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När är det lämpligt med spirometri? 

Vid arbeten med exponering som långsiktigt kan skada luftvägarna 

- Damm som kan ge KOL, eller fibrotiska förändringar t.ex. asbest, kvarts, byggdamm 
m.m. 
- Andra lungskadande ämnen t.ex. kväveoxider, tobaksrök, svetsrök och luftföroreningar 
vid sotning. 
- Luftföroreningar som främst kan ge upphov till överkänslighetsreaktioner i luftvägarna 
som diisocyanater och vissa andra härdplaster, mjöldamm, röd ceder, latex, vissa 
läkemedel och parfymämnen, pollen och pälsdjur. 
- Luftföroreningar som kan ge upphov till alveolit som mögeltoxiner och organiskt damm.

I dessa fall är syftet dels att upptäcka sjukdomstillstånd som gör arbete med 

ovanstående risker olämpligt, t.ex. astma, KOL, emfysem eller inflammatoriska 

systemsjukdomar i lungorna, dels att upptäcka tidiga tecken på ogynnsam påverkan på 

lungfunktionen. 
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Vid arbeten som innebär olycksrisker med lungskadande ämnen 

På arbetsplatser där lungtoxiska ämnen hanteras och det finns risk för accidentell 

exponering kan spirometri för anställda bli aktuell efter olyckshändelser med 

kortvariga höga exponeringar. Ämnen som kan ge sådana problem är klorgas, saltsyra, 

svavelsyrlighet, kväveoxider och rökgaser. 

Vid arbeten som ställer höga krav på fysisk arbetsförmåga 

I dessa fall kan ventilationsförmågan utgöra begränsande faktor. Några exempel är 

rökdykning, dykning i vatten, mast- och stolparbete eller annat tungt arbete. 

Lagstadgade medicinska kontroller 

Vid följande exponeringar ställer Arbetsmiljöverkets föreskrifter krav på 

spirometriunder-sökningar: asbest, kvarts, vissa syntetiska oorganiska fibrer och 

härdplaster. (Ref. 1).
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RIKTLINJER

UTRUSTNING UTFÖRANDE UTVÄRDERING



Riktlinjer

ATS/ERS- guidelines

American Thoracic Society/European Respiratory Society

www.thoracic.org/statements/resources/pfet/PFT2.pdf

Metod beskrivning för spirometri

Tolkning av spirometrikurvor

Utrustning för spirometri



UTRUSTNING
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Koll på utrustningen

Spirometern ska kunna mäta volym i 15 sek.

Temp och luftfuktighet

Noggrannhetskraven ska klara upp till 8 FVC manövrar.

Hygien

Kalibrera (self-test)



Kalibrering och kontroll

med 3 liters spruta rekommenderas varje dag. 
Volymvariation inom +-3%

Kontrollsprutan kalibreras vartannat år

Loggbok ska föras minst 1 ggn/vecka



UTFÖRANDE



Vem kan utföra spirometri

Lungans anatomi, fysiologi patofysiologi

Kunskap om spirometrins funktion

Underhåll och kalibrering

Säkerställa kvalliten (10 blås/utförare)
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Patientförberedelser

Ev. instruktioner om medicinutsättning

Hälsotillstånd ex förkyld, ryggbesvär mm

Vid spirometri för diagnostik av lungfunktionen bör patienten vara 
så medicinfri som möjligt.

Ex. kortverkande luftrörsvidgandemedicin som Bricanyl, Ventoline
mm. utsatt i 6 tim. innan

Se pm på www.fhv.metodik.se

Vid spirometrikontroll notera vad och hur medicinen tas.

http://www.fhv.metodik.se/


Definitioner vid spirometri

FEV1 (Forcerad Expiratorisk Volym)Mäter den volym som man andas ut under den första 
sekunden efter en maximal forcerad utandning

VC/FVC (Forcerad Volym Capacitet)Mäter lungvolymen som kan mätas efter maximalt in 
och utandning (lugnt eller forcerat)

FEV% Hur stor del av andetaget som andas ut på första sekunden. 

Används för att bedöma obstruktion

PEF Peak Expiratory Flow max utandning





Utförande FEV1/FVC

Minst tre felfria forcerade utandningar.

Skillnaden får inte vara med än 5% eller 015.L

Upprepa tills detta är upp nått.

Max åtta försök.

Högsta värdet rapporteras.
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Utförande Vital Kapacitet

Dessa manövrar är långsamma utom vid ändlägena

Tre felfria manövrar 

Sitta, av slappnad (axlarna), näsklämma

Max fyra manövrar

Om resultaten varierar mycket. Kontrollera att inandningen är maximal



UTVÄRDERING
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Volym-tid registrering

För en korrekt volym-tid registrering bör man eftersträva 

▪ Kurvan ska ha planat. Uppnått en platå.

▪ Utandningen skall fortgå minst 6 sekunder 

Spirometrikörkortet



OBSTRUKTIVITET på Volym - Tidkurva

FVC

FEV1

1 2 3 4 5 6 Tid (sek)

Volym (l)
6

5

4

3

2

1

FEV1/ FVC < 0,7

4/5=0,8

2,5/5=0,5

2/5=0,4

1/5=0,2



Tolkning av undersökningen

Tekniskt bra genomförd undersökning?

Näsklämma?

Vilken referenskurva har använts?

Kurvans form; restriktiv, obstruktiv, normal?

Förändring vid reversering?

Vilket läkemedel vid reversering?

Spirometrikörkortet
21

Tolka med eftertanke !
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Långsam och ofullständig utandning

Medverkar ej

Icke forcerad exspiration

Luftläckage

Inspiration under utandning

Försök 1

Försök 3

Försök 2

Exempel på felaktigt utförda volym-
tidkurvor
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Flöde-volym registrering

För en korrekt flöde-volym registrering bör man eftersträva 

▪ Alltid en peak

▪ Utandningen skall fortgå minst 6 sekunder 

✓ En platå ska ha uppnåtts

Spirometrikörkortet
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Normal flöde-volymkurva

24

2

Flöde 
liter/sek

12

10

8

6

4

2

0

4

6

8

Volym 
liter

OBS! Det ska finnas en 
tydlig topp på kurvan, med 
snabb och brant stigning 
innan! 



25

Inspiration mitt under
exspirationsfasen

Läckage kring munstycke

Hosta under exspiration

Avslutat exspirationen för tidigt

Exempel på felaktigt utförda flöde-
volymkurvor
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Flöde (l/s)

Volym (l)

Normal

Perifer obstruktivitet

Flöde-volym registrering

Spirometrikörkortet
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Volym (l)

Normal

Uttalad obstruktion, t ex 

vid KOL med emfysem

Flöde-volym registrering

Flöde (l/s)

Spirometrikörkortet
27
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Volym (l)

Normal

Obstruktivitet med 

reversibilitet

Flöde-volym registrering

Flöde (l/s)

Spirometrikörkortet
28
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Flöde (l/s)

Volym (l)

Normal

Högt återfjädringstryck, som 

ger ökat flöde samt låg 

FVC, ”Fibrotisk kurva”

Flöde-volym registrering

Spirometrikörkortet
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▪ Referensvärden är framtagna på sittande personer 
Notera avvikande i journalen

▪ Patienten ska sitta rak i ryggen, med lätt lyft 
haka, under hela undersökningen 
OBS! patienten ska inte fälla sig framåt 

▪ Näsklämma 

▪ Munstycke – placeras mellan tänderna 
Läpparna ska slutas tätt runt munstycket  

▪ Ange: Längd, vikt, kön, ålder                              

▪ OBS! Kom ihåg att ändra dessa värden nästa gång, om de 
har förändrats

▪ Tandprotes ska sitta i, annars risk för läckage

▪ Ej tuggummi eller snus i munnen
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Utvärdering

Tillförlitlighet (hela kedjan)

Avläsning av kurvorna görs med två decimaler. Noggrannheten=0,05L

Tolkning - Oftast falskt för låga. 

Bristande i utförandet måste framgå i svaret

Referensvärden - notera vilket



Vuxna

▪Hedenström, 1986 (20-75 år) sittande

▪ERS (ESCC) Kol & Stål unionen,1993 

(18 – 70 år) sittande

▪Berglund, 1963 (20 – 70 år) stående

▪Knudson, 1983 (6 – 70 år)

Barn

▪Solymar/Polgar,1980 (7 – 18 år) 

▪Zapletal, 1969 (6 – 18 år)

Referensvärden

Spirometrikörkortet
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GLI 

(All Ages) 
2013

5 – 80 år
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Svårigheter

Annan etnisk tillhörighet (Andra referensvärden)

Ovanlig kroppskonstitution

✓ Extremt långa

✓ Överviktiga

Osteoporos (påverkan av sjukdomen)

✓ Gå efter ursprunglig längd 

Uttalad skolios (påverkan av sjukdomen)

✓ Mät längden mellan fingertopparna

Tolka med eftertanke !

Spirometrikörkortet
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Kontraindikationer

Förkyld i nedre luftvägarna 

Ont i ryggen

Yrsel, bröstsmärtor 

Högt blodtryck

Hjärtinfarkt inom 1 mån. annan



Signifikant (relevant) effekt om

▪ FEV1 ökar ≥ 12% och 200 ml eller

▪ FVC (VC) ≥ 12%

▪ Reversibilitetseffekten skall ej bedömas som  förändring i FEV1 / 
VC eller FEV1 / FVC

100 x (FEV1 (efter) - FEV1 (före))

FEV1 (före)

Reversibilitetstest

Spirometrikörkortet
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PEF-kurvor

Registreras morgon och kväll, under minst 2-3 veckor 

Diagnostik- utsätta sej för det som brukar ge besvär, tex. Ansträngning

Uppföljning- registrera 2-3 veckor

Egenkontroll- ta reda på ”max-PEF” och ”lägsta-PEF”



Tolkning av PEF-Kurvor

Dygnsvariabilitet

Situationsbaserad variabilitet

Baslinjeförskjutning











Till sist

www.asta.org.se

www.spirometri.se

www.tobaksfakta.se

www.slutarokalinjen.org

www.av.se

www.jobbafrisk.se

www.fhvmetodik.se

helen.bertilsson@regionvasterbotten.se
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