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KOLS 

• Kronisk obstruktiv lungesykdom 

• Hindring i luftstrøm 

• Forårsaket av tobakksrøyk og/eller luftveisirritanter

• Lungefunksjon er permanent nedsatt

– < 70% av FEV1/FVC   



Kols

Astma

Obstruktiv lungefunksjonsnedsettelse
OLS

Sykdom i lungeparenchym
Interstitsielle lunge sykdommer

Nevromuskulære sykdommer

Adipositas

Thorax deformitet

Ekstrapulmonal
ventilasjonsinnskrenkning

Restriktiv lunge funksjonsnedsettelse

Sykdom i og omkring lungene



Behandling av hypoventilasjon/ kronisk respirasjonssvikt

Langtidsmekanisk ventilasjon LTMV 

• Non –invasiv ventilasjon (NIV) 

– (Cpap)

– ”Enkel” NIV; Bipap

– ”Avansert” NIV;  Respirator 

• Invasiv ventilasjon
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5 cm H2O = CPAP

EPAP ( “ CPAP ” )

= 5 cm H2O

IPAP =13 cm H2O
8 cm H2O  =  TRYKKSTØTTE



Effekt av IPAP
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• Øket trykk  ved inspirasjon 

• Økt tidalvolum

• Mindre respirasjonsarbeid

• Veksling mellom

IPAP – EPAP: Respirator



Behandling - NIV



Status LTMV i Norge

Fortsatt store 
geografiske 
variasjoner både i 
indikasjonsstilling 
og bruk av LTMV 

Diskusjon om 
hvilke 
pasientgrupper 
som skal ha tilbud 
om LTMV 

Behov for nasjonal 
retningslinje og 
veileder for 
fagfeltet LTMV



Diagnostikk- Sykdomsutvikling

Hypoventilasjon under søvn

Symptomer på søvnforstyrrelse

Kronisk respirasjonssvikt

Pneumoni ,

Atelektase 

Akutt 

respirasjonssvikt †



Evidence for NIV ved akutt respirasjonssvikt. 

Clinical practice guidelines for the use of  NIV/CPAP in the acute care setting 

Keenan S P et al. CMAJ 2011

Akutt hyperkapnisk respirasjonssvikt ved KOLS  1A
Lungeødem (CPAP eller NIV)  1A

Akutt respirasjonssvikt hos immunsviktpasienter 2b
Tidlig ekstubering ved Kols 2b

Alvorlig pneumoni Cpap/ NIV ingen RCT



Kronisk respirasjonssvikt - Effekt av LTMV 

LungesviktLungesvikt Belg/PumpesviktBelg/Pumpesvikt

V/Q Forstyrrelse   ShuntV/Q Forstyrrelse   Shunt HypoventilasjonHypoventilasjon

Økende organsviktØkende organsvikt

Hypoksemisk 

respirasjonssvikt

Hypoksemisk 

respirasjonssvikt

Hyperkapnisk

respirasjonssvikt

Hyperkapnisk

respirasjonssvikt

Søvn hypoventilasjon

Kronisk muskel ”Fatigue”

Redusert ventilatorisk drive

Søvn hypoventilasjon

Kronisk muskel ”Fatigue”

Redusert ventilatorisk drive



Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon

Nasjonal faglig retningslinje for langtids mekanisk ventilasjon

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-

langtids-mekanisk-ventilasjon-ltmv

Januar 2012 og Juni 2012





Kunnskapsgrunnlag og dokumentasjon 

Andre SR, 
metaanalyser

Evidensbaserte 
retningslinjer

Evidensoppsummeringer

RCT case kohort, kontrollerte 
studier

Kliniske forskningskritikker

Annen litteraturgjennomgang

Kasuistikkserier, praksis anbefalinger

Oppdatert 
kunnskapssøk ved 
Kunnskapssentret 

Gradering av 
kunnskapsgrunnlag 
(GRADE-systemet) 

Konsensus i 
Helsedirektoratets 

arbeidsgruppe 

Cochrane systematisk review (SR)

Kasuistikker



Modell for kunnskapsbasert praksis



Retningslinjer fra helsedirektoratet

• Retningslinjer, anerkjent fagkunnskap og allmenngyldige samfunnsetiske 
normer inngår som aksepterte grunnlag for vurdering av hva som er faglig 
forsvarlig, 

• Innholdet i forsvarlighetskravet vil endre seg i takt med utviklingen av 
fagkunnskap 

• Retningslinjer er ment som et hjelpemiddel ved avveiningene ..

• Faglig normerende for valg man anser fremmer kvalitet, god praksis og 
likhet i tjenesten ..

• Helsepersonell må likevel vise faglig skjønn i vurderingen av hver enkelt 
pasient for å ta hensyn til individuelle behov. 

• Dersom helsepersonell eller institusjoner velger å fravike anbefalinger i en 
retningslinje, skal dette dokumenteres og begrunnes

• Fra 

• 2015 vil nye nasjonale veiledere omhandle praksis tilknyttet lov og 
forskrift, prioriteringsveiledere og tekniske prosedyrer og fremgangsmåter



Effekt av langtids mekanisk ventilasjonsstøtte (LTMV) del 3

Kols og Cystisk fibrose

Valgte å avvente Cochrane rapport

Rapport publiseres vår 2014

Effekt av langtids mekanisk ventilasjonsstøtte (LTMV) del 3

Kols og Cystisk fibrose

Valgte å avvente Cochrane rapport

Rapport publiseres vår 2014



• Ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) anbefales ikke å ta 

i bruk LTMV som behandlingsmetode(++). 

• Vurderingen er basert på foreliggende dokumentasjon, 

ekspertvurderinger og konsensus i arbeidsgruppen.

• Det er imidlertid behov for mer kunnskap om effekt av LTMV 

ved stabil KOLS. 

NIV Aktuelle pasientgrupper



Nasjonalt register for LTMV 2013



Recommendations 2011

• The use of long-term NIV cannot be widely recommended in 
patients with stable COPD. (GRADE 1B)

• Long-term NIV in COPD should only be considered on an 
individual basis.

• One subgroup of patients with COPD in which long-term NIV 
could be considered are patients with severe hypercapnia (e.g. 
PaCO2 greater than 55 mmHG) experiencing repeated 
episodes of acute hypercapnic respiratory failure that require 
in-hospital ventilatory support. 

• However, definitive proof of efficacy of long-term NIV in these 
patients will need to await further studies. (GRADE 2C)



Guidelines for Non-Invasive and Invasive Mechanical 
Ventilation for Treatment of Chronic Respiratory Failure

German Society for Pneumology 2010

• NIV is the primary treatment option for HMV of COPD patients 
with CRF.

• The most important criteria for the advent of long-term NIV are 
the presence of hypercapnia in combination with the typical 
symptoms of ventilatory failure, recurring exacerbations and the 
reduction in quality of life.

• The aim of the ventilation is to normalize PaCO2; sufficiently

high ventilation pressures are required to achieve this.



Nocturnal-NIPPV at home for at least three months in hypercapnic patients with stable 

COPD had no consistent clinically or statistically significant effect on gas exchange, 

exercise tolerance,  HRQoL, lung function, respiratory muscle strength or sleep 

efficiency.

Metaanalysis of the two new long-term studies did not show significant improvements

in blood gases, HRQoL or lung function after 12 months of NIPPV.



..tyder ikke på at LTMV øker overlevelse eller reduserer behovet for 

sykehusinnleggelse for pasienter med alvorlig og stabil kols, men 

dokumentasjonen har for lav kvalitet til at vi kan trekke sikre konklusjoner.

LTMV har sannsynligvis liten eller ingen effekt på arterielle blodgassverdier hos 

pasienter med stabil kols.

Juni 2014





Change in PaCO2  after 3 months of NIPPV (PaCO2 baseline - PaCO2) after 3 months for

A) high and low inspiratory positive airway pressure (<18 and >18 IPAP)

B) high and low compliance (<5 and 5 ventilation hours per night) 

C) high and low baseline PaCO2 (<55 and 55 mm Hg)

Figures display mean change scores and 95% confidence intervals.

…this meta-analysis enabled hypothesis generating subgroup analyses
showing that higher IPAP levels, more ventilation hours and higher

baseline PaCO2 seem to improve PaCO2 after 3 months of NIPPV.



Struik F M et al. Thorax April 2014

Nocturnal non-invasive ventilation in COPD patients with prolonged hypercapnia after 

ventilatory support for acute respiratory failure: a randomised,controlled, parallel-group study

65% versus 64% of patients (NIV vs standard treatment) were readmitted to 

hospital for respiratory causes or had died

Daytime PaCO2 was significantly improved in NIV versus standard treatment

as was transcutaneous PCO2 during the night. 

HRQL showed a trend in favour of NIV. 



Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment
of severe stable chronic obstructive pulmonary disease:

a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial
Thomas Köhnlein, Wolfram Windisch, Dieter Köhler, Anna Drabik, Jens Geiseler, Sylvia Hartl, Ortrud Karg, Gerhard Laier-

Groeneveld, Stefano Nava,
Bernd Schönhofer, Bernd Schucher, Karl Wegscheider, Carl P Criée, Tobias Welte

Lancet Respir Med 2014

The main finding of this study is the positive effect of long-term NPPV on overall 

survival in patients with hypercapnic, chronic, stable COPD. 

NPPV treatment was associated with significant improvements in PaCO2, pH, 

bicarbonate, FEV1, and HRQL.



Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment
of severe stable chronic obstructive pulmonary disease:

a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial
Thomas Köhnlein, Wolfram Windisch, Dieter Köhler, Anna Drabik, Jens Geiseler, Sylvia Hartl, Ortrud Karg, Gerhard Laier-

Groeneveld, Stefano Nava,
Bernd Schönhofer, Bernd Schucher, Karl Wegscheider, Carl P Criée, Tobias Welte

Lancet Respir Med 2014

NIV behandling; 

Innlagt 5,6  dager

Kontroll etter 14 dager, 3, 6, 9, 12 måneder med 3,1 dag innleggelse. (Mean)

NIV. Mål; 

Senke spontan, dagtid PaCO2 20%. 

Kontrollert ventilasjon tilstrebet  IPAP 21,6 Frekvens 16 (Mean)



LTMV ved kols

• NIV kan ha gunstig effekt på en undergruppe 

av kols

• NIV ved stabil hyperkapnisk kols

– Reduksjon av dagtids og nattlig hyperkapni.

– Bedring av livskvalitet

– Bedrer overlevelse



• Langtids NIV bør ikke initieres i forbindelse med akutt 

forverring

• Revurderes i stabil fase etter  2–6 uker

• Vurder NIV ved PaCO2 > 7 kPa , eller ved oppstart av LTOT.

• Effekt av NIV monitoreres ved nattlig PtcCO2

• Ved initiering av behandling er mål en 20 % reduksjon av  CO2

ved spontan pust

• Høye trykk og kontrollert ventilasjon ser ut til å være gunstig

LTMV ved kols

Mark Elliott, Domiciliary NIV for COPD: where are we now?

Lancet Respir Med 2014



Kols

• Kronisk respirasjonssvikt sees ofte ved Kols

• Nattlig hypoksemi er vanlig ved respirasjonssvikt



• Kronisk hypoksemi -/+ hyperkapni

• Sjelden ved FEV1 > 1 L / 30 % forventet

• Tenk på hypoventilasjon :

• Se etter komorbidiet ;

• Adipositas , søvnapne, andre restriktive tilstander

Kols



Kols og LTMV retningslinjer

• Trolig ny retningslinje om LTMV 2016

• Anbefaling om kols?


