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Sammendrag: 
 

Introduction: 

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) has been used for decades to treat hard to heal wounds 

without convincing evidence. Patients with diabetes have a high risk of developing foot 

ulcers, which cause is often a combination of peripheral neuropathy and peripheral artery 

disease. Complications of a non-healing ulcer can be amputations and limb loss.  

Method: 

This review looked at the literature to try to answer if HBOT can decrease the number of 

major amputations in the diabetic population. All randomized control trials that addressed this 

question were included in the analysis. The number of healed ulcers and minor amputations 

were also analyzed.  

Results: 

A total of 11 randomized control trials were included in the analysis. Three of these were 

double blinded and had a placebo group. Eight of the trials had major amputation as an 

endpoint. The definition of major amputation varied among the studies. 27/284 in the HBOT 

group had a major amputation, 63/283 in the control- or placebo -group. RR= 0.43(0.28-0.65). 

p=0.0001. No difference in rate of major amputation was noted among the trials which were 

rated as high-quality studies. 63/285 in the HBOT group had a minor amputation, 71/284 in 

the control- or placebo -group. 126/289 wounds healed in the HBOT group and 70/287 healed 

in the control- or placebo -group. RR=1.8 (1.40-2.78). 

Conclusion:  

In this review HBOT reduced the number of major amputation and increased the rate of 

wound healing, but because of heterogeneity in both study quality and results regarding the 

effects on major amputations this effect estimate is highly uncertain.  
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Bakgrunn: 
Bakgrunn for valg av oppgave: 

Amputasjoner på underekstremitetene er en alvorlig komplikasjon hos pasienter med diabetes 

mellitus (DM) og årlig amputeres mellom 4-500 personer i Norge som følge av 

komplikasjoner til sin DM. Hyperbar oksygenbehandling har vært brukt i flere tiår til å 

behandle sår som ikke gror. Senest i høst var det en artikkel i tv2 (1) hvor diabetesforbundet 

mente at mange av disse amputasjonene kunne vært unngått hvis flere pasienter hadde vært 

henvist til HBOT. Jeg ønsker derfor å undersøke hva forskning sier om effekten av HBOT til 

å behandle kroniske sår hos pasienter med diabetes. 

 

Problemstilling:  

Kan tilleggsbehandling med hyperbar oksygen (HBOT) bidra til at færre pasienter med 

diabetes må gjennomgå amputasjon på legg eller fot?  

 

For å finne svar på problemstillingen gjøres en systematisk litteraturstudie av primærstudier 

som har sett på denne problemstillingen.  

 

Bakgrunnsteori: 

Diabetes mellitus (DM) er en kronisk metabolsk sykdom hvor resultatet er forhøyede verdier 

av glukose i blodet. DM deles i type 1 og type 2. DM type 1 er kjennetegnet av selektiv 

destruksjon av betaceller i pankreas med absolutt insulinmangel. DM type 2 er kjennetegnet 

ved nedsatt perifer følsomhet for insulin og påfølgende relativ insulinmangel. Det finnes 

ingen absolutte tall på hvor mange som har DM i Norge. Folkehelseinstituttet har beregnet at 

tilnærmet 244 000 personer i Norge har DM 1 og 2 (2), men tallene innehar en viss grad av 

usikkerhet.  

Amputasjoner på underekstremitetene er en alvorlig komplikasjon ved både DM type 1 og 

type 2. I 2016 ble det gjennomført 481 amputasjoner på underekstremitetene hos pasienter 

med DM i Norge (3). Flere faktorer bidrar til underekstremitetsamputasjoner, men er ofte har 

pasientene hatt et sår i forkant og hele 84% av amputasjonene kommer etter diabetiske fotsår 

(DFU) (4). Pasienter med DM kan ha en livstidsrisiko for å utvikle fotsår på opptil 25% (5).  

Sårdannelsen hos diabetikere er multifaktoriell og skyldes oftest langtidskomplikasjoner av 

sykdommen som polynevropati og vaskulopati i form av perifer aterosklerotisk sykdom 

(PAS) og mikroangiopati. I en stor multisenterstudie i Europa var prevalensen av PAS hos 

pasienter med DFU 49%, definert som ankel/arm indeks mindre enn 0,9 eller fravær av to 

pulser i foten (6). PAS hos pasienter med DM rammer oftere leggarteriene sammenlignet med 

de uten diabetes (7, 8). Dette sammen med diabetes polynevropati gir ofte mindre symptomer 

enn mer proksimal karsykdom og kalsifiserte arterier gjør at ankel/arm indeks ofte kan være 

falsk forhøyet (6, 9). Dette gjør at det kan gå lengre tid før karsykdommen blir oppdaget.  

Prevalensen av diabetes polynevropati avhenger av om man gjør klinisk testing eller 

nevrofysiologiske undersøkelser, men så mange som 30-50% av alle med diabetes utvikler 

nevropati (10). Polynevropatien bidrar til sårdannelse via flere mekanismer. Distal 

symmetrisk sensomotorisk polynevropati rammer både de tynne umyeliniserte og tykkere 
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myeliniserte fibrene som registrerer smerte i tillegg til at det kan affisere de små musklene i 

foten, med endret biomekanikk (9). Tap av smertesans gjør at små traumer mot foten ikke 

erkjennes med påfølgende ulcerasjon, mens tap av de tykkere myeliniserte fibrene gjør at 

trykk mot foten ikke erkjennes. Tap av tykke myeliniserte fibre kan også gi atrofi av små 

muskler i foten og gjør foten utsatt for feilstillinger som hammertær og økt trykk plantart mot 

metatarshodene (8). 

Autonom nevropati affiserer sympatiske fibre til foten. Dette gir redusert svetteproduksjon og 

kallusdannelse over områder med økt trykk. I tillegg gir det tap av mikrosirkulatorisk 

autoregulering og økt arteriovenøs shunting (7). Dette kan gi en tilsynelatende varm fot, selv 

ved tilstedeværelse av PAS (11). 

En annen av komplikasjonene til diabetes polynevropati er Charcot fot som rammer ca 1% av 

alle med diabetes, ofte etter langtkommet sykdom (7). I akuttfasen finnes en rød, hoven fot 

med økt temperatur, selv ved fravær av infeksjon. Dette er en lokal inflammatorisk respons, 

med påfølgende nedbrytning av beinvevet (12, 13). Langtidskomplikasjoner er ofte frakturer 

og dislokasjoner i midtfoten med påfølgende deformiteter som gjør foten sårbar for trykk og 

nye sår (7). 

Selv om det ikke finnes bevis for at infeksjon i seg selv kan gi sårdannelse (9), er infeksjon og 

bakterier en viktig bidragsyter til at kroniske sår ikke tilheler. Spesielt ved tilstedeværelse av 

PAS (14). Sår som kompliseres av dyp infeksjon er en viktig årsak til amputasjon, og 

infeksjon var tilstede i 74% av alle amputasjoner som ble gjennomført i studien til Pecoraro et 

al. (15). Flere faktorer gjør at pasienter med DM er mer utsatt for infeksjoner. Dette gjelder 

flere funksjoner til nøytrofile granulocytter som migrasjon, fagocytose og kjemotakse 

samtidig som den cellulære immunresponsen også kan affiseres (8, 16). I tillegg vil brutt 

hudbarriere kunne gi en inngangsport for bakterier. Dette kan videre kompliseres av økt 

resistens etter flere kurer med antibiotika hvor man ser en endret bakterieflora (16).  

Ca. 20 prosent av diabetiske fotsår kompliseres av osteomyelitt (11). Behandlingen av kronisk 

osteomyelitt er ofte en kombinasjon av kirurgi og antibiotika. En nylig publisert randomisert 

kontrollert studie av antibiotika mot konservativ kirurgi viste ingen forskjell i 

korttidsresultater i tilheling, tid til tilheling eller komplikasjoner, men kun 33 prosent av 

pasientene med diabetes osteomyelitt møtte inklusjonskriteriene i denne studien (17).  

 

Klassifisering av sår: 

Det finnes mange klassifiseringssystemer for diabetiske fotsår hvor de meste kjente er 

Wagner, University of Texas sår klassifikasjon (UT), SINBAD og Pedis (18-21). Sistnevnte 

er hovedsakelig tiltenkt forskning. En valideringsstudie viste at både Wagner og UT begge 

predikerte amputasjonsrisiko, men UT viste seg mer deskriptiv og viste større assosiasjon til 

amputasjon og tid til tilheling (22). The Society of Vascular Surgery kom i 2014 med et nytt 

klassifiseringssystem, WIfI som skulle bedre fokuset på, og gradere perfusjon, for lettere å 

bestemme hvem som trenger revaskularisering (23). Det finnes ingen internasjonal konsensus 

for hvilken klassifisering som skal brukes, noe som gjør det vanskelig å sammenligne studier 

fra ulike land, med ulik klassifisering (24). 
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Patofysiologiske mekanismer bak kroniske sår: 

Akutte oppståtte sår tilheler normalt forutsigbart gjennom prosessene hemostase, 

inflammasjon, proliferasjon og remodellering. Dette skjer i et komplekst samspill av celler, 

signalmolekyler og ekstracellulær matrix. Tidlig i prosessen er blodplater, nøytrofile 

granulocytter og makrofager de viktigste cellene, mens senere er fibroblaster og endotelceller 

viktige i dannelsen av granulasjonsvevet, mens epitelceller migrerer inn fra sårkanten (25).  

Kroniske sår følger ikke dette mønsteret (26), og flere faktorer er vist å være endret i 

sårtilhelingen hos pasienter med diabetes. Dette gjelder blant annet en forlenget 

inflammasjonsfase, nedsatt nydanning av blodkar, redusert kollagensyntese og økt 

proteaseaktivitet (27-29).  

 

Dagens behandling av diabetiske fotsår:  

Norske og internasjonale retningslinjer anbefaler at pasienter med diabetiske fotsår behandles 

av et multidisiplinært sårteam bestående av kirurg, indremedisiner, diabetes/sår sykepleier, 

fotterapeut og ortopediingeniør. Videre bør foten vurderes for infeksjon, iskemi, 

polynevropati og feilstillinger. Pasientene bør få optimalisert blodsukker rundt HbA1c på 7. 

Såret bør revideres med skarp debridment og fjerning av nekrotisk vev, samt bruk av bandasje 

tilpasset sårets væskemengde. Pasientene skal avlaste såret, men metode er avhengig av 

sårlokalisasjon. Samtidig karsykdom og infeksjon må behandles (30-32). 

 

Amputasjoner: 

Amputasjoner på underekstremitetene hos pasienter med DM gjøres for å fjerne iskemisk, 

infeksiøst og nekrotisk vev. Amputasjonene deles i store, major amputasjoner, og mindre 

minor amputasjoner avhengig av om amputasjonen skjer over eller under ankelleddet.  

 

Livskvalitet og funksjon ved diabetes fotsår og amputasjoner. 

Pasienter med kroniske diabetes fotsår som ikke tilheler har klart dårligere opplevd 

livskvalitet enn der hvor såret tilheler (33). De har også dårligere livskvalitet enn de som 

gjennomgår en minor amputasjon (34, 35). Når det gjelder major amputasjoner skårer de ikke 

overaskende dårligere enn de som gjennomgår en minor amputasjon. (35). Også gangfunksjon 

og dagligdagse aktiviteter påvirkes ved amputasjon. Gangferdigheter og evnen til å klare seg 

hjemme er redusert ved en major amputasjon (36). Samtidig som gangfunksjonen påvirkes 

øker også energibruken jo mer proksimal amputasjonen er (37). 

 

Hyperbar oksygenterapi (HBOT) 

HBOT gis i et kammer, enten et monokammer med plass til en person, eller i et multikammer 

med plass til flere hvor også behandlingspersonalet kan være til stede. Det gis 100% oksygen 

på maske og trykket i kammeret senkes ned til mellom 2 og 3 atmosfæres trykk (ATA) og 

behandlingen varer vanligvis mellom 60-90 min (38). 14 meter under havoverflaten svarer til 

ca. 2,4 ATA. Det finnes ikke klar evidens på hvor lenge og hvor dypt pasienter med kroniske 

sår skal behandles. Behandlingsprotokollen bygger derfor på internasjonal konsensus og 
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Undersea Hyperbaric Medical Society (UHMS) anbefaler behandling i 90-120 min på 2-2.5 

ATA (39). Antall behandlinger for kroniske sår er mellom 30-40 behandlinger.  

 

Fysiologiske mekanismer bak HBOT 

Mekanismene bak HBOT baserer seg på gasslovene og signalmekanismer grunnet 

hyperoksemi. Boyle`s lov sier at ved konstant temperatur er volumet av en gass omvendt 

proporsjonal med trykket som utøves på gassen. Hendry`s lov sier at mengden gass løst i 

væske eller i vevet er proporsjonal med partialtrykket av gassen (40). En signalmekanismene 

nedstrøms for hyperoksemi er dannelse av reaktive oksygen (ROS) og nitrogen species (NOS) 

(41). Sistnevnte er med på å stimulere til økt frigjøring av endotelforløpere fra beinmargen 

noe som er vist til å være nedsatt hos diabetiske mus med sår (42). Angiogenesen bedres også 

ved stimulering av flere vekstfaktorer blant annet vaskulær endotelial vekst fraktor (VEGF) 

(41). HBOT kan også ha effekt på sårtilhelingen hos diabetikere via antimikrobielle 

mekanismer. Det er vist ved direkte effekt på clostridium myositt og myonekrose (43), eller 

indirekte via bedret leukocyttfunksjon. (40). 

 

Bivirkninger av hyperbar oksygenbehandling: 

HBOT er en relativ trygg behandling (44). Bivirkningene er knyttet til de to samme faktorene 

som gir effekten, økt omgivelsestrykk og hyperoksemien. Smerter fra mellomøret grunnet 

problemer med å utligne trykk er den vanligste bivirkningen med en insidens på 17,8% (45). 

Dette bedres ofte ved teknikker for å utligne trykk og er sjelden et vedvarende problem. 

Samtidig vil det bedres ved å redusere hastigheten på trykkøkningen. Barotraume kan også 

ramme bihuler, lunger og luftlommer i tannfyllinger, men dette er sjeldent. Hyperoksemien 

gir vanligst symptomer fra øynene, med forbigående nærsynthet som det vanligste (46). 

Oksygenutløste kramper er en annen bivirkning av hyperoksemien og i en stor tysk studie var 

det en insidens på 0,5%. (45). Det er svært sjelden at oksygenutløste kramper krever annen 

behandling enn å stoppe oksygentilførselen. For å unngå oksygenutløste kramper er det også 

vanlig å bruke 5 minutters oksygenpause per 30min under behandling. Absolutte 

kontraindikasjoner mot HBOT er ubehandlet pneumotoraks og noen få typer av cellegift (44).  

 

 

Formål: 

Litteraturstudien gjøres med det formål å kartlegge om HBOT bør anbefales som 

tilleggsbehandling til standardbehandling hos pasienter med diabetiske fotsår. Det gjøres søk i 

relevant database og artikler som oppfyller kriteriene for inklusjon og eksklusjon inkluderes i 

studien.  

Det primære endepunktet som ønskes undersøkt er reduksjon i antall major amputasjoner. 

Sekundære endepunkt er reduksjon i antall minor amputasjoner og antall tilhelede sår på 

underekstremitetene med HBOT behandling. Myke endepunkt som reduksjon i sårstørrelse, 

oksygenmåling i foten og livskvalitet vil kunne bli presentert uten av det vil bli vektlagt i 

konklusjonen.  
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Materiale og metode:  
 

Det gjøres et systematisk søk etter artikler som oppfyller inklusjonskriteriene og studiene som 

ikke oppfyller eksklusjonskriteriene vil bli gjennomgått i fulltekst. I tillegg vil systematiske 

oversikter kunne bli gjennomgått for å finne primærstudier som ikke plukkes opp av 

litteratursøket.   

Inklusjonskriterer: 

Primærstudier som inkluderer pasienter med diabetes type 1 og type 2.  Pasientene må ha 

kroniske sår på underekstremitetene (>4 ukers varighet). Behandling må gis med systemisk 

hyperbar oksygenbehandling. Studiene må inkluderer endepunktene amputasjon eller 

sårtilheling.  

Eksklusjonskriterier: 

Ikke randomisert kontrollert studie, bruker ikke systemisk hyperbar oksygenbehandling, 

skiller ikke ut grupper av pasienter med diabetes, har ikke oppgitt antallet amputasjoner eller 

sårtilheling, har ikke en kontrollgruppe som får standard behandling.  

 

Det ble gjennomført et søk datert 1.9.2017 i den medisinske databasen pubmed. Følgende 

søketekst ble brukt: 

("hyperbaric oxygenation"[MeSH Terms] OR ("hyperbaric"[All Fields] AND 

"oxygenation"[All Fields]) OR "hyperbaric oxygenation"[All Fields] OR ("hyperbaric"[All 

Fields] AND "oxygen"[All Fields] AND "therapy"[All Fields]) OR "hyperbaric oxygen 

therapy"[All Fields]) AND (("diabetes mellitus"[MeSH Terms] OR ("diabetes"[All Fields] 

AND "mellitus"[All Fields]) OR "diabetes mellitus"[All Fields] OR "diabetes"[All Fields] OR 

"diabetes insipidus"[MeSH Terms] OR ("diabetes"[All Fields] AND "insipidus"[All Fields]) 

OR "diabetes insipidus"[All Fields]) OR diabetic[All Fields]) AND (("wounds and 

injuries"[MeSH Terms] OR ("wounds"[All Fields] AND "injuries"[All Fields]) OR "wounds 

and injuries"[All Fields] OR "wound"[All Fields]) OR ("ulcer"[MeSH Terms] OR "ulcer"[All 

Fields])) AND ("amputation"[MeSH Terms] OR "amputation"[All Fields]) 

Søket ga 156 treff. 

116 abstrakts ble gjennomgått og 28 av disse oppfylte inklusjonskriteriene. 4 studier ble 

inkludert etter gjennomgang av en systematisk oversikt (47). 19 av studiene som oppfylte 

inklusjonskriteriene ble ekskludert fordi de ikke var randomiserte kontrollerte studier. 13 

randomiserte kontrollerte studier ble gjennomgått i fulltekst.(48-60). Videre ble 2 

randomiserte kontrollerte studier ekskludert grunnet tilstedeværelse av andre 

eksklusjonskriterier. Kalani et al. 2002 (54) randomiserte kun de første pasientene og ble 

dermed ekskludert fra videre gjennomgang. Kaur et al. (55) hadde kun 5 med diabetes i hver 

gruppe og spesifiserer ikke disse i resultatdelen. Dermed ble 11 randomiserte kontrollerte 

studier inkludert i analysene i denne gjennomgangen.  

Resultatene fra studiene presenteres i neste avsnitt og resultatene presenteres slik forfatterne 

oppgir dem. Der hvor forfatterne ikke har analysert aktuelle endepunkt, men oppgir de 

aktuelle tallene vil disse presenteres og effektestimatet relativ risiko kalkuleres med et 95% 

konfidensintervall. Disse vil presenteres som ITT-analyse (intention to treat). 2-sidet Fisher 

eksakt test brukes for å bestemme signifikansnivå der hvor dette ikke er oppgitt av forfatteren. 
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Et felles effektestimat av alle studier som er inkludert vil presenteres der hvor dette er 

hensiktsmessig, og presenteres da som relativ risiko og 95 prosent konfidensintervaller.   

 

Alle artiklene ble gjennomgått etter sjekkliste fra kunnskapssenteret (61) samtidig som risiko 

for systematiske skjevheter ble vurdert etter Cochrane (62). Systematiske skjevheter kan deles 

i seleksjonsskjevhet, behandlingsskjevhet, måleskjevhet, frafallskjevhet og 

rapporteringsskjevhet.   

Risiko for seleksjonsskjevhet blir vurdert i forhold til to punkter. Det første er at 

randomiseringsprosessen må være tilfeldig. Tilfeldig nummer tabell og pc-basert 

randomiserings generator vurderes som lav risiko for seleksjonsskjevhet, mens andre 

randomiseringsprosedyrer vurderes som høy risiko. Der hvor forfatter sier at de kun har 

randomisert vurderes risikoen som uklar. Det andre punktet som vurderes i forhold til 

seleksjonsskjevhet er at randomiseringsprosedyren må være skjult for den som rekrutterer. 

Sentralt randomiseringssted via pc, telefon eller lignende vurderes som lav risiko. Det samme 

gjør forseglede ugjennomsiktig konvolutter. Høy risiko er forhåndsprintede tilfeldige nummer 

tabeller eller uforseglede eller gjennomsiktige konvolutter. Der hvor forfatter ikke oppgir 

hvordan randomiseringsprosessen skjer kategoriseres den som uklar risiko for 

seleksjonsskjevhet.    

Risiko for behandlingsskjevhet vurderes i forhold til om behandler og pasient er blindet. Der 

hvor de er blindet kategoriseres studien som lav risiko for behandlingsskjevhet. Studier uten 

placebobehandling er ikke blindet og kategoriseres som høy risiko.  

Risiko for måleskjevhet vurderes etter om den som måler endepunktene er blindet. Der hvor 

vedkommende ikke vet hvilken gruppe pasientene er i får studien lav risiko på dette punktet, 

men hvis vedkommende ikke er blindet får studien høy risiko. I de studiene hvor dette ikke 

fremkommer kategoriseres det som uklar risiko for måleskjevhet.  

Risiko for frafallskjevhet vurderes etter om studien gjør rede for frafall i hver gruppe og om 

dette er likt i hver gruppe. Videre vurderes det om forfatterne oppgir ITT-analyse (intention to 

treat) i resultatdelen. Der hvor dette ikke er gjort kategoriseres studien som høy risiko for 

frafallskjevhet.  

Risiko for selektiv rapportering vurderes i forhold til om forfatterne tar med alle 

endepunktene i resultatene som de oppgir i protokoll/metodedel. I tillegg vurderes det om det 

mangler relevante endepunkt som burde vært med i studien. Studien får høy risiko hvis kun 

noen av resultatene er med, mens den får kategorien lav risiko hvis alle endepunktene er tatt 

med.   

Det vil også bli vurdert hvor like gruppene var ved oppstart, og hvordan forfatterne 

presenterer viktige risikofaktorer for amputasjon som infeksjon/osteomyelitt og karsykdom.  

Vurdering av studienes risiko for systematiske skjevheter presenteres som en tabell i neste 

avsnitt, med + (pluss) for lav risiko, - (minus) for høy risiko og uklart der hvor det ikke 

fremkommer av studien. Bakgrunnen for disse valgene finnes i vedlegg 1. 

 

 

 

 



12 
 

 

Resultater : 
Studiene: 

Totalt 11 studier ble inkludert og gjennomgått i fulltekst (48-53, 56-60). Se tabell 1.  

 

Tabell 1. Inkluderte studier: 
Studie Antall 

pasienter 
analysert 

Type sår Placebo/kontroll Primært 
endepunkt 

Andre 
endepunkt 

oppfølgingstid 

Abidia et al.  
2003 (48). 

16 Wagner 1 og 2, 
iskemiske sår 

Placebogruppe 
hyperbar romluft 

Reduksjon i 
sårstørrelse 
etter 6 uker 

Sår tilhelet 
Major og 

minor 
amputasjon 

SF-36 og 
HADS 

1 år 

Chen et al. 
2017 (49) 

38 Wagner grad 1-
3  

Kontrollgruppe Multiple Sårtilheling 
Wagner  
BFPS* 

ESR 
CRP 

HbA1c 
SF-36 

Amputasjon 

4 uker 

Doctor et al. 
1992 (50) 
(kun 4 HBOT  
Behandlinger) 

30 Kroniske 
diabetiske 

fotsår 

Kontrollgruppe Multiple Positiv 
sårkultur 

Sårvurdering 
Amputasjon 

Nivå av 
amputasjon 
Liggedager 

20-68  
dager 

Duzgun et al. 
2008 (51) 

100 Wagner grad 2-
4 

Kontrollgruppe Multiple Sårtilhelet 
uten kir. 

intervensjon 
Hud graft 
eller flapp 

Distal 
amputasjon 

Proximal 
amputasjon 

Ingen 
endring 
Kirurgisk 

debridement 

Gjennomsnitt 
92 uker 

Faglia et al.  
1996 (52) 

68 Wagner 2-4 Kontrollgruppe Reduksjon i 
major 

amputasjoner 

TcpO2 
Minor 

Amputasjon 
Karkirurgisk 
intervensjon 

Opptil  
176 dager 
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Fedorko et al. 
2016 (53) 

103 Wagner 2-4 Placebogruppe 
Romluft  

Reduksjon i 
pasienter 

som oppfyller 
kriteriene for 
amputasjon 

Reduksjon i 
stårstørrelse 

Wagner  
Bates-Jensen 

sår 
klassifikasjon 

12 uker  

Kessler et al. 
2003 (56) 

27 Wagner 1-3 Kontrollgruppe Sårreduksjon TcpO2 
Sårtilheling 

 

4 uker 

Khandelwal et al. 
2013 (57) 

40 IAET 
klassifikasjon** 

3-4 

Kontrollgruppe 
Antispetisk 
bandasje 

Multiple Sår tilheling 
Tid til 

tilheling 
sårstørrelse 

10 uker 

Londahl et al. 
2010 (58) 

94 Wagner 2-4 Placebogruppe 
Hyperbar romluft 

Tilhelet sår Major  
Amputasjon 
Mortalitet 

1 år 

Ma et al.  
2013 (59) 

36 Wagner 1-3 Kontrollgruppe Multiple Sårtilheling 
Amputasjon 
Reduksjon i 
sårstørrelse. 

TcpO2 
ROS*** 
aktivitet 

14 dager 

Santema et al. 
2017 (60) 

120 Wagner 2-4 
 

Kontrollgruppe Reduksjon i 
major 

amputasjon 
etter 1 år 

Sår tilhelet 
Minor 

amputasjon 
Behov for 
karkirurgi 

Nytt fotsår 
Tid til sår 
tilheling 

Mortalitet 

1 år 

*Blood flow perfusion scan 

** International Association of Enterostomal Therapy 

*** Reactive oxygen species 
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Tabell 2. Risiko for systematiske skjevheter 
 

 

Studie Tilfeldig 

randomiser

ing 

Randomiserings

prosessen skjult 

for den som 

rekrutterer 

Blinding av 

pasient og 

behandler 

Blinding 

av den 

som 

måler 

effekt 

Rappor

tering 

av 

frafall.  

ITT 

analyse 

Selektiv 

rapportering 

(viktige 

endepunkt 

utelatt) 

PAD Osteomyelitt 

og/eller 

dyp infeksjon. 

Doctor et 

al. 1992 
uklart uklart - uklart uklart uklart - + uklart 

Faglia et al. 

1996 
+ + - + + - - + uklart 

Kessler et 

al. 2003 
+ uklart - + + - - + uklart 

Abida et al. 

2003 
+ + + + + - - + Uklart 

Duzgun et 

al. 2008 
+ uklart - uklart + + - - - 

Londahl et 

al. 2010 
uklart + + + + - + + - 

Khandewal 

et al. 2013 
uklart - - - - - - uklart Uklart 

Ma et al. 

2013 
+ uklart - uklart + + - uklart uklart 

Fedorko et 

al. 

2016 

+ + + + + - + uklart uklart 

Chen et al. 

2017 
+ + - uklart + - - uklart uklart 

Santema et 

al. 2017 
+ + - + + + + + - 

 

 

 

 

 

Major amputasjoner: 

Totalt 8 av 11 randomiserte kontrollerte studier (tabell 3) oppgir antall major amputasjoner 

som primært eller sekundært endepunkt (48, 50-53, 58-60). 

Følgende randomiserte kontrollerte studier har major amputasjon som endepunkt og er 

placebokontrollert: 

Abida et al. 2003 (48) behandlet sine pasienter ved 2,4 ATA hvor behandlingsgruppen fikk 

100% oksygen på maske, mens placebogruppen fikk romluft på 2,4 ATA. 18 pasienter deltok, 

9 i hver gruppe. Etter frafall av 2 pasienter ble 8 i hver gruppe inkludert i analysene. De 

oppgir 1 majoramputasjon i hver av gruppene i oppfølgingsperioden som var 1 år. Dette gir en 

ikke signifikant relativ risiko på 1.  
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Londahl et al. 2010 (58) randomiserte og blindet totalt 94 pasienter til hyperbar behandling på 

2,5 ATA i 85min. 49 pasienter fikk 100% oksygen, mens 45 i placebogruppen fikk hyperbar 

romluft. Pasientene fikk inntil 40 behandlinger. Major amputasjoner var ikke det primære 

endepunktet, men forfatterne oppgir 3 i HBOT gruppen og 1 i placebogruppen i løpet av 

første året. Dette gir en ikke-signifikant relativ risiko for major amputasjon på 2,78 (0,30-25).  

Fedorko et al. 2016 (53) randomiserte 107 pasienter hvor behandlingsgruppen som utgjorde 

49 pasienter, fikk 30 behandlinger med HBOT svarende til 2,4 ATA og placebogruppen som 

utgjorde 54 pasienter fikk 30 behandlinger med romluft ved 1,23 ATA (125kPa). 

Primærendepunktet i studien var reduksjon i å oppfylle kriteriene til en major amputasjon (her 

definert som metatarsalt eller mer proksimalt). Kriteriene for amputasjon som ble brukt i 

studien var: 

1. Manglende signifikant progresjon i sårtilhelingen i oppfølgingstiden, noe som 

indikerte en pågående risiko for systemisk infeksjon i relasjon til såret.  

2. Vedvarende dyp infeksjon som involverte beinvev eller sener. 

3. Manglende evne til vektbæring på den affiserte foten.  

4. Smerte som gir signifikant handikap. 

22,5% (11/49) av pasientene oppfylte kriteriene for major amputasjon i HBOT gruppen, mens 

24,1% (13/54) oppfylte kriteriene i placebogruppen. OR 0,91 (0,37-2,28). Forskjellen er ikke 

signifikant med p=0,85. Studien beskriver ikke nivå for majoramputasjonene.  

Et samlet effektestimat for de 3 dobbeltblindede studiene med placebobehandling gir relativ 

risiko på 1,00 med 95% konfidensintervall fra 0,52 til 1,96. 

Følgende randomiserte kontrollerte studier har major amputasjon som endepunkt eller oppgir 

antallet major amputasjoner og behandlingsgruppen som får HBOT sammenlignes med en 

kontrollgruppe som får standardbehandling: 

Doctor et al. 1992 (50) randomiserte 30 pasienter til HBOT eller kontrollgruppe og fant en 

signifikant forskjell i antallet major amputasjoner i løpet av liggetiden på sykehuset (p<0.05). 

2 av 15 pasienter i HBOT-gruppen endte med en major amputasjon, mot 7 av 15 i 

kontrollgruppen. Pasientene i HBOT gruppen fikk kun 4 behandlinger av 45 min med 100% 

oksygen ved 3 ATA.  

Faglia et al. 1996 (52) inkluderte 70 pasienter i sin studie. 68 pasienter ble analysert. De fant 

en signifikant forskjell mellom HBOT-gruppen og kontrollgruppen. 3/35 ble major amputert i 

HBOT gruppen, mens 11/33 ble majoramputert i kontrollgruppen. Dette gir en relativ risiko 

på 0,26 (0,08-0,84). Siste amputasjon ble utført 176 dager etter inklusjon.   

Duzgun et al. 2008 (51) randomiserte 100 pasienter til enten HBOT eller standard behandling. 

Denne studien definerer major amputasjon proksimalt for MTP-leddet og det beskrives ikke 

videre hvor de proksimale amputasjonene ble utført. Det var 0 av 50 proksimale amputasjoner 

i HBOT gruppen, mens det var 17/50 proksimale amputasjoner i gruppen som fikk 

standardbehandling. Relativ risiko 0,03 (0-0,46). Gruppene ble fulgt i gjennomsnitt 92 uker.  

Ma et al. 2013 (59) randomiserte 36 pasienter til 20 behandlinger i trykktank eller til en 

kontrollgruppe med standard behandling. Pasientene ble fulgt opp i 14 dager. Det ble ikke 

gjennomført noen amputasjoner i noen av gruppene.  

Santema et al. 2017 (60) randomiserte 120 pasienter til enten 40 behandlinger med HBOT 

eller til standard behandling. Det ble gjennomført 7 (12%) major amputasjoner i HBOT-
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gruppen mot 13 (22%) i kontrollgruppen. Relativ risiko er 0,54 (0,23-1,26). Denne studien er 

den største studien som ble inkludert i denne gjennomgangen. 

 

Totalt for alle studiene ble det utført 27 major amputasjoner av totalt 284 pasienter i HBOT 

gruppene, mens det ble utført 63 major amputasjoner totalt 283 pasienter i placebo eller 

kontrollgruppene. Dette gir en relativ risiko på 0,43(0,28-0,65). p=0,0001.  

 

Tabell 3: Majoramputasjoner   
 

 

 

Minor amputasjoner:  

8 av de randomiserte kontrollerte studiene som ble inkludert oppgir antall minor 

amputasjoner.  

Følgende randomiserte kontrollerte studier har minor amputasjon som endepunkt og er utført 

placebokontrollert: 

Abida et al. (48) oppgir 1 minor amputasjon av totalt 9 pasienter, mens det var 0 av 9 i 

placebogruppen. Löndahl et al.(58) oppgir 4 av 49 minor amputasjoner i HBOT-gruppen mot 

4 av 45 i placebogruppen. Fedorko et al. (53) oppgir at 14 av 49 oppfylte kriteriene i HBOT 

gruppen mot 13 av 54 i placebogruppen. Kriteriene for amputasjon som ble brukt i studien til 

Fedorko var de samme som for majoramputasjon, men minor amputasjon ble her definert som 

distalt for metatarsene. Felles effektestimat for disse 3 studiene gir en ikke signifikant 

forskjell med relativ risiko på 1,1 (0,62-2,05).  

Følgende randomiserte kontrollerte studier oppgir antallet minor amputasjoner og har 

sammenlignet HBOT med en kontrollgruppe som ikke får HBOT: 

Doctor et al. (50) oppgir 4 av 15 minor amputasjoner i HBOT-gruppen mot 2 av 15 i 

kontrollgruppen.  
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I studien til Faglia et al. (52) gjennomgikk 21 av 35 en minor amputasjon i HBOT gruppen 

mot 12 av 33 i kontrollgruppen.  

Duzgun et al.(51) hadde 4 minor amputasjoner i HBOT gruppen, mot 24 i kontrollgruppen. 

Det var 50 pasienter i hver gruppe.  

Ma et al. (59) hadde kort oppfølgingstid på 14 dager, men i løpet av den perioden var det 

ingen minor amputasjoner i noen av gruppene. Det var 18 pasienter i hver gruppe.  

I studien til Santema et al.(60) ble det gjennomført 15 minor amputasjoner av 60 pasienter i 

HBOT gruppen, mens det var 16 minor amputasjoner av 60 pasienter i kontrollgruppen.  

Totalt ble det utført 63 minor amputasjoner av 285 pasienter i HBOT gruppene, mot 71 minor 

amputasjoner blant 284 pasienter i kontrollgruppene. RR = 0,88 (0,66-1,19).  

 

Sårtileheling: 

8 randomiserte kontrollerte studier oppgir tilhelede sår i oppfølgingsperioden som et 

endepunkt.  

Følgende randomiserte kontrollerte studier har sårtilheling som endepunkt og er utført 

placebokontrollert: 

I studien til Abida et al. (48) hadde 5 av 9 sår tilhelet i HBOT gruppen mot 0 av 9 i 

placebogruppen.  

Löndahl et al. (58) fant at 25 av 49 sår hadde tilhelet i HBOT gruppen mot 12 av 45 i 

placebogruppen.  

I studien til Fedorko et al. (53) hadde 10 av 49 pasienter i HBOT-gruppen tilhelet, mens 12 av 

54 sår hadde tilhelet i placebogruppen.  

Felles effektestimat for disse 3 studiene er relativ risiko på 1,68 (1,09-2,58). P= 0,02.  

Følgende randomiserte kontrollerte studier hadde sårtilheling som endepunkt og HBOT blir 

sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke får HBOT: 

Kessler et al. (56) fulgte sine pasienter i 4 uker og HBOT-gruppen fikk 20 behandlinger ved 

2,5 ATA. 2 av 14 sår hadde tilhelet etter oppfølgingsperioden mot ingen av 13 sår i 

kontrollgruppen.  

Duzgun et al. (51) oppgir 37 av 50 tilhelde sår i HBOT gruppen mot 9 av 50 tilhelede sår i 

kontrollgruppen.  

Ma et al. (59) hadde ingen tilhelede sår i hverken HBOT gruppen eller kontrollgruppen. Det 

var 18 pasienter i hver gruppe og disse ble kun fulgt i 14 dager.  

Khandewal et al. (57) hadde 3 behandlingsgrupper. Gruppe 1 fikk antiseptisk bandasje, 

gruppe 2 HBOT og gruppe 3 fikk overfladisk vekstfaktor. 20 pasienter ble inkludert i hver 

gruppe. HBOT-gruppen fikk 30 behandlinger ved 2,5ATA. 60% tilhelet i HBOT-gruppen mot 

40% i kontrollgruppen (gruppe 1). Det kommer ikke frem hvor mange som er analysert i hver 

gruppe. Gitt ITT analyse vil det være 12/20 pasienter med tilhelede sår i HBOT-gruppen mot 

8 av 20 pasienter i kontrollgruppen.   



18 
 

Chen et al. (49) oppgir at 5 av 20 sår hadde tilhelet i HBOT-gruppen, mot 1 av 18 i 

kontrollgruppen. HBOT-gruppen fikk 20 behandlinger på 2,5ATA. Deltagerne ble fulgt i 4 

uker.  

Santema et al. (60) er den største av studiene og fant at 30 av 60 sår hadde tilhelet i HBOT-

gruppen mot 28 av 60 i kontrollgruppen.  

Felles for de 9 randomiserte kontrollerte studiene er 126 tilhelde sår av 289 i HBOT gruppene 

mot 70 av 287 tilhelede sår i kontroll- eller placebo -gruppene. Relativ risiko 1,79 (1,40-2,78).    

 

 

Diskusjon: 
Det er stor usikkerhet knyttet til om HBOT skal anbefales som behandling for diabetiske 

fotsår og hvilke undergrupper av pasienter som skal tilbys denne behandlingen. International 

Working Group on the Diabetic Foot gir en svak anbefaling av HBOT for sårtilheling basert 

på deres systematiske gjennomgang (63). Den samme gruppen anbefaler ingen 

tilleggsbehandling inkludert HBOT når det kommer til infeksjon (64). Society for Vascular 

Surgery i sammarbeid med The American Podiatric Medical Association anbefaler bruk av 

tilleggsbehandling inkludert HBOT uten å gradere rekkefølgen blant flere forskjellige 

behandlinger ved sår som ikke gror i løpet av 4 uker (32). 

I denne gjennomgangen vurderes rasjonale for anvendelse av HBOT som adjuvans ved 

behandling av kroniske diabetiske fotsår med tanke på reduksjon av antall major 

amputasjoner. 

Rasjonale for at hyperbar oksygenterapi skal kunne redusere antallet amputasjoner er mange 

av de samme fysiologiske effektene av HBOT ved sårtilheling. Dette skjer via flere faktorer 

som økt angiogenese, bedret fibroblast funksjon med økt kollagenfrigjøring, redusere ødem 

og bedret leukocyttfunksjon (65). Oksygen er en forutsetning for sårtilheling og en vanlig 

måte å måle oksygennivået i sårområdet på er transkutant oksygentrykk (tcpO2). Denne 

verdien avhenger både av makro og mikrosirkulasjonen og en nylig systematisk gjennomgang 

viste at denne verdien er en bedre prediktor av amputasjonsrisiko enn ankel/arm indeks (66). 

En oppfølgingsstudie av Löndahls randomiserte kontrollerte studie som inkluderte alle som 

fullførte minst 36/40 behandlinger fant man i HBOT gruppen signifikante forskjeller i 

tilheling i HBOT gruppen avhengig av baseline verdier for tcp02. I gruppen som hadde 

mindre enn 25mmHg tilhelet ingen, mens tilhelingsraten var 50% ved tcpO2 mellom 

25mmHg og 50mmHg. 73% tilhelingsrate mellom 51mmHg og 75mmHg, mens den var 

100% for verdier over 75mmHg. Denne sammenhengen fant man ikke for ankel arm indeks 

eller tåtrykk i hverken HBOT eller placebogruppen (67). Tidligere forskning har vist at 

baselinemålinger av tcpO2 på romluft ikke er et godt mål på behandlingseffekt av HBOT, 

men heller tcpO2 under HBOT behandling hvor en økning til verdier over 100 mmHg er 

assosiert med god tilheling (68, 69). 

 

Major amputasjoner: 

Totalt 567 pasienter med diabetes ble inkludert i analysene av majoramputasjoner. Grunnet 

stor heterogenitet i både resultater, type sår, lokalisasjon av sår, definisjon av major 

amputasjon, grad av infeksjon, varierende oppfølgingstid og ikke minst kvalitetene på 

studiene er et felles effektestimat på major amputasjoner lite hensiktsmessig. Det er også 

sannsynlig at indikasjon for amputasjon er forskjellig i studiene, da kriteriene for amputasjon 
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på forskjellig nivå samt definisjon av nivå er varierende eller fraværende. De tre dobbelt-

blindede studiene med høyest kvalitet finner ingen forskjell i antall major amputasjoner 

mellom pasienter som har fått HBOT og placebogruppen. Studien til Fedorko et al. (53) er 

den største av disse studiene. De ekskluderte pasienter med storkarsykdom og pasienter som 

egnet seg til revaskularisering, men presenterer en amputasjonsrate av majoramputasjoner 

som er 3-12x større på 3mnd enn det Löndahl et al. (58) fant på 1 år. Dette kan skyldes at de 

noe uvanlig inkluderte amputasjoner på metatars-nivå som major amputasjon og dermed fikk 

flere amputasjoner, eller det kan også skyldes at de ikke gjennomførte amputasjonene, men 

kun oppfylte forhåndsdefinerte kriterier for amputasjon. I løpet av studieperiode på 3 måneder 

ble det kun gjennomført 1 amputasjon, og dette var en minor amputasjon i placebogruppen. I 

tillegg oppgir ikke forfatterne graden av karsykdom i eller mellom gruppene. Når de også 

inkluderer sår med Wagner 4 (selv om denne andelen var lav) så er det lite sannsynlig at ingen 

av sårene skyldtes en tilleggskomponent av makrovaskulær sykdom. Dette vet vi at er den 

viktigste prognostiske faktoren for major amputasjon etter diabetiske fotsår (14, 70). 

Forfatterne oppgir heller ikke lokalisasjon for sårene eller grad av infeksjon, begge av 

prognostisk betydning for major amputasjon (15, 71). 

De to andre dobbeltblindende studiene gjør godt rede for makrovasklær sykdom. Abida et al. 

(48) inkluderte kun pasienter med karsykdom, mens Löndahl et al. (58) stratifiserte på 

bakgrunn av karsykdom. Begge gruppene i disse to studien hadde gjennomsnittlig likt nivå av 

karsykdom målt ved baseline. Ser man forbi disse gjennomsnittstallene hadde alle 4 

majoramputasjonene i studien til Löndahl arterielt tåtrykk som var mindre enn 15 mmHg som 

tegn på uttalt karsykdom. Allikevel var det pasienter med sår som tilhelet helt ned til 5mmHg 

tåtrykk, og forfatterne klarte ikke å estimere en nedre grense for tåtrykk og sårtilheling. 

Infeksjon er en annen viktig prognostisk faktor for amputasjon i foten (15). Spesielt gjelder 

dette dypere infeksjon som osteomyelitt (72). Faglia et al. (73) fant en høyere andel av major 

amputasjoner etter osteomyelitt i hælen sammenlignet med ellers i foten. Ingen av de 3 

dobbelt blindede studiene oppgir osteomyelitt i sine studier.  

Studien til Duzgun et al. (51), som har det største effektestimatet til fordel for HBOT, mangler 

de aller fleste prognostiske faktorer. 82% av sårene i studien er Wagner grad 3 og 4, 

sistnevnte utgjør 45%. Dette skulle tilsi at det var stor andel med iskemiske sår og 

osteomyelitt. Videre sier forfatteren at osteomyelitt diagnostiseres med beinbiopsi, noe som er 

gullstandard, men oppgir ikke frekvensen eller lokalisasjonen av denne. I tillegg skiller de 

ikke ut major amputasjoner, men kun proksimal og distalt for metatarsofalangialleddet. Alle 

disse faktorene gjør at det festes liten lit til effektestimatet fra studien. 

Interessant er det at Santema et al. (60) opprinnelig skulle inkludere 275 pasienter for å påvise 

en forskjell på 12% i majoramputasjoner (74). De fant i sin studie en ikke-signifikant forskjell 

i amputasjonsrate av majoramputasjoner. 11,7% ble majoramputert i HBOT-gruppen mot 

21,7% i kontrollgruppen. Hvis de hadde klart å inkludere det opprinnelige antallet pasienter 

hadde de sannsynlig klart å vise en signifikant forskjell i antallet majoramputasjoner. Dette 

viser at det kreves store studier for å påvise reduksjon som 10-12%. Mindre studier har også 

den utfordringen at de ikke er like beskyttet av randomiseringen for å generere like grupper. 

Dette gjør det ekstra viktig å ha gode baselinemålinger av viktige prognostiske faktorer ved 

inklusjon, og dermed også ha muligheten til å stratifisere randomiseringen basert på disse. 

Spesielt ved sjeldne hendelser kan forskjeller i prognostiske faktorer få stor betydning på 

resultatet.     
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I studien til Löndahl (58) fullførte 77,6% mer enn 35 av 40 behandlinger i 

behandlingsgruppen, mens 82% fullførte placebobehandlingen etter protokoll. I studien til 

Fedorko (53) var tilsvarende tall 76,5% i behandlingsgruppen mot 85,7% i placebogruppen. I 

Abida sin studie (48) fullførte 88,9% i hver gruppe. I Santema et al. sin studie (60) som er den 

største av studiene fullførte kun 65% av pasientene i behandlingsgruppen i henhold til 

protokollen. Dette viser en av utfordringene med HBOT, nemlig a pasienten må bruke 2 timer 

i tillegg til eventuelt transporttid i opptil 40 dager for behandlingen.  

   

Minor amputasjoner: 

Totalt 569 diabetiske fotsår ble inkludert i resultatene av minor amputasjoner. Kun studien til 

Duzgun (51) oppgir en signifikant forskjell til fordel for HBOT, mens Faglia et al. (52) oppgir 

en tendens til forskjell med flere amputasjoner i HBOT-gruppen (p=0,058). Når Faglia i 

tillegg har en signifikant lavere andel major amputasjoner må det stilles spørsmål ved om det 

er andre årsaker som sårlokalisasjon og infeksjon som kan forklare disse forskjellene. 

Minor amputasjoner gjøres ofte for å fjerne nekrotisk og infisert vev for å unngå en større 

major amputasjon, samtidig som pasientene kan bevare sin gangfunksjon uten bruk av 

proteser. Ofte er infisert ben en medvirkende årsak til minor amputasjon, og er en del av 

standard behandling for osteomyelitt, men denne behandlingen er omstridt (75, 76).  Anbefalt 

behandling er en kombinasjon av antibiotika og kirurgisk behandling i form av reseksjon og 

amputasjon. I denne gjennomgangen var det ingen av studiene som i tilstrekkelig grad oppgir 

frekvensen og lokalisasjonen av osteomyelitt. Dermed er det umulig å vurdere hvor mye det 

kan ha hatt av betydning for andelen minor amputasjoner. Et argumentene mot minor 

amputasjoner er at det er ressurskrevende og kan medføre høy belastning på operasjonsstuer 

og personell i form av revisjoner, reamputasjoner og betydelig sårstell (77, 78). Dessverre er 

det heller ingen av studiene som oppgir andelen reoperasjoner og reamputasjoner.  

Den relative høye andelen av minor amputasjoner i de inkluderte studiene er i samsvar med 

tendensen man har sett i behandling av diabetiske fotsår de siste tiår etter innføringen av 

diabetiske fotteam. Der har man sett en reduksjon i andelen major amputasjoner, mens man 

ikke har sett den samme reduksjonen når det gjelder minor amputasjoner (79-82). En stor 

kohorte fra Europa fant sårdybde, infeksjon og PAS som de viktigste risikofaktorene for 

minor amputasjon (83). Studien fant også en forskjell fra 2% til 34% i raten av minor 

amputasjoner blant sykehusene som deltok i studien. I følge forfatterne utgjør denne 

forskjellen hovedsakelig forskjell i alvorlighetsgrad ved inklusjon. I de inkluderte studiene 

varierte raten av minor amputasjon fra 5,6% i studien til Abida et al til 48,5% i studien til 

Faglia et al. Da er studien til Ma et al.  ekskludert med kun 14 dager oppfølgingstid og uten 

amputasjoner. Totalt er raten av minor amputasjoner, ekskludert studien til Ma, 25% i 

materaialet, noe høyere enn i Eurodiale studien (17%) som inkluderte 1232 pasienter med 

diabetiske fotsår over 1 år (84). Siden minor amputasjon er en del av standardbehandling for 

blant annet osteomyelitt, bør man være forsiktig med å bruke dette som endepunkt i studier. 

Videre vises det at de som amputeres på foten ikke har dårligere livskvalitet enn de som 

behandles konservativt for kroniske sår (34). Dette betyr sannsynligvis at minor amputasjon 

ikke nødvendigvis er noe dårlig resultat, spesielt sammenlignet med major amputasjon eller 

sår som ikke tilheler og må følges med mange kontroller og sårskift.   

De 4 studiene med best kvalitet oppgir ingen forskjell i antall minor amputasjoner. Det festes 

derfor størst lit til disse resultatene.  
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Sårtilheling: 

Totalt 586 pasienter ble inkludert i analysene av sårtilheling. HBOT kontra 

placebo/kontrollgruppe hadde et effektestimat med relativ risiko for tilheling på 1,8. Det var 

stor forskjell i studiene når det kom til sårtilheling. Det er uklart om Löndahl et al. (58) 

betraktet en minor amputasjon som tilheler som tilhelet sår. Forfatter skriver at endepunktet er 

tilheling av indeks sår, samtidig som de videre skriver at major amputasjon telles som ikke 

tilhelet. En stor multisenter-kohorte som fulgte 1232 pasienter med diabetiske fotsår over 

Europa fant en tilhelingsrate på 77% inkludert minor amputasjoner og 59% uten amputasjon 

(84). Av studiene som ble inkludert i denne gjennomgangen var det bare i HBOT gruppen til 

Duzgun (51) hvor tilhelingsraten var høyere. Forskjell i baseline karakteristika og 

alvorlighetsgrad kan være med å forklare de observerte forskjellene, men Fedorko et al. (53) 

hadde for eksempel en tilhelingsrate på 20% og 22% i henholdsvis HBOT og placebogruppen. 

Når 50% av de inkluderte pasientene hadde Wagner 2 skår og karsykdom skulle bli ekskludert 

må dette betraktes som en lav tilhelingsrate selv om denne studien hadde kortere 

oppfølgingstid enn flere av de andre studiene. Santema et al. (60) hadde en tilhelingsrate på 

48% og 50% etter 1år. Denne studien hadde sykere kohorte studien til Fedorko. Det 

interessante her var at man ser en bratt stigning i tilhelede sår i HBOT gruppen fra ca. 20% til 

40% vist med Kaplan-Meier kurve etter at behandlingen med HBOT var ferdig fra rundt 3 

måneder til 4 måneder etter inklusjon. Dette samsvarer med Londahl et al. (58) sin studie hvor 

også den største økningen til tilhelede sår var mellom 3 måneders kontrollen og 6 måneders 

kontrollen, selv om forskjellen først når signifikante verdier etter 9 måneder. Dette kan tyde 

på at noe av effekten av HBOT for sårtilheling skjer etter at behandlingen er avsluttet. Faglia 

(52) fant i sin studie en signifikant større økning i tcpO2 ved behandlingsslutt i HBOT 

gruppen sammenlignet med kontrollgruppen, selv om det var likt antall revaskulariseringer i 

begge gruppene. Dette kan forklares med effekt av HBOT via angiogenese, men det kan også 

skyldes ulik effekt av revaskularisering. Ingen av de andre studiene som oppgir tcpO2 finner 

denne forskjellen. 

 

Studien til Duzgun (51) konkluderte i utgangspunktet at ingen sår tilhelet uten kirurgi i sin 

kontrollgruppe. 9 av disse sårene tilhelet med sårrevisjon på operasjonsstuen. Sårrevisjon av 

diabetiske sår regnes som en del av standardbehandling og kan ikke ekskludere sår fra å være 

tilhelet. Om dette må skje på operasjonsstue eller ikke avhenger ofte i høy grad av behovet for 

anestesi og tilstedeværelse av polynevropati. Derfor ble 9 av sårene i kontrollgruppen her 

inkludert i analysene.  

En viktig egenskap ved utfallet sårtilheling, er at den ikke i like stor grad er utsatt for lokale 

variasjoner som for eksempel amputasjoner, hvor indikasjonene kan være forskjellig fra sted 

til sted. Dette gjør den eksterne validiteten til sårtilheling sterkere og resultatene bredere 

appliserbare. 

 

Det ble anvendt forskjellig placebobehandling i studien til Abida et al. (48) og Löndahl et al. 

(58)  som brukte hyperbar romluft mot Fedorko et al. (53) som kun senket sine pasienter til 

1.3 ATA. Per i dag finnes det ikke litteratur på effekten hyperbar romluft på sårtilheling. 

Fysiologisk vil hyperbar romluft gi økt partialtrykk av oksygen. De to studiene med hyperbar 

romluft beskriver ikke om de har tatt hensyn til dette. Hyperbar romluft i 90 minutter, 5 dager 

i uka med totalt 40 behandlinger er også assosiert med økt risiko for trykkfallsyke.   
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Økonomiske betraktninger: 

Den kan diskuteres om kostnaden av HBOT kan forsvares på bakgrunn av effekt. Dette 

spørsmålet er per i dag vanskelig å gi et sikkert estimat på grunnet usikkerheten rundt effekten 

av behandlingen. Abida et al. (48) er de eneste som tar opp kostander knyttet til HBOT i sin 

studie. De hevder at de sparte 2960 pund per pasient som ble behandlet med HBOT i deres 

studie. Det er utgifter på bakgrunn av sårkontroll og sårskift og kostanden for hele 

hyperbarbehandlingen som var 3000 pund. Chuck et al. (85) gjennomførte en analyse av 12 

års kostnader ved diabetiske fotsår og satte dette opp mot en systematisk gjennomgang av 

effekten av HBOT. Resultatet per 2008 var da at totalkostnadene ved HBOT lå 9000 

kanadiske dollar lavere enn standard behandling. En eldre svensk prospektiv studie med 274 

pasienter med diabetiske fotsår i fant at 3 års kostnadene var fra 16100 amerikanske dollar for 

tilhelede sår uten kritisk iskemi til 63100 dollar for major amputasjon (86). Dette viser at 

kostnadene ved diabetiske fotsår og amputasjoner er store og det er av stor 

samfunnsøkonomisk interesse å kunne redusere disse utgiftene med effektiv behandling. En 

ny økonomisk beregning basert på nye tall ligger utenfor denne gjennomgangen.   

 

Denne gjennomgangen har inkludert de fleste randomiserte kontrollerte studiene som er gjort 

på hyperbar oksygenbehandling og diabetiske fotsår. Grunnet store variasjoner i kvaliteten på 

studiene spesielt med tanke på blinding av pasient og behandler, kunne gjennomgangen 

inkludert flere prospektive ikke randomiserte studier. Fordelen med dette ville vært et større 

grunnlag av pasienter som kunne vært inkludert, samtidig som dette også er mer klinisk nært 

hvordan HBOT brukes i dag ved at noen sår som ikke tilheler behandles med HBOT. 

Ulempen er at ved observasjonelle studier er at det kan være vanskelig å kontrollere for 

ukjente konfundere, samtidig som kohorten som får HBOT oftere er en sykere kohorte med 

tanke på alvorlighetsgraden av sykdommen. Klinisk vil man ofte prøve standardbehandling og 

HBOT prøves der man ikke kommer i mål med dette. Inklusjon av ikke randomiserte studier 

ville øket presisjonen i effektestimatene, men det ville også bidratt til større problemer med å 

tolke dette estimatet. På bakgrunn av dette ble kun randomiserte kontrollerte studier inkludert 

i denne gjennomgangen.   

 

Konklusjon: 
Selv om et felles effektestimat for de inkluderte studiene viser en klar fordel for HBOT når 

det gjelder major amputasjoner er det mange svakheter i de studiene som finner størst 

forskjell. Samtidig opererer flere av studiene med forskjellig definisjon av majoramputasjon, 

noe som gjør sammenslåing/sammenligning vanskelig. Det konkluderes dermed med at per i 

dag er det ikke god nok evidens til å anbefale HBOT til alle diabetespasienter med kroniske 

fotsår for å unngå major amputasjon. Det gjenstår å se om noen undergrupper av pasienter kan 

ha større nytte av HBOT for å redusere antallet major amputasjoner. For å kunne svare på 

dette, kreves det større dobbelt-blindede randomiserte studier med god kvalitet.  

Når det kommer til minor amputasjoner viser effektestimatet ingen forskjell når alle studiene 

inkluderes. Det er 2 studier med flere metodiske svakheter som drar resultatet i hver sin 

retning. Ellers viser ingen av de andre studiene effekt av HBOT på forekomsten av minor 

amputasjoner. Forekomsten totalt sett ligger på ca. 25%. Minor amputasjon er ofte en del av 

anbefalt behandling for komplikasjoner til den diabetiske fot og bør ikke brukes til å vurdere 

effekt av behandlingen. Det kan ikke konkluderes med at HBOT kan forebygge minor 

amputasjoner hos diabetiske pasienter med fotsår basert på dagens litteratur.  
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For sårtilheling gir et samlet effektestimat en klar signifikant forskjell til fordel for HBOT. 

Også de 3 dobbelt blindede studiene viser samlet en signifikant forskjell. Selv om andelen 

tilhelede sår varierer mellom studiene er det kun 1 av studiene med 2 flere tilhelede sår i 

placebogruppen. De fleste diabetiske sår vil i dag tilhele med standardbehandling, men ved 

sår som ikke tilheler bør det gis tilbud om behandling med HBOT. TcpO2 stigning til over 

100 mmHg under HBOT er sannsynligvis det beste prediktive målet for effekt av HBOT.  
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Vedlegg: 
Vedlegg 1: Kildekritikk: 

 

Doctor et al. 1992 (50).  

Randomiserer 30 pasienter, men de beskriver ikke hvordan randomiseringsprosessen foregår. 

Grunnet designet uten placebo, men med kontrollgruppe er det ingen blinding av pasienter. 

Det må også antas at behandlerne heller ikke er blindet. Det kommer ikke frem hvor mange 

det er i hver gruppe, så man må anta at gruppene er like store. Det er ikke oppgitt ett primært 

endepunkt, men de endepunktene som oppgis i metodedelen virker å være vurdert i analysen. 

Gruppene er relativt like, med unntak av en forskjell på 8% i fravær av to pulser(PAD), som 

er den viktigste faktoren for å unngå en amputasjon. Studien oppgir heller ikke tall for 

infeksjon, kun positiv/negativ sårkultur. Pasientene mottar kun 4 behandlinger a 45min i 

trykktanken, noe som må sies å være langt unna dagens anbefalte protokoll. Studien beskriver 

ikke hvor sårene er lokalisert.  

 

Faglia et al. 1996 (52). 

Randomiserer 70 pasienter, beskriver randomiseringsprosessen som er databasert tilfeldig 

nummer. Dette gjør at neste randomiseringsvalg er skjult for den som rekrutterer frem til 

pasienten er inkludert. Basert på designet med kontrollgruppe vil hverken behandlere eller 

pasient være blindet for gruppetilhørighet. Studien beskriver at kirurgen som tok avgjørelsen 

om amputasjon ikke var klar over hvilken gruppe pasientene var i. Studien rapporterer ikke 

ITT analyse, 2 pasienter har droppet ut av studien og er ikke analysert. Det beskrives hvorfor 

disse hadde droppet ut. Studien beskriver ikke hvilke endepunkter den skal undersøke, men 

beregner styrke i forhold til major amputasjon. Endepunktene som beskrives er major 

amputasjon, minor amputasjon og tcpO2. Pasientgruppene er relativt like og forfatter gjør 

rede for viktige prognostiske faktorer som PAS og infeksjon, men beskriver ikke spesifikt 

osteomyelitt. Det beskrives hvor mange pasienter som får utført karkirurgiske prosedyrer 

underveis og dette antallet er likt i begge grupper. Studien mangler viktige endepunkt som 

tilhelede sår og mortalitet.  

 

Kalani et al. 2002 (54). 

Ekskludert da kun de første pasientene er randomisert. 

 

Kessler et al. 2003 (56). 

Studien randomiserer 28 pasienter, 15 til HBOT og 13 til kontrollgruppe. Studien beskriver 

bruk av randomiseringstabell og fyller således kriteriene for randomisering, men beskriver 

ikke hvordan denne er brukt. Det er uklart om den som rekrutterer pasientene er blindet for 

hvilken gruppe pasientene skal randomiseres til. Designet tilsier at pasientene og behandler 

ikke er blindet, men de beskriver at de som måler effekten (sårstørrelse) ikke er klar over 

hvilken gruppe pasientene er i. Studien gjør ikke rede for endepunktene i metodedelen, men 

forklarer hvordan tcpO2 og sårstørrelse skal måles. Disse faktorene presenteres i 
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resultatdelen. En pasient som droppet ut er gjort rede for. Denne pasienten er ikke inkludert i 

analysen så det er ikke brukt ITT analyse. Behandlingsgruppene er like ved baseline og det 

gjøres rede for viktige prognostiske faktorer som PAS og infeksjon, men infeksjon er ikke 

nærmere beskrevet.   

 

Abida et al. 2003 (48). 

Studien randomiserer 18 pasienter. Det er 9 pasienter i hver gruppe og pasientene 

randomiseres til enten HBOT eller placebobehandling som i denne studien er 

hyperbarbehandling med romluft. Det beskrives at randomiseringsprosessen foregår med 

lukkede konvolutter og kun kammeroperatør vet hvilken behandling som skal gis. Det 

beskrives ikke om randomiseringen skjer ved ett gitt tilfeldig nummer. Studien vurderes 

allikevel dithen at randomiseringen er skjult for den som rekrutterer pasientene. 

Behandlingsgruppene er relativt like, også for viktige prognostiske faktorer som PAD, vurdert 

ved tåtrykk og tcpO2. Både pasient og behandler er blindet for behandlingen som ble gitt. 

Siden kun kammeroperatøren vet hvilken behandlingsgruppe pasientene tilhører er også den 

som måler utfallene av behandlingen blindet. I studien blir det opplyst at de skal bruke ITT 

analyse, men i selve analysen er 2 pasienter fjernet. Det gjøres rede for disse 2 pasientene, der 

en får karkirurgisk behandling og 1 trekker seg av personlige grunner. Studien bruker er 

primært endepunkt som er beskrevet i metodedelen, men studien nevner også SF36 og 

Hospital anxiety and depression scale (HAD) i metodedelen. Flere endepunkter presenteres i 

analysene, deriblant amputasjoner og infeksjon. Forekomst av osteomyelitt blir ikke 

presentert.   

 

Duzgun et al. 2008 (51).  

Studien randomiserer 100 pasienter, 50 i hver gruppe, til enten HBOT eller standard 

behandling. Randomiseringsprosessen foregår med tilfeldig nummertabell og anes adekvat. 

Det foreligger ikke nok informasjon til å avgjøre om prosessen er skjult for den som 

rekrutterer. Behandlingsgruppene er relativt like, dog er det noe forskjell i kjønn, røyking og 

BMI. Det er flere røykere, menn og overvektige i gruppen som får HBOT. Studien mangler 

viktige baselinemålinger som nyresvikt, karsykdom og infeksjon. Basert på design er 

pasientene og behandler ikke blindet. Det kommer ikke frem om den som måler 

behandlingsresultatene er blindet. Forfatterne oppgir heller ikke om de skal bruke ITT 

analyse, men alle 50 deltagerne i hver gruppe er inkludert. Det beskrives flere endepunkt i 

metodedelen og det redegjøres for disse i resultatene. Studien oppgir en noe uvanlig inndeling 

av amputasjon hvor de beskriver en distal amputasjon distalt for metatarsofalangialleddet 

(MTP) og proksimal amputasjon som proksimalt for MTP leddet. Oppfølgingstid beskrives 

kun med gjennomsnitt. Det savnes flere viktige endepunkt som andel major amputasjoner og 

mortalitet. Forfatterne skriver at osteomyelitt skal diagnostiseres med biopsi, men forfatterne 

oppgir ingen informasjon om forekomst av osteomyelitt i behandlingsgruppene. Det opplyses 

heller ikke om sårlokalisasjon eller perifer karsykdom.  

 

Löndahl et al 2010 (58). 

Studien randomiser 94 pasienter, 49 til HBOT og 45 til en placebogruppe som får 

hyperbarbehandling med romluft. Randomiseringsprosessen foregår med lukket konvolutt, 

men beskriver ikke hvordan valgene genereres. Randomiseringsprosessen foregår i blokker av 
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10 og stratifiseres basert på tåtrykk. Gruppene er like på forhånd. Studien har klart definerte 

inklusjons og eksklusjonskriterier. Den oppgir i egen protokoll hvilke endepunkter den skal se 

på og oppgir alle disse i resultatdelen. Pasienter og behandlere er blindet, det samme er den 

som måler utfall, da gruppetilhørigheten først ble brutt for alle 1 år etter siste pasient er 

behandlet. Den oppgir ITT analyse, men mangler 1 i HBOT gruppen og 3 i placebogruppen i 

analysene. Forfatter oppgir allikevel alle som har droppet ut og forklarer hvorfor. Alle 

relevante utfall er med i resultatene. Studien beskriver at de undersøker pasienter med dyp 

infeksjon og osteomyelitt, og at disse får 3 måneder med antibiotika, men angir ikke hvor 

mange dette gjelder.  

 

Kaur et al. 2012 (55). 

Ekskludert grunnet kun 5 pasienter med DM i hver gruppe og ikke uten videre analyser på 

spesifikk subgruppe.   

 

 Khandewal et al. 2013 (57). 

Dette er en tre-gruppe design der 60 pasienter randomiseres til antiseptisk bandasje, HBOT og 

Platelet-Derived Growth Factor (PDGF) gel. Forfatter beskriver ikke 

randomiseringsprosessen. Studiens design tilsier ikke at pasient, behandler eller den som gjør 

målingene er blindet. Informasjon vedrørende baseline-verdier er sparsom og medfører 

usikkerhet om gruppene i utgangspunkt er sammenlignbare. Sårtilheling, reduksjon i 

sårstørrelse og tid til tilheling er oppgitt som endepunkter. Det er 30 % frafall i gruppen som 

behandles med antiseptisk bandasje, 25% i HBOTgruppen og 5% i gruppen som behandles 

med PDGF gel. Det kommer ikke frem om dropp-out er inkludert i noen av analysene. 

Studien oppgir heller ikke relevante endepunkt som amputasjoner og mortalitet. Karsykdom, 

som evalueres med doppler, men uten klar definisjon, beskrives som eksklusjonskriterie. 

Osteomyelitt oppgis også som årsak til eksklusjon, men i diagnostiseringen anvendes kun 

vanlig røntgen for å vurdere forekomst.  

 

Ma et al. 2013 (59).  

Denne studien randomiserer 36 pasienter, 18 i hver gruppe, til HBOT eller til en 

kontrollgruppe på bakgrunn av en randomiseringstabell. Det fremkommer ikke om 

randomiseringsprosessen er skjult for den som rekrutterer. Det er klart definerte inklusjons- 

og eksklusjonskriterier. Gruppene er relativt like ved baseline. Basert på design er ikke 

pasienter eller behandler blindet. Det opplyses ikke om undersøker er blindet for hvilken 

behandling pasientene får. Forfatter oppgir at alle 36 pasientene fullførte protokollen så man 

antar ITT analyse. Studien opplyser ikke om et primært endepunkt, men at endepunktene 

sårtilheling, tcpO2 og oksidativt stress skal vurderes. Resultater fra flere endepunkter 

beskrives i resultatdelen, enn det som kommer frem i metodedelen. Forfatter sier at 

karsykdom, basert på doppler, var eksklusjonskriteriet. TcpO2 ved baseline er tilnærmet lik i 

de to gruppene. Studien beskriver ikke infeksjon med annet enn positiv sårkultur.  
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Fedorko et al. 2016 (53). 

Denne studien randomiserer 107 pasienter, 51 til HBOT og 56 til placebobehandling. 

Randomiseringsprosessen foregår ved PC-basert program med blokker av 4 pasienter og 

behandlingen er kun kjent for kammeroperatør. Behandlingen er ukjent både for pasient, 

behandler og den som måler resultatene. Studien har ett primært endepunkt og flere 

sekundære som det både gjøres rede for i metodedelen og i resultatene. Studien har klart 

definerte inklusjon og eksklusjonskriterier. Primærendepunktet er fravær av å møte kriteriene 

for majoramputasjon, som noe uvanlig er definert som leggamputasjon eller amputasjon 

transmetatarsalt. Det ble kun gjennomført 1 amputasjon i løpet av studieperioden. Dette viser 

at studien ikke følger egne kriterier for gjennomføring av amputasjonene. Det kommer heller 

ikke frem om kirurgen faktisk tilså pasientene ved endt oppfølging eller om vedkommende 

kun vurderte bilder. Forfatter sier at det gjøres ITT analyse, men 2 av pasientene som ble 

randomisert er fjernet fra ITT analyse fordi de ikke mottok tildelt behandling. Det gjøres godt 

rede for alle frafall i studien som var totalt 8 i placebogruppen og 12 i HBOT gruppen. Alle 

pasientene fikk utført røntgen ved inklusjon, men andelen med osteomyelitt eller dyp 

infeksjon er ikke oppgitt ved baseline, heller ikke lokalisasjon av sår. Dette må anses som en 

svakhet, siden det er flere pasienter med Wagner grad 3 og 4 og osteomyelitt/dyp infeksjon er 

en av kriteriene for amputasjon. Ved baseline oppgir de kun tidligere karkirurgisk 

intervensjon, men oppgir ikke objektive mål for den faktiske sirkulasjonen i foten som AAI, 

tcpO2 eller tåtrykk  

 

Chen et al. 2017 (49).  

Chen et al. randomiserer 42 pasienter, 22 pasienter til HBOT, og 20 pasienter i en 

kontrollgruppe. Randomiseringsprosessen var PC-genererte tilfeldige nummere der lapper 

med nummer ble pakket i ugjennomsiktige konvolutter. Dette er adekvat for både tilfeldig 

randomisering og representerer en skjult prosedyre for pasienter og den som rekrutterer. 

Designet med kontrollgruppe gjør at pasient og behandler ikke er blindet. Det er usikkert om 

undersøker som måler resultatene er blindet. Studien har definerte inklusjons- og 

eksklusjonskriterier. Det er multiple endepunkt beskrevet i metodedelen der resultatene 

presenteres i resultatdelen, men også flere endepunkter som ikke er presentert i metodedelen 

presenteres i resultatdelen. Det mangler også beskrivelse av flere viktige endepunkt som 

amputasjoner. 38 pasienter er inkludert i analysene, og de som faller fra er gjort rede for. Det 

er ingen ITT analyse. Behandlingsgruppene like ved baseline, men flere viktige prognostiske 

faktorer mangler. Grad av karsykdom og antall og lokalisasjon av dyp infeksjon eller 

osteomyelitt er ikke vurdert ved baseline.           

 

Santema et al. 2017 (60). 

Studien randomiserer 120 pasienter, 60 til HBOT og 60 til en kontrollgruppe. 

Randomiseringsprosessen skjer via PC og en internettjeneste og er stratifisert for sårstørrelse 

og pasienter som er egnet til revaskularisering. Det er relativt like grupper ved baseline. 

Studien oppfyller dermed begge kriteriene for randomiseringsprosessen. Designet gjør at 

pasient og behandler ikke er blindet, men forfatteren spesifiserer at vedkommende som måler 

sårtilhelingen er blindet. Forfatter oppgir primært endepunkt som er fri for major amputasjon, 

men denne endres til fri for amputasjon og sårtilheling når de ikke ser at de klarer å rekruttere 

det antallet (227) som de ønsker. Både primært og sekundært endepunkt er spesifisert i 

protokollen og metodedelen og alle resultatene presenteres i resultatdelen. Det er relativt stort 
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frafall i HBOT gruppen hvor kun 65% fullfører. Det gjøres ITT analyse på de 60 som ble 

randomisert. Studien har tilnærmet likt antall pasienter som gjennomgår karkirurgiske 

prosedyrer i løpet av oppfølgingstiden. Forfatterne gjør godt rede for perifer karsykdom 

gjennom AAI, tåtrykk og tcpO2. Studien oppgir ikke grad av infeksjon eller osteomyelitt.    


