training with 

supplemental oxygen in patients with COPD and hypoxaemia at peak exercise. Eur 
Respir J. 1997;10(6):1278-84. 

 
15. Garrod R, Paul EA, Wedzicha JA. Supplemental oxygen during pulmonary 

rehabilitation in patients with COPD with exercise hypoxaemia. Thorax. 
2000;55(7):539-43. 

 
16. Nonoyama ML, Brooks D, Lacasse Y, et al. Oxygen therapy during exercise training 

in chronic obstructive pulmonary disease. The Cochrane database of systematic 
reviews. 2007(2):CD005372. 

 
17. Heraud N, Prefaut C, Durand F, et al. Does correction of exercise-induced 

desaturation by O(2) always improve exercise tolerance in COPD? A preliminary 
study. Respir Med. 2008;102(9):1276-86. 

 
18. Eaton T, Garrett JE, Young P, et al. Ambulatory oxygen improves quality of life of 

COPD patients: a randomised controlled study. Eur Respir J. 2002;20(2):306-12. 
 
19. Uronis HE, Ekstrom MP, Currow DC, et al. Oxygen for relief of dyspnoea in people 

with chronic obstructive pulmonary disease who would not qualify for home oxygen: a 
systematic review and meta-analysis. Thorax. 2014. 
(http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2014-205720). 

 
20. Moore RP, Berlowitz DJ, Denehy L, et al. A randomised trial of domiciliary, 

ambulatory oxygen in patients with COPD and dyspnoea but without resting 
hypoxaemia. Thorax. 2011;66(1):32-7. 

 
21. Caspersen NF, Karlsen, C.G., Edvardsen, A., Skumlien, S. (2012)  Reduced exertional 

dyspnea with supplemental oxygen in patients with COPD – Characteristics of 
responders and non-responders. ERS Annual Congress Wien (2012).  www.ers-
education.org/ersMade/abstract_print_12/main_frameset.htm 

 
22. Criner GJ. Ambulatory home oxygen: what is the evidence for benefit, and who does it 

help? Respir Care. 2013;58(1):48-64. 
 
23. Long term Oxygen Treatment Trial (LOTT); (NCT00692198). 
 
24. Emtner M et al. Intervention Study to Investigate Supplemental Oxygen in COPD; 

(NCT01783808). 
 
25. Celli BR, Decramer M, Wedzicha JA, et al. An official American Thoracic 

Society/European Respiratory Society statement: research questions in COPD. Eur 
Respir J. 2015;45(4):879-905. 

 



59 
 

26. Laviolette L, Laveneziana P, Faculty ERSRS. Dyspnoea: a multidimensional and 
multidisciplinary approach. Eur Respir J. 2014;43(6):1750-62. 

 
27. Ries AL. Minimally clinically important difference for the UCSD Shortness of Breath 

Questionnaire, Borg Scale, and Visual Analog Scale. Copd. 2005;2(1):105-10. 
 
28. Solway S, Brooks D, Lau L, et al. The short-term effect of a rollator on functional 

exercise capacity among individuals with severe COPD. Chest. 2002;122(1):56-65. 
 
29. Cooper CB, Storer TW. Exercise testing and interpretation : a practical approach. 

Cambridge: Cambridge University Press; 2001. xi, 278p 
 
30. Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, et al. Principles of Exercise Testing and 

Interpretation: Including Pathophysiology and Clinical Applications. Fifth edition: 
LWW; 2011. 

 
31. Guenette JA, Webb KA, O'Donnell DE. Does dynamic hyperinflation contribute to 

dyspnoea during exercise in patients with COPD? Eur Respir J. 2012;40(2):322-9. 
 
32. Vogiatzis I, Georgiadou O, Golemati S, et al. Patterns of dynamic hyperinflation 

during exercise and recovery in patients with severe chronic obstructive pulmonary 
disease. Thorax. 2005;60(9):723-9. 

 
33. Castillo D, Guell R, Casan P. Oxygen-conserving devices: a forgotten resource. Arch 

Bronconeumol. 2007;43(1):40-5. 
 
34. Barach AL. The Therapeutic use of oxygen. The Journal of the American Medical 

Association. 1922. Aug 26;Vol.79(9). 
 
35. Continuous or nocturnal oxygen therapy in hypoxemic chronic obstructive lung 

disease: a clinical trial. Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group. Ann Intern Med. 
1980;93(3):391-8. 

 
36. Long term domiciliary oxygen therapy in chronic hypoxic cor pulmonale complicating 

chronic bronchitis and emphysema. Report of the Medical Research Council Working 
Party. Lancet. 1981;1(8222):681-6. 

 
37. Chatburn RL, Williams TJ. Performance comparison of 4 portable oxygen 

concentrators. Respir Care. 2010;55(4):433-42. 
 
38. Bazuaye EA, Stone TN, Corris PA, et al. Variability of inspired oxygen concentration 

with nasal cannulas. Thorax. 1992;47(8):609-11. 
 
39. Quanjer PH, Tammeling GJ, Cotes JE, et al. Lung volumes and forced ventilatory 

flows. Report Working Party Standardization of Lung Function Tests, European 
Community for Steel and Coal. Official Statement of the European Respiratory 
Society. Eur Respir J Suppl. 1993;16:5-40. 

 



60 
 

40. Palange P, Forte S, Onorati P, et al. Ventilatory and metabolic adaptations to walking 
and cycling in patients with COPD. J Appl Physiol (1985). 2000;88(5):1715-20. 

41. Ruyter KW, Førde R, Solbakk JH. Medisinsk og helsefaglig etikk. 2. utg. Oslo: 
Gyldendal akademisk; 2007. 344 s. 

 
42. Man WD, Soliman MG, Gearing J, et al. Symptoms and quadriceps fatigability after 

walking and cycling in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care 
Med. 2003;168(5):562-7. 

 
43. O'Donnell DE, Lam M, Webb KA. Measurement of symptoms, lung hyperinflation, 

and endurance during exercise in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir 
Crit Care Med. 1998;158(5 Pt 1):1557-65. 

 
44. Aalen OO. Statistiske metoder i medisin og helsefag. 1. utg.: Gyldendal Norsk forlag; 

2006. 
 
45. Force ERST, Palange P, Ward SA, et al. Recommendations on the use of exercise 

testing in clinical practice. Eur Respir J. 2007;29(1):185-209. 
 
46. Crisafulli E, Clini EM. Measures of dyspnea in pulmonary rehabilitation. 

Multidisciplinary respiratory medicine. 2010;5(3):202-10. 
 
47. Laake P. Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder.: Gyldendal akademisk 

forlag; 2007. 



61 
 

Vedlegg 
A. Godkjenning fra Regional Komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, sør-

øst 

B. Pasientinformasjon og samtykkeskjema 

C. Borg CR10 skala med index 

D. Hovedinstruks for Borg CR10 Skala 

  



62 
 

Vedlegg A: Godkjenning fra Regional Komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk, sør-øst 

 

Region: Saksbehandler: Telefon:  Vår dato: Vår referanse:

REK sør-øst Silje U. Lauvrak 22845520  05.02.2014 2013/2396/REK sør-øst
D

 Deres dato: Deres referanse:

 10.12.2013
 

Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Besøksadresse:
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo  

Telefon: 22845511
E-post: post@helseforskning.etikkom.no
Web: http://helseforskning.etikkom.no/

 
All post og e-post som inngår i
saksbehandlingen, bes adressert til REK
sør-øst og ikke til enkelte personer

 
Kindly address all mail and e-mails to
the Regional Ethics Committee, REK
sør-øst, not to individual staff

 
Til Anne Edvardsen

2013/2396  Oksygentilskudd og ventilasjon under belastning hos pasienter med kols

 GlittreklinikkenForskningsansvarlig:
 Anne EdvardsenProsjektleder:

Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst) i møtet
15.01.2014. Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningsloven (hfl.) § 10, jf. forskningsetikklovens
§ 4.

Prosjektomtale
Aktivitetsoksygen kan være til hjelp for pasienter med kols som desaturerer under anstrengelse og er
motivert for å bruke oksygentilskudd. Denne pasientgruppen har svært lav arbeidskapasitet og alvorlig
funksjonsdyspné. Målsettingen med oksygenbehandlingen er å forbedre blant annet arbeidsfunksjonen. Det
er lite sammenheng mellom grad av desaturering og opplevelse av dyspné; det er trolig den indirekte mulige
reduksjonen i ventilasjon som oppleves som en bedring.

Formålet med denne studien er å undersøke i hvilken grad de ulike ventilasjonsvariablene forandres når
pasienten får oksygentilskudd under en tredemøllebelastning, sammenlignet med belastning med placebo. I
tillegg skal den akutte effekten av oksygentilskudd på dyspné, hjertefrekvens og blodtrykk studeres. Det vil
også tas arterielle blodgasser fra arteriekanyle som allerede er innlagt. Det skal inkluderes 20 pasienter
med KOLS som synker i oksygenmetning kun under anstrengelse, og som er innlagt på Glittreklinikken.
Deltakerne skal være henvist til kardiopulmonal funksjonsstest som ledd i den ordinære utredningen.

Vurdering
Komiteen har vurdert søknaden og har ingen innvendinger til studien som sådan. Pasientene vil kunne ha
direkte nytte av å delta, og det er liten risiko/ulempe å gå to ganger til på tredemøllen. Komiteen forutsetter
at det gjøres en medisinsk forsvarlig utvelgelse av hvilke deltakere som er egnet til å delta.

Komiteen har imidlertid en kommentar til informasjonsskrivet:
- Det må informeres om at blodprøvene destrueres etter endt analyse.

På denne bakgrunn setter komiteen som vilkår for godkjenning at informasjonsskrivet revideres i tråd med
komiteens kommentar og ettersendes til orientering.

Vedtak
Med hjemmel i helseforskningsloven § 9 jf. 33 godkjenner komiteen at prosjektet gjennomføres under
forutsetning av at ovennevnte vilkår oppfylles.
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I tillegg til vilkår som fremgår av dette vedtaket, er godkjenningen gitt under forutsetning av at prosjektet
gjennomføres slik det er beskrevet i søknad og protokoll, og de bestemmelser som følger av
helseforskningsloven med forskrifter.

Tillatelsen gjelder til 17.06.2015. Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil
17.06.2020. Opplysningene skal deretter slettes, senest innen et halvt år fra denne dato.

Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og
Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse
og omsorgssektoren».

Dersom det skal gjøres vesentlige endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden,
må prosjektleder sende endringsmelding til REK.

Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, senest et halvt år etter prosjektslutt.

Klageadgang
Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens § 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D.
Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst D, sendes
klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering.

Vi ber om at alle henvendelser sendes inn på korrekt skjema via vår saksportal:
http://helseforskning.etikkom.no. Dersom det ikke finnes passende skjema kan henvendelsen rettes på e-post
til: .post@helseforskning.etikkom.no

Vennligst oppgi vårt referansenummer i korrespondansen.

Med vennlig hilsen

Finn Wisløff
Professor em. dr. med.
Leder

Silje U. Lauvrak
Rådgiver

Kopi til: ; morten.ryg@lhl-helse.no glittre@glittreklinikken.no
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Vedlegg B: Pasientinformasjon og samtykkeskjema 

  

Oksygen under aktivitet – Pasientinformasjon og samtykkeskjema – Januar 2014 

   

     
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 
Effekter på ventilasjon, tungpust, blodtrykk og hjertefrekvens ved 
tilførsel av ekstra oksygen hos pasienter med kronisk obstruktiv 

lungesykdom (kols) som synker i oksygenmetning kun under 
anstrengelse. 

 
Bakgrunn og hensikt 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie. Personer med kols blir fort tunge i 
pusten ved anstrengelser. Dette medfører at de unngår å anstrenge seg og blir mer og mer fysisk 
inaktive. I en senere fase av sykdommen kan oksygenmetningen i blodet synke. De som har lav 
oksygenmetning i hvile får kontinuerlig oksygenbehandling (surstoff), mens de som kun synker i 
oksygenmetning i forbindelse med anstrengelse ofte ikke får tilbud om ekstra oksygen verken i 
hvile eller under fysisk aktivitet. 

Vi vil undersøke om personer med kols som synker i oksygenmetning kun under anstrengelse, 
har nytte av å få ekstra oksygen når de belaster seg på tredemølle. Vi ønsker å se på om det bli 
bedrede verdier på ventilasjon (hvor mye luft man puster pr minutt), opplevelse av tung pust, 
blodtrykk og hjertefrekvens.  
 
Hva innebærer studien? 
Hvis du vil delta i studien og oppfyller kravene som stilles for deltakelse kommer du (etter en 
tredemøllebelastning med måling av oksygenopptak du er henvist til) å bli spurt om å gå to 
ganger til på tredemøllen. Hver belastning er på 5 minutter og du vil under testen puste inn 
enten oksygenberiket luft eller vanlig luft i tilfeldig rekkefølge. Det blir tatt blodprøver av deg fra 
arteriekranen på slutten av hver omgang, i tillegg blir lungefunksjonen, tung pust og EKG 
registrert kontinuerlig. Blodtrykk vil bli målt via arteriekanylen. Blodprøvene destrueres etter 
endt analyse. 
 
Mulige fordeler og ulemper  
De undersøkelsene vi utfører og de testene du gjennomgår gir normalt ikke bivirkninger, 
komplikasjoner eller ubehag. Den arterielle blodgassen tas fra en arteriekanyle som blir lagt inn 
i forbindelse med den ordinære testen du er henvist til. Det  kan medføre smerte å få lagt inn 
denne kanylen, og noen pasienter kan få et blåmerke. Du kan bli sliten av tredemølletesten, men 
den varer relativt kort og du kommer deg raskt. Alle testmetoder er velprøvde og brukes 
rutinemessig i klinisk virksomhet. 
 
Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg? 
Prøvene tatt av deg og informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som 
beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og 
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fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine 
opplysninger og prøver gjennom en navneliste.  
Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan 
finne tilbake til deg.  
Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. Alle data 
vil bli destruert etter publisering. 
 
Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver  
Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er 
registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har 
registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og 
opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i 
vitenskapelige publikasjoner.  
 
Forsikring 
Pasientforsikringen er gyldig. 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt 
samtykke til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Dersom 
du ønsker å delta, undertegner du denne samtykkeerklæringen. Dersom du senere ønsker å 
trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte masterstudent Liv Karin Vesteng, 
Glittreklinikken, tlf: 67 05 82 82, eller prosjektleder Anne Edvardsen, Glittreklinikken Tlf: 67 05 
82 76.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg er villig til å delta i studien  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Signert, rolle i studien, dato) 
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Vedlegg C: Borg CR10 skala med index 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Borg CR10 Scale® 
     © Gunnar Borg, 1982, 1998, 2004 

                   Norska                       Norwegian 

Overhodet ingen  

Ekstremt svak 

Svœrt svak 

Svak 

Moderat 

Sterk 

Svœrt sterk 

Ekstremt sterk    

Absolutt maksimum    

  0 

  0,3 

  0,5 

  0,7 

  1 

  1,5 

  2 

  2,5 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

11 

10 

Lett 
 

Høyest mulig 

"Maksimal" 

Tung 

● 

Knapt merkbar 
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Vedlegg D: Hovedinstruks for Borg CR10 Skala 

 

Hovedinstruks: Ved hjelp av skalaen skal du fortelle hvor sterk opplevelsen din er. Det kan 
gjelde anstrengelse, smerte eller noe annet. Se først på de språklige uttrykkene. Ta 
utgangspunkt i dem, og så tallene. Av disse er ti (10), ”Ekstremt sterk”, ”Maksimal”, et svært 
viktig intensitetsnivå. Det er den sterkeste opplevelsen eller følelsen du noensinne har hatt.  
 
Dersom opplevelsen din er ”Svært svak”, sier du 1, hvis den er ”Moderat”, sier du 3. Legg 
merke til at ”Moderat” er svakere enn ”Middels” eller ”Midt i mellom”. Dersom opplevelsen 
er ”Sterk” eller ”Kraftig” (det føles ”Tungt” eller ”Vanskelig”), sier du ”5”. Legg merke til at 
”Sterk” er omtrent halvparten av ”Maksimal”. Hvis følelsen er “Svært sterk”, velger du et tall 
mellom 6 og 8. Hvis opplevelsen eller følelsen er sterkere enn 10 (”Ekstremt sterk ”, 
”Maksimal”), kan du bruke et høyere tall, f.eks. 12 eller enda høyere (det er derfor ”Absolutt 
maksimum” er markert med et punkt ”•”).  
 
Det er veldig viktig at du angir det som du faktisk opplever eller føler, og ikke hva du tror du 
bør si. Vær så oppriktig og spontan som mulig, og forsøk verken å undervurdere eller 
overvurdere. Ta utgangspunkt i ordene og velg deretter et tall. 
 
 
Ved vurdering av anstrengelsen skal du velge et tall som svarer til hvor tungt og belastende 
du opplever at arbeidet er. Anstrengelsen oppleves i hovedsak som trøtthet i musklene eller at 
du føler deg andpusten og eventuelt har smerte.  
 
0 ”Overhodet ingen” betyr at du ikke føler noen anstrengelse i det hele tatt, f.eks. du er 

ikke trøtt i musklene, ikke andpusten eller har åndenød.  
 
1 ”Svært svak” er en veldig lett anstrengelse, som å gå en kortere tur i eget tempo.  
 
3 ”Moderat” er noe, men ikke spesielt anstrengende. Det føles greit, og det er ikke noe 

problem å fortsette. 
 
5 ”Sterk” betyr at arbeidet er anstrengende og slitsomt, men du har ikke større 

vanskeligheter med å fortsette. Anstrengelsen er omtrent halvparten så sterk som 
”Maksimal”. 

 
7 ”Svært sterk” er en svært kraftig anstrengelse. Du kan fortsette, men må presse deg 

hardt og føler deg veldig sliten. 
  
10 ”Ekstremt sterk” – ”Maksimal” er et ekstremt høyt nivå. For de fleste mennesker er 

dette det mest anstrengende de har opplevd i hele sitt liv. 
 
• Er ”Absolutt maksimum”, f.eks. ”12” eller enda høyere. 
 
 
 Noen spørsmål? 
 
           Borg CR10 Scale® 
         ©Gunnar Borg, 1998, 2004 
   Norska               Norwegian 


