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SAMMANFATTNING 

Introduktion: total lungkapacitet (TLC) är summan av vitalkapacitet (VC) och 

residualvolym (RV). Metoder för beräkning av dessa lungvolymer är 

kroppspletysmografi (Bb) och heliumspädningsmetod (He). Syftet med denna studie var 

att undersöka om det förelåg skillnad mellan Bb och He samt om det förelåg skillnad 

vid två olika platser, nämligen plats ett (O) och plats två (C).  

 

Material och metod: 41 respektive 34 lungfriska försökspersoner deltog vid O 

respektive C där TLC, VC och RV uppmättes. En kontrollgrupp på 12 försökspersoner 

deltog vid båda platserna och studiens resultat jämfördes mot Hedenströms 

referensmaterial. Parat t-test med signifikansnivå P<0,05 användes för att beräkna om 

det förelåg signifikant skillnad.  

 

Resultat: Vid jämförelse av He och Bb förelåg ej signifikant skillnad för någon av 

variablerna i O medan samtliga variabler visade signifikant skillnad i C. Vid jämförelse 

av apparatur mellan O och C förelåg signifikant skillnad för TLC och VC men inte för 

RV.  

 

Konklusion: TLC normaliseras av att VC och RV mäter för högt eller för lågt. Därför är 

det viktigt att ta hänsyn till alla lungvolymer vid diagnostik. Bb överskattar 

lungvolymerna TLC och RV i jämförelse mot He. Studiens rekommendation är att 

genomföra samtliga undersökningar vid samma apparatur vid uppföljning av patienter. 

 

Nyckelord: spirometri, kroppspletysmografi, heliumspädning, total lungkapacitet, 

komparativ studie.  

 

  



ABSTRACT 
Introduction: total lung capacity (TLC) is the sum of vital capacity (VC) and residual 

volume (RV). Methods for measuring lung volumes are whole body plethysmography 

(Bb) and helium dilution technique (He). The aim of this study was to examine the 

difference between Bb and He and also the difference between the apparatus of two 

places, place one (O) and place two (C).  

 

Material and method: 41 respectively 34 lung-healthy subjects participated in O 

respectively C where TLC, VC and RV were measured. A control group of 12 subjects 

participated at both places and the result of the study was compared to Hedenström’s 

reference material. Paired t-test was used to calculate if there were any significantly 

difference with a significance level of P<0,05.  

 

Result: Comparison of He and Bb showed that there were no significant differences 

between the variables in O. C showed significant differences for all variables. 

Comparison of the apparatuses between O and C showed significantly difference for 

TLC and VC, however not for RV. 

 

Conclusion: If VC and RV are measured too high or too low then TLC will be 

normalized. This is why it’s important to include all the volumes in diagnostics. Bb 

overestimates the lung-volumes TLC and RV compared to He. The recommendation of 

this study is to perform all measurements on the same aperture for recurring patients. 

 

Key words: spirometry, whole body plethysmography, helium dilution, total lung 

capacity, comparative study.  

 

  



FÖRKORTNINGAR 
Bb = kroppspletysmografi (eng. body box)  

C = plats två  

CT = datortomografi (eng. computer tomography) 

ERS = europeiska referensvärden för spirometri 

FEV1 = forcerad exspiratorisk volym under en sekund  

FRC = funktionell residualkapacitet  

He = heliumspädningsmetod 

HMV = hjärtminutvolym 

IC = inspiratorisk kapacitet 

IVC = inspiratorisk vitalkapacitet 

KOL = kronisk obstruktiv lungsjukdom  

O = plats ett 

PEF = peak expiratory flow  

RV = residualvolym 

TLC = total lungkapacitet 

VC = vitalkapacitet  
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INTRODUKTION 

Inledning 

Något så självklart som människokroppens andningsreglering förklaras genom en rad 

fysiologiska processer av vilken ventilationen, diffusionen och lungmekaniken är en 

förutsättning för blodets syresättning. Ventilation förklaras genom luftutbyte mellan 

atmosfär och vävnader vilken ej hade varit möjlig utan lungmekaniken som förklarar 

principen bakom inspirationen och exspirationen. Gasutbytet av O2 och CO2 möjliggörs 

genom diffusion mellan alveol och kapillär. Avslutningsvis transporteras blodet från 

kapillärerna genom lilla och stora kretsloppet i syfte att nå ut till varenda cell i kroppen. 

Alla dessa fysiologiska funktioner är möjliga att undersöka genom spirometri (1). 

 

Spirometri kan delas in i dynamisk spirometri och statisk spirometri (1). 

Lungundersökningsmetoden möjliggör analys av flöden, volymer och kapaciteter varpå 

den totala lungkapaciteten (TLC) är en viktig del och kan vara avgörande vid diagnos 

av respiratoriska sjukdomar som t.ex. kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), emfysem 

och astma. TLC innefattas av vitalkapacitet (VC) och residualvolym (RV). Med VC 

menas den volym vilken maximalt kan andas ut efter maximal inandning. Efter en 

maximal utandning finns emellertid en volym kvar i lungorna vilken således benämns 

RV (2). Förhållandet mellan TLC, VC och RV redovisas i ekvation 1.  

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑉𝑉𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑉𝑉, (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 1) 

 

Respirationsanatomi 

Luftvägarna delas in i övre och nedre luftvägar där larynx är den struktur vilken skiljer 

dessa åt. De övre luftvägarna består av cavum nasi, cavum oris, sinus och pharynx 

medan de nedre luftvägarna innefattas av larynx, trachea och bronchus. Detta är luftens 

transportsystem för vägen till lungorna (3, 4). Lungorna är elastiska med kraftig 

återfjädring och för att dessa ej skall kollapsa är de omslutna av pleura viscerale (den 

inre lungsäcken) vilken i sig är omsluten kring pleura parietale (den yttre lungsäcken). 

Pleura parietale sitter fast i diaphragma och thorax vilka vidgar lungorna och håller 
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dessa utspända. Mellan pleura viscerale och pleura parietale finns en vätskespalt vilken 

minimerar friktion och gör att de följer varandra. För att ett gasutbyte skall vara möjligt 

är alveolerna och de respiratoriska (eller terminala) bronkiolerna en förutsättning. 

Alveolväggen är uppbyggd av två typer av pneumocyter, nämligen pneumocyter typ I 

och typ II. Pneumocyter typ I består av plattepitel där makrofager finns medan 

pneumocyter typ II producerar surfaktant i syfte att minska ytspänningen för ökat 

compliance (eftergivlighet) (5, 6). Compliance beskrivs senare under rubriken ”elastisk 

återfjädring och compliance”.  

 

Gasutbyte genom diffusion 

Gasutbyte av O2 och CO2 mellan alveol och kapillär sker genom att luften som flödar in 

i lungorna når alveolerna vilka är belägna tätt inpå kapillärer. Här sker gasutbytet 

genom att den inspirerande luften innehar högre O2-tryck än kapillärerna medan 

kapillärernas CO2-tryck är högre än luften i alveolerna. Gasutbytet mellan alveoler och 

kapillärer fungerar passivt genom en mekanism vilken benämns diffusion. Diffusion 

jämnar ut tryck- och koncentrationsskillnader i olika lösningar genom att molekyler i 

högtrycksområden kommer att vandra till lågtrycksområden (1, 2). Diffusion underlättas 

av kort vandringssträcka och stor kontaktyta, därför uppmäter avståndet mellan alveol 

och kapillär cirka 0,1 millimeter. Gasutbytets effektivitet är bundet till mängden blod 

som flödar genom lungorna vilket är samma mängd som hjärtminutvolymen (HMV). 

HMV är 5L/minut under vila men ökar vid arbete. För varje liter inandad luft under vila 

kan kroppen tillgodogöra cirka 40-45 mL O2 och eliminera lika mycket CO2 (1).  

 

Lungmekanik 

Andningscentrum finns beläget i medulla oblongata och pons vilka avfyrar 

aktionspotentialer genom nervus phrenicus till andningsmuskulaturen diaphragma och 

interkostalmusklerna. I samband med aktionspotentialerna vidgas thorax och trycket i 

pleura minskar vilket leder till undertryck i lungorna relaterat till atmosfärstrycket. En 

inspiration startar när den elastiska förändringen leder till att luft flödar in och lungorna 

expanderar. Exspirationen startar i slutet på inspirationen när lungornas elasticitet har 

minskat relaterat till maximal återfjädring och thorax har slutat expandera. I samband 



 3 

med detta stiger trycket i pleura och alveolerna vilket leder till övertryck och att luft 

flödar ut passivt (1, 2).  

 

Hos friska individer antas alveolarvolymen vara lika stor som TLC. En normal vuxen 

person andas cirka 12-20 andetag per minut. Vid arbete är det andningsdjupet som ökar 

först och maximalt kan bli 3-4 gånger så stort som den normala andningen. Emellertid 

begränsas inandningen av lungornas storlek och därför börjar andningsfrekvensen öka 

vid arbete (1, 2).  

 

Elastisk återfjädring och compliance  

Compliance syftar på lungornas eftergivlighet eller tänjbarhet vilket innebär dess 

förmåga att expandera. Compliance och elasticitet (återfjädring) uppstår genom att det 

råder över- och undertryck i pleura i relation till alveolerna. Motsatsen till compliance 

är lungornas elasticitet vilket är dess förmåga att återfjädra och dra ihop sig. Utan 

tryckskillnaderna i pleura hade det uppstått pneumothorax. Genom att dividera 

lungornas elastiska återfjädringstryck med lungornas TLC är det möjligt att analysera 

compliance vilken mäts i mL/hPa. Compliance är som lägst (nära noll) när maximal 

inspiration eller maximal exspiration genomförts. Hos friska personer är compliance 

proportionell mot TLC vilket innebär att compliance kan beräknas om TLC finns 

tillgängligt (1).  

 

En äldre person har lägre kapacitet till elastisk återfjädring eftersom att lungorna blir 

slappare med stigande ålder (1). Vid restriktiva sjukdomar som t.ex. lungfibros blir TLC 

låg och compliance lågt vilket visar sig vid stela lungor vilka snabbt återfjädrar men 

uppvisar svårigheter att töja ut sig. Studeras patienter med emfysem observeras 

emellertid motsatsen; att lungorna är slappa, det råder låg elastisk återfjädring, TLC blir 

hög och compliance högt vilket förklaras med att alveoler smälter samman och bildar 

inflammationer (1, 7).  
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Spirometri 

Lungfunktionsundersökningen spirometri har i syfte att analysera patienters lungor 

utifrån volymer, flöden och kapaciteter. Spirometriundersökningen delas upp i 

dynamisk, statisk och fullständig spirometri (1, 2). Innan start av undersökning är 

dagliga inställningar av lufttryck, rumstemperatur och luftfuktighet en förutsättning (1, 

2). Dagliga kalibreringar som volym-, box- och gaskalibrering är också en förutsättning 

för pålitliga värden (8).  

 

De två vanligaste typerna av respiratoriska sjukdomar vilka diagnostiseras med 

spirometri benämns som obstruktiv eller restriktiv lungfunktionsnedsättning. En 

obstruktiv patient uppmäter normal eller något förhöjd TLC men avvikande låg VC 

samt för hög RV. Den restriktiva patienten uppmäter för låg TLC men VC och RV kan 

vara normala i förhållande till TLC (1, 2).  

 

Indikationer och kontraindikationer spirometri 

Indikationer för en spirometri kan t.ex. vara misstänkt sänkt ventilationsförmåga eller 

misstänkta lungsjukdomar, preoperativt, uppföljning över tid eller postmedicinering. 

Den viktigaste kontraindikationen vid denna undersökning är om patienten av någon 

anledning ej klarar av att medverka. Spirometri kräver gott samarbete mellan 

undersökare och patient. Därför kan svårigheter uppstå vid undersökning av t.ex. en 

omotiverad eller funktionshindrad patient (1, 2). En annan kontraindikation kan vara att 

med försiktighet genomföra undersökningen den närmsta månaden efter hjärtinfarkt 

eftersom att detta kan generera smärtor i bröst, buk eller ansikte (9).  

 

Dynamisk spirometri  

En dynamisk spirometri uppmäter flöden, vilket innebär hur stor volym patienten blåser 

ut per tidsenhet. Detta i syfte att analysera den elastiska återfjädringen i lungorna. Den 

elastiska återfjädringen är främst förändrad vid obstruktiva och restriktiva tillstånd vilka 

de obstruktiva blåser ut luft långsammare än normalt medan de restriktiva blåser ut luft 

snabbare än normalt till följd av de stela lungorna som snabbt återfjädrar (2). Peak 

expiratory flow (PEF) är ett mått på den maximala utflödeshastigheten vilken kan vara 
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särskilt viktig att mäta hos misstänkta astmapatienter. Hos astmatiker blir PEF-värdet 

lägre än normalt vilket emellertid kan normaliseras efter inhalation av astmamedicin 

som t.ex. kan vara bronkdilatation. Forcerad exspiratorisk volym under en sekund 

(FEV1) är också ett mått på en maximal utandning men här mäts istället den volym luft 

som forceras ut vid första sekunden. Unga kan ofta blåsa ut cirka 80 % av sin VC under 

den första sekunden medan äldre ofta får ut mindre luft så snabbt relaterat till sin VC (1, 

2, 9).  

 

Statisk spirometri 

Den statiska spirometrin genomförs i syfte att undersöka olika lungvolymer och 

kapaciteter (se figur 1). För att få fram VC mäts andningsmanövern direkt medan 

volymen för TLC kräver indirekt kalkylering. TLC kan kalkyleras fram genom olika 

metoder vilka t.ex. kan vara kväveutsköljning, heliumspädningsmetod (He) eller 

kroppspletysmografi (Bb efter eng. body box). De vanligaste metoderna är de två 

sistnämnda (1, 2).  

 

 
Figur 1. Schematisk illustration för mätning av statiska lungvolymer där VT står för tidalvolym, RV för 

residualvolym, IVC för inspiratorisk vitalkapacitet, IC för inspiratorisk kapacitet, FRC för funktionell 

residualkapacitet och TLC för total lungkapacitet. Figur hämtad från: Wanger J, Clausen J-L, Coates A, 

Pedersen O-F, Brusasco V, Burgos R et al. Standardisation of measurement of lung volumes. European 

Respiratory Journal. 2005; 26 (3): 319-338.  
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Heliumspädningsmetod 

Vid He kopplas patienten upp genom att denne tillåts sätta på sig näsklämma och börja 

tidalandas i spirometerns munstycke. I slutet av en normal exspiration (vid funktionell 

residualkapacitet eller FRC) sprids en gasblandningen i munstycket vilken består av 

heliumgas, syrgas och rumsluft. Koldioxidkonsumtionen från exspirationen elimineras 

genom en inbyggd CO2-absorber.  Heliumgasen innehar känd volym och känd 

koncentration varpå patienten får återandas tills heliumkoncentrationen är densamma 

vid inspiration som exspiration. Avslutningsvis genomförs en VC-manöver (8, 10, 11). 

Figur 2 illustrerar hur andningsmanövern genomförs vid He (b) och hur 

heliumkoncentrationen snabbt ventileras ut i början men hur koncentrationen utjämnas i 

slutet (a).  

 

 
Figur 2. Schematisk illustration för mätning av lungvolymer vid heliumspädningsmetod där VT står för 

tidalvolym, RV för residualvolym, IC för inspiratorisk kapacitet och FRC för funktionell 

residualkapacitet. Figur b) illustrerar hur andningen ser ut och när patienten kopplas på återandningen och 

kopplas ur. Figur a) illustrerar hur heliumkoncentrationen är hög i början av återandningen men hur 

koncentrationen av helium utjämnas allt eftersom patienten återandas. Figur hämtad från: Wanger J, 

Clausen J-L, Coates A, Pedersen O-F, Brusasco V, Burgos R et al. Standardisation of measurement of 

lung volumes. European Respiratory Journal. 2005; 26 (3): 319-338.  
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Beräkningarna för He redovisas i ekvation 2 och 3 där 𝑉𝑉𝑆𝑆 står för volymen i spirometern 

och 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑆𝑆 för heliumkoncentrationen i spirometern. 𝑉𝑉𝐿𝐿 är lungvolymen FRC medan 

𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑆𝑆+𝐿𝐿) står för koncentrationen av helium i spirometer och lungor efter 

koncentrationsutjämning. Vid normala fall tar koncentrationsutjämningen ungefär 2-10 

minuter. I ekvation 3 har 𝑉𝑉𝐿𝐿 brutits ut. Slutresultatet TLC från undersökningen visas i 

ekvation 4 där IC står för inspiratorisk kapacitet (2). Genom att apparaturen mäter upp 

VC kan RV beräknas fram genom att RV bryts ur i ekvation 1.  

 

𝑉𝑉𝑆𝑆  ×  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑆𝑆 = 𝑉𝑉(𝑆𝑆+𝐿𝐿)  ×  𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑆𝑆+𝐿𝐿) →  𝑉𝑉𝑆𝑆  ×  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑆𝑆
=  𝑉𝑉𝑆𝑆  ×  𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑆𝑆+𝐿𝐿) +  𝑉𝑉𝐿𝐿  ×  𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑆𝑆+𝐿𝐿),   (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 2) 

 

𝑉𝑉𝐿𝐿 =  𝑉𝑉𝑆𝑆  ×  
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑆𝑆 −  𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑆𝑆+𝐿𝐿)

𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑆𝑆+𝐿𝐿)
, (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 3) 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑇𝑇 + 𝐼𝐼𝑇𝑇, (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 4) 

 

Kroppspletysmografi 

Vid Bb-undersökningen sättes patienten inuti en sluten glasbox. Denna 

undersökningsmetod bygger på Boyles lag vilken säger att tryck multiplicerat med 

volym är konstant vid en given temperatur, se ekvation 5 där V står för volym och P för 

tryck. Detta innebär att luftstryckförändringen är proportionell mot volymförändringen 

vid given temperatur (1, 2).  

 

𝑉𝑉 ×  𝑃𝑃 = (𝑉𝑉 ±  ∆𝑉𝑉)  ×  (𝑃𝑃 ±  ∆𝑃𝑃), (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 5) 

 

Praktiskt utnyttjas detta för beräkning av TLC genom att patienten får sätta på sig 

näsklämma och sluta läpparna kring ett munstycke i glasboxen och tidalandas med en 

andningsfrekvens på 20 andetag/minut. När endast FRC finns kvar i lungorna stänges 

en ventil i munstycket vilken omöjliggör fortsatt andning. Genom att simulera 

andningsrörelser mot ventilen kommer trycket i alveolerna att förändras eftersom att 

antal gasmolekyler i lungorna är konstanta medan thorax och diaphragma drar ut 

lungorna så att volymen förändras. Vid inspiration mot ventilen kommer 
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kroppsvolymen att öka till följd av att thorax och diaphragma vidgar ut lungorna, 

emellertid kommer alveolartrycket att minska eftersom att lungorna expanderar utan att 

luft flödar in. Vid exspiration minskar således kroppsvolymen och alveolartrycket ökar. 

Denna tryckförändring uppmäts genom en tryckmätare i munstycket. Genom ekvation 5 

kan thorakal gasvolym när ventilen är stängd (TGV) beräknas genom ekvation 6 och 7. 

𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 står för utrymmet där tryckvariationer kan ske, vilket innebär Bb-volym 

subtraherat patientens volym. ∆𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 och ∆𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 står för Bb-tryckförändringen respektive 

alveolartryckförändringen vid simulerad inspiration och exspiration då ventilen är 

stängd (2).  

 

𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  ×  ∆𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉 ×  ∆𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎, (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 6) 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉 =  𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  ×  
∆𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
∆𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

, (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 7) 

 

TGV antagas vara samma som FRC eftersom att det är under FRC som ventilen 

stänges. TLC kan beräknas genom ekvation 4 genom att TGV sättes in som FRC och en 

VC-manöver genomförs för att kunna sätta in IC i formeln (2). I figur 3 illustreras 

andningsmanövern vid Bb.  

 

 
Figur 3. Schematisk illustration för mätning av lungvolymer vid kroppspletysmografi där VT står för 

tidalvolym, RV för residualvolym, IC för inspiratorisk kapacitet och FRC för funktionell 
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residualkapacitet. Vid quiet breathing får patienten ofta andas i frekvensen 20 andetag/minut innan 

ventilen stänges. Figur hämtad från: Wanger J, Clausen J-L, Coates A, Pedersen O-F, Brusasco V, Burgos 

R et al. Standardisation of measurement of lung volumes. European Respiratory Journal. 2005; 26 (3): 

319-338.  

  

Referensvärden spirometri 

Det finns olika referensvärden för spirometri, dessa kan t.ex. vara Hedenström, 

Berglund eller europeiska referensvärden (ERS). Dessa referensmaterial beror av längd, 

ålder, vikt och kön och finns i syfte att undersöka om en patient befinner sig inom 

normalvärden efter en undersökning. Genom dessa ungefärliga normalvärden och 

patientens symptom kan diagnoser ställas och behandling erbjudas. Hedenströms 

referensmaterial är för nuvarande det vanligaste i Sveriges kliniker (2, 10, 11).  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det föreligger skillnad mellan 

kroppspletysmografi och heliumspädningsmetod samt undersöka om det föreligger 

skillnad mellan apparaturerna vid två olika orter med avseende på vitalkapacitet, 

residualvolym och den totala lungkapaciteten.  

 

Frågeställningar 

• Råder det signifikant skillnad mellan kroppspletysmografi och 

heliumspädningsmetod för beräkning av vitalkapacitet, residualvolym och total 

lungkapacitet?  

• Föreligger det signifikant skillnad mellan apparaturerna vid de två olika orterna 

med avseende på vitalkapacitet, residualvolym och den totala lungkapaciteten?  
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MATERIAL OCH METOD 

Försökspersoners deltagande 

Vid plats ett (O) och plats två (C) tillhandahölls både Bb och He. Målsättningen för 

antal försökspersoner var cirka 25 försökspersoner vid O och 25 vid C. Målsättningen 

var också att cirka 10 försökspersoner skulle genomföra mätningar vid båda platserna 

och alla fyra apparaterna. För en medeldifferens mellan apparaturerna på en deciliter 

med en standarddeviation (SD) på tre deciliter med signifikansnivå på 5 % krävdes det 

totalt cirka 70 försökspersoner (12). Detta ansattes som ytterligare en riktlinje men 

intentionen var att hinna med så många underökningar som möjligt under 

insamlingsperioden.  

 

Försökspersoner från C rekryterades mestadels från dess klinik på sjukhus men även 

släkt och vänner deltog. Försökspersoner vid O bestod av kurskamrater, släkt och 

vänner. Undersökningarna ägde rum i två olika städer i vardera lungfunktions-rum. Alla 

deltagare var vuxna (över 18 år), uppgav sig vara frivilliga, icke-rökare och friska från 

respiratoriska sjukdomar, vilket också var kriterierna för att få delta. Alla 

försökspersoner tillhandahöll ett informationsbrev i förhand vilket tillkännagav syfte, 

utförande, risker, deltagande samt behandling av resultat. Informationsbrevet till 

försökspersonerna vid O och C redovisas i bilaga 1 och 2.  

 

Utförande  

MasterScreen Body/PFT, programvara SentrySuiteTM, (Hoechberg, Tyskland) användes 

genom hela datainsamlingen vid både O och C. Vid båda platserna kalibrerades 

apparaturerna dagligen med avseende på atmosfärstryck, rumstemperatur och 

luftfuktighet. Kalibrering av volym genomfördes vid båda apparaturerna medan 

gaskalibrering endast genomfördes vid He och boxkalibrering vid Bb. Alla kalibreringar 

förnyades varje dag apparaturerna användes och genomfördes efter förinställda program 

i apparaturerna. Försökspersonerna deltog individuellt och utförde både He och Bb vid 

samma tillfälle. Skulle en försöksperson göra fel vid He krävdes det minst 15 minuters 

väntan i syfte att ventilera ut all heliumgas från lungorna (2, 8). Bb kunde genomföras 

igen direkt efter misslyckat försök och påverkades ej av heliumgas i lungorna. He 
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genomfördes därmed alltid före Bb i syfte att om en försöksperson behövde göra om sitt 

försök kunde Bb genomföras under väntetiden innan nytt försök vid He.  

 

Alla deltagare blev informerade muntligt i detalj hur utförandet skulle gå till innan start. 

Utfarandena såg likadana ut vid båda platserna för respektive apparatur. Det var viktigt 

med försökspersonernas bekvämlighet varför de fick sätta sig upprätt med spänd rygg 

och bål med båda hälarna på golvet i syfte att kunna fylla upp och tömma lungorna så 

effektivt som möjligt. Försökspersonerna fick vila cirka två minuter mellan 

undersökningarna så att de ej tröttades ut. De blev tillfrågade om eventuell trötthet och 

undersökaren noterade också detta i syfte att uppmana försökspersonen till mer vila vid 

notering av t.ex. andfåddhet. Efter undersökningarna var det TLC, VC samt RV som 

skrevs in för varje försöksperson vid respektive apparatur. Försökspersonerna fick även 

uppge födelsedatum, längd och vikt. Vid plats O erhölls tillstånd från metodansvarig 

medan verksamhetschef och enhetschef gav tillstånd i C för genomförandet av 

undersökningarna. 

 

Utförande heliumspädningsmetod 

Vid He fick försökspersonerna en näsklämma placerad så att ingen luft flöt genom 

näsan och blev ombedda att sluta läpparna kring munstycket. Försökspersonerna 

tidalandades tills stabil andning var uppnådd före återandningsluften kopplades på, så 

att pneumotachen kunde fyllas med heliumblandningen. Heliumbadningen bestod av 

totalt sju liter varav fem liter återandades försökspersonen och resterande två liter 

fylldes upp i apparaturen och nådde ej försökspersonen. Återandningsluften bestod av 

28 % syrgas, 6 % heliumgas och resterande koncentration rumsluft (8). Efter 

exspirationen tilläts tidalandning återigen tills koncentrationsskillnaden i pneumotachen 

och patientens lungor ej differerade mer än 0,02 % under minst 30 sekunder. 

Avslutningsvis genomfördes en VC-manöver vilken inspirationen genomfördes före 

exspirationen.  
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Utförande kroppspletysmografi  

Vid Bb fick försökspersonerna sätta sig i glasboxen och innan start hölls dörren stängd i 

syfte att tryck- och temperaturutjämna luften inuti och utanför Bb. Återigen blev 

försökspersonen ombedd att använda en näsklämma för att luft ej skulle flyta genom 

näsan och läpparna slöts kring ett munstycke. Försökspersonerna efterföljde en 

metronom i syfte att tidalandas 20 andetag/minut. Metronomen som användes var Tap 

Metronome, mobilapplikation, (Dan Soper, Fullerton, California, USA).  

Efter stabil andningsfrekvens blev försökspersonen informerad om att fortsätta andas i 

samma frekvens trots att ventilen stängdes i cirka tre sekunder. Efter den första 

resistensmätningen fick försökspersonerna fortsätta att andas utefter metronomen i cirka 

fem andetag innan nästa mätning genomfördes. Försökspersonerna informerades om att 

trycka händerna mot kinderna när ventilen var stängd så att dessa ej skulle blåsas upp, 

annars skulle detta leda till felaktiga volymer vilket är en felkälla. Totalt genomfördes 

tre normala och godkända resistensmätningar per försöksperson. En VC-manöver 

avslutade denna undersökning också vilken inspirationen genomfördes före 

exspirationen.  

 

Hedenströms referensmaterial 

I syfte att undersöka hur väl apparaturerna stämde in på normalvärden användes 

Hedenströms referensmaterial för varje försöksperson. I ekvation 8-11 redovisas 

formlerna för VC och RV för män (M) och kvinnor (K). Y står för ålder, L för längd i 

centimeter och M för massa i kilogram. Efter att VC och RV hade beräknats för 

respektive försöksperson kunde TLC räknas fram enligt ekvation 1.  

 

𝑉𝑉𝑇𝑇𝐾𝐾 = −0,000145 ∙ 𝑌𝑌2 − 0,0119 ∙ Y + 0,0552 ∙ L − 4,329, (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 8) 

 

𝑉𝑉𝑇𝑇𝑀𝑀 = −0,000686 ∙ 𝑌𝑌2 + 0,0471 ∙ Y + 0,0752 ∙ L − 8,56, (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 9) 

 

𝑅𝑅𝑉𝑉𝐾𝐾 = 0,0289 ∙ Y + 0,0231 ∙ L − 3,64, (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 10) 

 

𝑅𝑅𝑉𝑉𝑀𝑀 = 0,0268 ∙ Y + 0,0498 ∙ L − 0,0181 ∙ M − 6,59, (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 11) 
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Datahantering 

Signifikansnivån sattes till 𝛼𝛼 = 0,05 innan start. Försökspersoner utanför gränsen för tre 

standarddeviationer exkluderades i studien. Dataprogram vilka användes för 

beräkningar och illustrationer var MATLAB, version: R2017b (The MathWorks inc, 

Natick, Massachusetts, USA) och Excel 2011 (Microsoft Corporation, Santa Rosa, 

California, USA). För att svara på frågeställningarna och analysera mätdata användes 

parat t-test eftersom att mätdata antogs vara parametriskt och normalfördelat (se figur 4) 

samt att jämförelser bygger på upprepade mätningar på samma försöksperson.  

 

 
Figur 4. Histogram över differens av total lungkapacitet (TLC) vid både plats ett (O) och plats två (C) 

uppmätt med kroppspletysmografi (Bb) och heliumspädningsmetod (He). Differensen för TLC är 

beräknad som Bb(C+O) – He(C+O).   

 

Etiska överväganden 

Likt tidigare nämnt, tillhandahöll alla försökspersoner ett informationsbrev, se bilaga 1 

och 2. De fick brevet minst en dag innan genomförandet i syfte att läsa igenom det i 

lugn och ro så att de kunde ta sin tid att bestämma om de ville delta i studien eller ej. 

Informationsbrevet var utformat för att passa alla vuxna människor över 18 år oavsett 

utbildningsnivå genom att enkel svenska utan fackliga uttryck användes i texten. 
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Genomförandet beskrevs i detalj för de båda undersökningarna samt vad syftet med 

studien var.  

 

Försökspersonerna informerades, både via informationsbrevet och muntligt vid 

undersökningstillfället, om att det var helt frivilligt att delta samt att de kunde dra sig ur 

närsomhelst utan närmare motivering. Att resultatet behandlades konfidentiellt framgick 

i texten samt att uppgivelse av längd, vikt och födelsedatum var en förutsättning för att 

kunna delta. Riskerna identifierades också i informationsbrevet vilka var att ett visst 

obehag kunde upplevas vid kroppspletysmografen när ventilen stängdes. Studien 

innebar inga hot mot personlig integritet eller medicinska risker. Ingen smärta 

riskerades med undersökningen och försökspersonerna blev muntligt erbjudna att ta del 

av studiens resultat.  
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RESULTAT 
Totalt antal försökspersoner vid båda platserna samt försökspersonernas kön, ålder, 

längd och vikt redovisas i tabell 1. Fyra försökspersoner i C och två försökspersoner i O 

exkluderades eftersom att deras uppmätta TLC var utanför gränsen för tre 

standarddeviationer.  

 
Tabell 1. Redovisning av försökspopulationens (Fp) storlek, fördelning mellan män och kvinnor, 

medelålder (M-ålder) ± en standarddeviation (SD), längd i centimeter (cm) och vikt i kilogram (kg). 

Försökspopulationen bestod av plats ett (O), plats två (C), totala försökspopulationen O + C samt en 

kontrollgrupp vilka genomförde undersökningar vid både O och C. 

Variabler Fp O Fp C Fp totalt Fp O och C 

Antal Fp 41 34 75 12 

Antal kvinnor 26 27 53 7 

Antal män 15 7 22 5 

M-ålder ± 1 SD  31 ± 11 34 ± 13 33 ± 12 32 ± 11 

Längd (cm) ± 1 SD 171 ± 11 169 ± 10 170 ± 11 172 ± 15 

Vikt (kg) 79 ± 19 73 ± 17 76 ± 18 82 ± 22 

 

Jämförelse av TLC, VC och RV för samtliga försökspersoner i båda orterna illustreras 

grafiskt i figur 5.  
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Figur 5. Jämförelse av total lungkapacitet (TLC), vitalkapacitet (VC) och residualvolym (RV) i liter vid 

undersökningar genomförda på 41 lungfriska och frivilliga försökspersoner vid plats ett (O) och 34 friska 

och frivilliga försökspersoner vid plats två (C). Varje försöksperson genomgick två undersökningar där 

kroppspletysmografins (Bb) resultat redovisas i y-axel och heliumspädningsmetodens (He) resultat 

redovisas i x-axel. En identitetslinje illustreras för att underlätta jämförelsen.  

 

Plats ett (O)  

Vid jämförelse av TLC, VC och RV uppmätt med He och Bb vid plats O förelåg ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan variablerna. Medelvärden, medelvärdesdifferens ± 

en standarddeviation och P-värde redovisas i tabell 2. Det högsta värdet i O för TLC 

uppmättes till 9,3 liter med He och 9,2 liter med Bb. Det lägsta värdet i O för TLC 

uppmättes till 3,6 liter med He och 3,7 liter med Bb.  
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Tabell 2. Jämförelse av heliumspädningsmetod (He) och kroppspletysmografi (Bb) vid plats ett (O). 

Variablerna som undersöktes var total lungkapacitet (TLC), vitalkapacitet (VC) och residualvolym (RV). 

𝑋𝑋� står för medelvärde i liter och är presenterat tillsammans med ± en standarddeviation. P-värdet är 

beräknat med parat t-test och jämförs med 0,05 för att undersöka signifikansnivån (sig).  

Variabler 𝑿𝑿�He 𝑿𝑿�Bb 𝑿𝑿�He-𝑿𝑿�Bb P Sig 

TLC 6,171 6,186 −0,015 ± 0,32 0,96 Ej sig 

VC 4,517 4,517 0,000 ± 0,18 1,0 Ej sig 

RV 1,666 1,637 0,029 ± 0,30 0,91 Ej sig 

 

Plats två (C) 
Vid jämförelse av TLC, VC och RV uppmätt med He och Bb vid plats C förelåg 

statistisk signifikant skillnad mellan samtliga variabler. TLC och RV uppmätte högre 

volym med Bb än He medan VC uppmätte högre volym i He än Bb. Medelvärden, 

medelvärdesdifferens ± en standarddeviation och P-värde redovisas i tabell 3. Det 

högsta värdet i C för TLC uppmättes till 8,7 liter med He och 8,8 liter med Bb. Det 

lägsta värdet i C för TLC uppmättes till 3,7 liter med både He och Bb.  

 
Tabell 3. Jämförelse av heliumspädningsmetod (He) och kroppspletysmografi (Bb) vid plats två (C). 

Variablerna som undersöktes var total lungkapacitet (TLC), vitalkapacitet (VC) och residualvolym (RV). 

𝑋𝑋� står för medelvärde i liter och är presenterat tillsammans med ± en standarddeviation. P-värdet är 

beräknat med parat t-test och jämförs med 0,05 för att undersöka signifikansnivån (sig).  

Variabler 𝑿𝑿�He 𝑿𝑿�Bb 𝑿𝑿�He-𝑿𝑿�Bb P Sig 

TLC 5,580 5,728 −0,148 ± 0,27 0,004 Bb > He 

VC 4,159 4,040 0,119 ± 0,23 0,008 Bb < He 

RV 1,422 1,688 −0,266 ± 0,22 0,001 Bb > He 

 

Platsjämförelse genom kontrollgrupp 

Spridningen för kontrollgruppen som bestod av 12 försökspersoner vilka undersöktes 

vid båda platserna och samtliga apparaturer illustreras grafiskt i figur 6. Det noterades 

att He i C ofta mätte lägre volymer för TLC och RV än resterande apparaturer.  
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 Figur 6. Illustration av kontrollgrupp som bestod av 12 försökspersoner (Fp) vilka undersöktes med 

heliumspädningsmetod (He) och kroppspletysmografi (Bb) vid både plats ett (O) och plats två (C).  

 

Jämförelse av platserna O och C för kontrollgruppen för variablerna TLC, VC och RV 

resulterade i att O (O He + O Bb) var statistiskt signifikant större än C (C He + C Bb) 

vid TLC och VC men ej för RV. Medelvärden, medelvärdesdifferens ± en 

standarddeviation och P-värde redovisas i tabell 4 
 

Tabell 4. Presentation av kontrollgrupp (12 försökspersoner) som undersöktes vid både plats ett (O) och 

plats två (C) med heliumspädningsmetod (He) och kroppspletysmografi (Bb). Variablerna som uppmättes 

var den totala lungkapaciteten (TLC), vitalkapaciteten (VC) och residualvolymen (RV). 𝑋𝑋� står för 

medelvärde i liter och beräknades fram för He, Bb och totalt (tot) för platserna (He + Bb) för O och C. 

Differens mellan Otot och Ctot presenteras med ± en standarddeviation. P-värdet är beräknat med parat t-

test för 𝑋𝑋� Ototalt (O He + O Bb) och 𝑋𝑋� Ctotalt (C He + C Bb) och jämförs med 0,05 för att undersöka 

signifikansnivån (Sig).  

Variabler  𝑿𝑿�O He 𝑿𝑿� O Bb  𝑿𝑿� Otot   𝑿𝑿� C He 𝑿𝑿� C Bb     𝑿𝑿� Ctotal 𝑿𝑿�Otot-𝑿𝑿�Ctot P Sig 

TLC 6,25 6,32 6,28 6,01 6,19 6,10 0,19 ± 0,27 0,002 Otot > Ctot 

VC 4,58 4,63 4,60 4,51 4,41 4,46 0,15 ± 0,22 0,002 Otot > Ctot 

RV 1,69 1,68 1,69 1,50 1,78 1,64 0,05 ± 0,28 0,40 Ej sig 
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Jämförelse mot referens 

För varje försöksperson beräknades referensvärden fram enligt Hedenströms 

referensmaterial. Detta illustreras grafiskt i figur 7 som stapeldiagram vilken visar att 

TLC för samtliga mätningar överensstämde med referensvärden förutom TLC He i C. 

VC mätte lägre volym än referensvärden vid de båda orterna för både He och Bb. RV 

mätte högre volym än referensvärden vid samtliga mätningar förutom He i C.  

 

 
Figur 7. Jämförelse av uppmätta värden för variablerna total lungkapacitet (TLC), vitalkapacitet (VC) och 

residualvolym (RV) med heliumspädningsmetod (He), kroppspletysmografi (Bb) vid plats ett (O) och 

plats två (C). För varje försöksperson beräknade referensvärden fram enligt Hedenströms referensmaterial 

(ref).  

 

Analys av reproducerbarhet 

En och samma försöksperson genomgick sex undersökningar vid både C och O i syfte 

att analysera reproducerbarheten vid de fyra apparaturerna. Detta illustreras i figur 8 

som scater plot och visar att variationsbredden av mätpunkterna är hög. Den största 

differensen mellan två mätningar var 1,6 liter vid TLC.  
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Figur 8. Illustration av reproducerbarhet för en och samma försöksperson vid sex upprepade mätningar 

för varje apparatur för variablerna total lungkapacitet (TLC), vitalkapacitet (VC) och residualvolym (RV). 

Undersökningarna är genomförda med kroppspletysmograf (Bb) och heliumspädningsmetod (He) vid 

både plats ett (O) och plats två (C).  

 

Andra jämförelser 

Utöver detta resultat analyserades även mätdata utefter försökspersonernas längd, ålder, 

vikt och kön i syfte att påvisa korrelation mellan dessa variabler och påvisa ökad 

differens mellan apparaturerna. Ingen signifikant skillnad erhölls vid dessa jämförelser.  
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DISKUSSION 
För plats O rådde det ej någon signifikant skillnad mellan TLC, VC och RV för He och 

Bb. För plats C rådde det statistiskt signifikant skillnad mellan TLC och RV vilken Bb 

mätte högre volymer än He. För VC i C rådde det signifikant skillnad mellan He och Bb 

där He uppmätte högre volymer än Bb. Vid jämförelse av kontrollgruppens mätdata 

noterades signifikant skillnad vid TLC och VC där O visade högre volymer än C. För 

RV rådde det ingen signifikant skillnad mellan platserna. TLC avvek maximalt 4,5 

deciliter och RV avvek maximalt 3,5 deciliter för kontrollgruppen.  

 

För patienter som har återkommande undersökningar, som t.ex. patienter med 

nytillkomna systemsjukdomar kan detta innebära problem. Det genomförs då en 

rutinkontroll när sjukdomen upptäcks för att återge ett ursprungsvärde. Detta 

ursprungsvärde kan sedan användas som en personlig referens för att analysera om 

patienten har försämrats sedan senaste undersökningen. Om dessa undersökningar inte 

genomförs vid samma apparatur vid varje tillfälle finns det med andra ord en risk att 

försökspersonens TLC visar samma vid tre på varandra efterföljande mätningar trots att 

försökspersonens TLC har minskat med två deciliter mellan vardera mätning.  

 

Osäkerheten blir större för undersökningarna då felmarginalen för apparaturerna är 

betydande enligt de upprepade observationerna för en försöksperson. I värsta fall 

resulterade dessa mätningar i en spridning på en liter i TLC mellan två mätningar vid 

samma apparatur utan att försökspersonen genomförde några drastiska förändringar 

med sin teknik samt instruerades på liknande sätt. Spridningen blev ytterligare större då 

mätningar mellan olika apparaturer inkluderas vid analys av reproducerbarhet. Detta 

indikerar starkt att det är av största vikt att samtliga undersökningar för en 

försöksperson genomförs vid samma apparatur. Om detta inte är möjligt är det viktigt 

att detta framgår vid resultatet så att detta kan tas till hänsyn vid framtida 

undersökningar.  

 

Viss del av spridningen kan säkerligen förklaras av bristande kalibrering. Ofta 

genomfördes en kalibrering inför den första försökspersonen och ingen mer kalibrering 

genomfördes senare under dagen. Då det ibland tog väldigt lång tid mellan 
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försökspersonerna kan detta ha varit en bidragande orsak till att resultatet för de sista 

försökspersonerna för dagen inte blev tillförlitliga. Orsaker till detta kan t.ex. vara att 

lufttrycket, luftfuktigheten och rumstemperaturen förändrades och blev osann.  

 

En förklaring till varför spridningen generellt är större för TLC och RV än VC i C kan 

förmodligen förklaras av att VC är den enda variabeln som direkt mäts medan övriga 

beräknas fram av apparaturens beräkningsalgoritmer. Enligt ekvation 1 beror TLC av 

VC och RV vilket medför att förhöjd RV vid normal VC återger förhöjd TLC. Detta 

resonemang angående spridning är applicerbart vid samtliga figurer och tabeller i 

resultatet. För dessa fyra undersökningsmetodermetoder är det säkerställt att 

beräknings-algoritmerna är desamma vilka redovisas i ekvation 4.  

 

På andra ställen kan dessa se helt annorlunda ut och för varje enskild algoritm finns det 

felkällor som bör tas till hänsyn. De båda metoderna är vedertagna metoder vilka 

används världen över för att undersöka lungorna. Styrkor med metoden kan vara att det 

är en smärtfri och billig metod. Det finns inga medicinska risker och apparaturen håller 

länge efter att den är inköpt. Svagheter med metoden kan vara att den varje dag måste 

kalibreras, vilket tar tid. Utöver den dagliga kalibreringen ska även vecko-månad- och 

årskalibreringar genomföras (8). Metoden kan lätt bli felaktig vid små läckage vilket 

uppstod under studiens gång, försökspersoner fick exkluderas och apparaturdelar 

behövde förnyas.  

 

Oberoende av spirometer är det viktigt att genomföra korrekta kalibreringar genom att 

dagligen kontrollera spirometern mot känd volym och känt flöde. Genomförs inte alla 

dagliga kalibreringar blir detta en stor felkälla. Ytterligare en felkälla är att det kan 

bildas kondens vid upprepande mätningar. Kondens noterades under datainsamlingen då 

flera försökspersoner genomförde underökning direkt efter varandra och detta kan ligga 

till grund för felaktiga värden. Detta är en felkälla som även kan existera på kliniker 

eftersom att patienter ofta undersöks direkt eller nästan direkt efter varandra, utan att 

kondensen i apparaturen hinner avdunsta eller torkas bort. På de flesta kliniker 

genomförs det regelbundna veckorengöringar där delar tas isär för rengöring men detta 

kanske kan vara för sällan eftersom att sådan problematik uppstod under studiens gång.  
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Intressant jämförelse är att He vid C avseende RV visade signifikant skillnad mot övriga 

mätningar vid samtliga jämförelser. Vid dessa initiala jämförelser förelåg det troligt att 

dra slutsatsen att denna apparatur är defekt. Efter jämförelse med Hedenströms 

referensmaterial noterades däremot det överraskande sambandet att samtliga apparaturer 

uppvisar för hög RV, förutom He vid C där RV ej avviker signifikant från 

referensmaterialet. Detta kan vara en indikation på att denna apparatur trotsallt är den 

som uppmäter korrekt mot referensmaterialet. Vidare undersökningar inom detta 

område krävs för att kunna rekommendera en apparatur med högre träffsäkerhet än 

resterande apparaturer.  

 

Apparaturerna differerar ej mycket vid VC men den spridningen som existerar kan bero 

på att undersökaren stoppade försökspersonerna för tidigt vid VC-manövern utan att 

dessa fyllt upp lungorna eller tömt lungorna ordentligt. Vid undersökningstillfället var 

det också viktigt att försökspersonerna fick vila mellan He och Bb för att undvika 

felkällor av att försökspersonerna blev för trötta.  

 

Frågan om vilka variabler apparaturerna bör återge med högst precision väcks. Är det 

viktigt att ha en god approximation till RV-mätningar på bekostnad av att TLC blir för 

låg, eller är det viktigare att approximera TLC korrekt på bekostnad av för hög RV? 

Detta bör benämnas med måttlig försiktighet då det är omöjligt att uppmäta 

lungvolymer utan felmarginal och ännu mer försiktig bör man vara då Hedenströms 

referensmaterial benämns som en sanning för lungfriska försökspersoner.  

 

Referensmaterial kan enbart användas som en indikation på vad som är normalt men det 

är inte en sanning. Eftersom att det finns många olika referensmaterial på olika platser i 

världen har det uppstått frågor om att ett enda globalt referenssystem ska användas. 

Studier på detta har genomförts och kommit fram till att etnicitet och levnadsstandard är 

relevanta faktorer för lungvolymer. Därför bör lokala referensmaterial användas istället 

för globala (13). Det är därför oerhört viktigt att vårdpersonal genomför en 

helhetsbedömning där siffrorna på skärmen inte nödvändigtvis väger tyngre än 

vårdpersonalens bedömning av den aktuella patientens hälsotillstånd.  
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Tidigare studier har, precis som resultatet från C, visat att friska patientgrupper 

uppmäter större volymer vid Bb avseende RV och TLC (14, 15). Vid obstruktion blir 

bronkiolerna kroniskt inflammerade vilket leder till svullnad och förträngning i 

luftvägarna. Vid inspiration och exspiration mot trycket i Bb när ventilen är stängd kan 

inte luftrören längre förändra trycket i de mindre luftvägarna, som i normala fall, 

eftersom att dessa då är svullna. Luften fördelas därför oregelbundet och asynkront. 

Extra-thorakala andningsmuskler och luftrör kompenserar istället för detta när ventilen 

är stängd genom att förändra trycket där istället för i luftblåsorna i lungorna (16). Detta 

ger felkällor för Bb som enligt studier påvisar att t.ex. KOL-patienter genererar 

överskattad TLC vid Bb (17). Samma resultat har visats hos andra obstruktiva 

patientgrupper som t.ex. astmatiker (18, 19). Trots detta rekommenderar studier att Bb 

ska användas för obstruktiva patientgrupper (17).  

 

Andra studier på gravida kvinnor vid undersökning mellan Bb och He visar signifikant 

skillnad där Bb ansågs mäta normalt medan He visade för liten volym. Detta kan 

förklaras eftersom att många kvinnor under graviditet kan får avstängningar i 

luftvägarna. Där luftvägar stänger sig kan inte längre heliumgasen nå fram (20). 

Gasspädningsmetoder som t.ex. He är sedan tidigare känt att inte vara en säker metod 

vid t.ex. emfysem. Detta beror på att alveolerna bryts ner och smälter ihop med 

varandra utan att längre delta i gasutbytet. Detta leder till att alveolarvolymen blir låg 

och He visar falskt för låg TLC eftersom att alveolarvolymen och TLC ej längre är 

samma volym som hos friska personer (21, 22).  

 

Bb har visat sig differera i TLC beroende på andningsfrekvensen när ventilen är stängd. 

Hos obstruktiva patientgrupper har en snabb andningsfrekvens mot ventilen visat sig ge 

signifikant skillnad än mot normal andningsfrekvens i vila. De uppmätta felen ökar när 

andningsfrekvensen ökar. Detta har även visats för friska försökspersoner men felen var 

inte lika betydande. Tidigare studie rekommenderar obstruktiva patientgrupper att andas 

med 60 andetag/minut (istället för det standardiserade 20 andetag/minut) när ventilen är 

stängd för att minimera dessa fel (23). Ytterligare en felkälla för Bb föreligger hos 
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undersökare som aktivt ska rätta till de linjära regressionerna vid resistensmätningarna 

(2).  

 

Spirometri kräver, likt tidigare nämnt, god medverkan av patienten. Patienten måste 

vilja delta, kunna följa instruktioner och koppla instruktionerna till koordinationen. 

Detta kan vara svårt att upprätthålla hos en omotiverad patient, funktionshindrad eller 

när mötet mellan undersökare och patient inte fungerar. Sitter patienten i en rullstol eller 

om patienten väger mer än 140 kilogram kommer Bb-metoden inte längre att fungera 

eftersom att det kan ge svårigheter för patienten att ta sig in i glasboxen men max-vikten 

får heller inte överskridas (2, 8). Utöver spirometri kan TLC uppmätas genom computer 

tomography eng. (CT eller datortomografi) vilken kan vara en undersökning att föredra 

vid situationer när patienter ej klarar av att genomföra spirometriundersökningen (24, 

25, 26). Samma studie som rekommenderade Bb vid obstruktiva patientgrupper har 

kommit fram till att He och CT ger mycket likartat resultat medan det emellertid är Bb 

som avviker från dessa (17).  

 

De flesta studier som har genomfört likartade undersökningar på Bb och He uppvisar att 

Bb överskattar volymer i förhållande till He. Trots detta rekommenderas alltid Bb före 

He utan att studier i detalj redogör varför.   

 

I denna studie användes parat t-test, stapeldiagram och scater plot för att illustrera 

resultatet. En annan statistisk metod som kunde ha använts är låddiagram. Låddiagram 

uppvisar spridningens sammansättning mer utförligt än använda metoder. Låddiagram 

valdes dock bort eftersom att denna ej återger samma statistiska säkerhet på samma 

tydliga sätt som vid parat t-test. Ett annat alternativ för redovisning av resultatet hade 

kunnat vara genom Bland-Altman-diagram (27). Bland-Altman-diagram testades initialt 

men tillförde varken tydligare eller mer information än valda metoder och därför 

förkastades den metoden också.  

 

Vid analys av rådata noterades systematisk differens i RV mellan Bb och He i C. Detta 

medförde att det kunde ha varit olämpligt att använda samtliga data vid jämförelse 

mellan O och C då skillnaderna inom C potentiellt sett är mer betydande än skillnaderna 
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mellan orterna. Detta är förklaringen till varför jämförelsen mellan samtliga 

undersökningar vid de båda orterna aldrig genomfördes. Detta kunde annars ha gjort att 

variationsbredden blivit lägre eftersom att den totala försökspopulationen hade ingått 

vid sådan jämförelse.  

 

Det är däremot intressant att genomföra studier vid fler orter för att notera om den stora 

spridningen, dels mellan apparaturerna inom ort C men framförallt mellan orterna är 

konstant hög eller ej. Då enbart två orter har jämförts i denna studie går det inte att dra 

slutsatser generellt kring flera orter. Även om denna studie hanterar två orter är det den 

nationella variationsbredden som är av högsta prioritet för personer som byter 

bostadsort och som därför bör analyseras djupare för att undvika att patienter falskt 

diagnosticeras. Falsk diagnostik kan leda till slöseri av ekonomiska resurser för 

samhället men också att den enskilda patienten utsätts för en medicinsk risk då denne 

kan bli erbjuden behandling som är helt felaktig.  

 

Konklusion 

Det råder signifikant skillnad mellan mätmetoderna i plats två för total lungkapacitet 

och residualvolym, vilken kroppspletysmografi mäter högre volym än 

heliumspädningsmetoden. Det råder även signifikant skillnad för VC i plats två där 

heliumspädningsmetoden mäter högre volym än kroppspletysmografi. Vid plats ett 

råder det inte någon signifikant skillnad mellan apparaturerna för de tre variablerna. Det 

råder även signifikant skillnad mellan platserna där plats två återger signifikant lägre 

total lungkapacitet samt vitalkapacitet än plats ett. Studiens rekommendation är att 

anpassa mätmetoden utefter patientens behov samt att inte byta mätmetod vid 

uppföljning av patient över tid då detta kan försvåra analysarbete.  

 

Hos obstruktiva patientgrupper föredras kroppspletysmografi trots att denne har visat 

sig överskatta residualvolym och total lungkapacitet. Hos gravida och emfysempatienter 

föredras också kroppspletysmografi eftersom att heliumspädningsmetoden annars 

underskattar lungvolymer hos dessa. Kan patienten ej genomföra 

spirometriundersökning har datortomografi visat sig vara en god undersökningsmetod 

för beräkning av den totala lungkapaciteten.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Bilaga 1 redovisar informationsbrev till försökspersoner i 

plats ett.  

Till dig som är lungfrisk och icke rökare – 
Information och förfrågan om deltagande i lungstudie  
 
Du som lungfrisk och icke-rökare tillfrågas härmed att delta i en studie vars syfte är att 
jämföra två metoder för mätning av lungkapacitet.  
 
Hur går detta till?  
Två separata undersökningar genomförs under samma tillfälle och äger rum i 
fysiologiska korridoren i lungfunktionsrummet vid plats ett.  
 
Undersökning I 
Under den första undersökningen blir Du som försöksperson ombedd att sluta läpparna 
kring ett munstycke och andas normalt. Under den normala andningen kommer en 
ofarligt låg halt av heliumgas att spridas vilken Du inte känner av. Avslutningsvis sker 
en maximal inandning och maximal utandning.  
 
Undersökning II 
Under den andra undersökningen blir Du som försöksperson återigen ombedd att sluta 
läpparna kring ett munstycke och andas normalt, men denna gång inuti en glasbox. Efter 
några andetag informeras Du om att en ventil stängs och blir ombedd att andas normalt 
mot ventilen och motståndet som då råder. Återigen sker en maximal inandning och 
maximal utandning innan undersökningen är kar.  
 
Deltagande och resultat 
Det är helt frivilligt att medverka i studien och Du kan när som helst avbryta din 
medverkan utan närmare motivering. Resultatet behandlas konfidentiellt och inga 
obehöriga kommer kunna ta del av det. Frågor som ställs kommer vara kring 
födelsedatum, längd och vikt. Undersökningen beräknas ta cirka 10-30 minuter. Det 
finns inga risker med undersökningarna men ett obehag kan upplevas när ventilen 
stängs vid undersökning II.  
 
Jag som genomför och ansvarar för undersökningarna heter Aje Sohel och går mitt sista 
år på biomedicinska analytiker-programmet med inriktning klinisk fysiologi vid Örebro 
Universitet.  
 
Kontaktinformation 
Studerande:     Handledare:  
Aje Sohel     Gabriella Eliason, Med Dr 
076 405 99 79   019-30 12 79  
sohel.aje@gmail.com    gabriella.eliason@oru.se 
  

mailto:sohel.aje@gmail.com
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Bilaga 2 

Bilaga 2 redovisar informationsbrev till försökspersoner i plats två.  

 
Till dig som är lungfrisk och icke rökare – 
Information och förfrågan om deltagande i 
lungstudie  
 
Du som lungfrisk och icke-rökare tillfrågas härmed att 
delta i en studie vars syfte är att jämföra två metoder för 
mätning av lungkapacitet.  
 
Hur går detta till?  
Två separata undersökningar genomförs under samma tillfälle och äger rum i 
lungfunktionsrummet i kliniska fysiologiavdelningen vid plats två.  
 
Undersökning I 
Under den första undersökningen blir Du som försöksperson ombedd att sluta läpparna 
kring ett munstycke och andas normalt. Under den normala andningen kommer en 
ofarligt låg halt av heliumgas att spridas vilken Du inte känner av. Avslutningsvis sker 
en maximal inandning och maximal utandning.  
 
Undersökning II 
Under den andra undersökningen blir Du som försöksperson återigen ombedd att sluta 
läpparna kring ett munstycke och andas normalt, men denna gång inuti en glasbox. Efter 
några andetag informeras Du om att en ventil stängs och blir ombedd att andas normalt 
mot ventilen och motståndet som då råder. Återigen sker en maximal inandning och 
maximal utandning innan undersökningen är kar.  
 
Deltagande och resultat 
Det är helt frivilligt att medverka i studien och Du kan när som helst avbryta din 
medverkan utan närmare motivering. Resultatet behandlas konfidentiellt och inga 
obehöriga kommer kunna ta del av det. Frågor som ställs kommer vara kring 
födelsedatum, längd och vikt. Undersökningen beräknas ta cirka 20-30 minuter. Det 
finns inga risker med undersökningarna men ett obehag kan upplevas när ventilen 
stängs vid undersökning II.  
 
Jag som genomför och ansvarar för undersökningarna heter Aje Sohel och går mitt sista 
år på biomedicinska analytiker-programmet med inriktning klinisk fysiologi vid Örebro 
Universitet.  
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