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Abstrakt  

Vid flygresa sker miljöförändringar och fysiologiska förändringar som hos personer med kroniskt 

obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakar försämring av deras tillstånd varav behandling med oxygen 

kan krävas. Inför flygning kan patienter med KOL genomgå höghöjdsimulering (HAST) för bedömning 

av deras behov av oxygentillförsel under flygtiden. HAST är inte en utbredd metod varför en enklare 

metod för utvärdering av KOL-patienters lämplighet att flyga vore önskvärd. Det har visat sig att sex 

minuters gångtest (6MWT) kan vara ett alternativ till HAST. Syftet med studien var att undersöka om 

ett 6MWT kan förutsäga utfallet vid HAST. Studien undersökte tio friska kontroller (FK) och tio 

patienter med KOL (pKOL). 6MWT utfördes med kontinuerlig registrering av saturation mätt med 

pulsoximeter (SpO2), dyspné, andningsfrekvens, hjärtfrekvens och gångsträcka. HAST genomfördes 

med en ny metod där ett tält avsett för höghöjdsträning användes för att simulera flygkabinmiljö, med 

tillhörande hypoxigenerator som levererade luft med 15% oxygenhalt. Motsvarande registrering som 

vid 6MWT användes vid HAST. pKOL uppvisade kort gångsträcka, lätt sänkt SpO2 i vila och kraftig 

sänkning i SpO2 samt ökad dyspné under 6MWT. HAST gav en betydande sänkning i SpO2 för pKOL 

och en lätt sänkning för FK. Studien konkluderade att 6MWT ej kan förutsäga utfallet vid HAST. 
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Introduktion 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett av världens största folkhälsoproblem. År 2020 beräknas 

KOL vara den sjukdom som har tredje högsta dödligheten i världen. I Sverige räknar man idag med att 

500 000 till 700 000 är drabbade av detta sjukdomstillstånd. Begreppet KOL innefattar astma, 

emfysem och kronisk bronkit. Dessa kan uppträda enskilt eller tillsammans i olika grad. Patienter 

diagnostiserade med KOL beskrivs främst lida av emfysem och kronisk bronkit. Sjukdomsförloppet 

karaktäriseras av inflammatoriska processer i luftvägarna från bronkerna ned till alveolerna. Ett 

förlopp som kan bromsas men aldrig förbättras. KOL orsakas i de flesta fall av tobaksrökning men 10–

20% av patienterna med KOL har aldrig rökt. KOL har stor inverkan på ekonomin, både för samhället 

och den enskilde och ofta upptäcks sjukdomen i ett senare skede då kliniska symtom inte framträder 

initialt i sjukdomsförloppet. Detta till följd av att lungorna har en stor reservkapacitet (1-4).       

Vid flygresa sker miljö- och fysiologiska förändringar i flygkabinen vilka normalt leder till lätt hypoxi 

och gasexpansion. Hos personer med KOL orsakar detta en försämring av deras tillstånd och behov av 

oxygen eller annan behandling kan krävas. Idag reser fler och fler med flyg och förutsätter att kunna 

göra så även vid ålder- och sjukdom. Förberedande information och utredning av personer med 

nedsatt andningsförmåga och respiration är därför en förutsättning. Kabintrycket under flygning 

sjunker och ger en förändring i arteriellt syrgastryck (PaO2) från 95 mm Hg till 60 mm Hg maximalt, 

vilket för friska individer innebär en sänkning med ca 3–4%-enheter syremättnad i blod (SaO2). Detta 

motsvarar en vistelse på cirka 2000 meter över havet (m ö h) och en oxygenhalt (O2-halt) mellan 15-

17%. Passagerare med nedsatt lungfunktion kan redan vid havsnivå ha en sänkt SaO2, varför det 

sänkta kabintrycket ger ett större utslag hos dessa individer. Sänkningen i SaO2 minskar ytterligare 

med längre flygtid. För KOL-patienter kan det innebära att så många som 18% drabbas av lättare 

andnöd under flygning (5-6).  

Inför flygning kan patienter med KOL genomgå ”hypoxia-altitude simulation test” (HAST), ett test 

som simulerar hög höjd, för bedömning av deras behov av extra O2-tillförsel under flygtiden. Detta 

rekommenderat från British Thoracic Society (BTS) där HAST ses som guldstandard för denna typ av 

bedömning. Genomförande av HAST innebär att patienten får andas in en gasblandning med 15,1% O2 

(motsvarande O2-halt på 2000 m ö h) via tätt åtslutande mask eller munstycke under 20 min. 

Patienten monitoreras kontinuerligt med EKG och arteriell blodgasmätning före samt under 

simulering (7). Den kliniska betydelsen av tillfälligt höjdinducerad hypoxi är ännu oklar och rapporter 

om hypoxirelaterade nödsituationer vid flygning är få. Trots oklarheterna rekommenderar BTS en 

undersökning inför planerad flygresa av patienter med KOL vilka har en forcerad expiratorisk volym 

under en sekund (FEV1) <50% (8). Inför utredning ska också hänsyn tas till SaO2, där HAST 

rekommenderas om SaO2 är mellan 92 och 95% i vila. Dock är HAST både tidskrävande och inom 

svensk sjukvård är det, enligt det nationella vårdprogrammet för KOL, inte realistisk att genomföra 

undersökningen i någon större omfattning. Inte heller i andra delar av världen är HAST en utbredd 

metod varför en enklare metod för utvärdering av KOL-patienters lämplighet att flyga vore önskvärd. 

Spirometri, PaO2 vid havsnivå och förutsägelseekvationer har ensamt visats vara otillräckliga 

prediktorer för allvarlig hypoxemi. En norsk studie har visat att SaO2 mätt under sex minuters 
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gångtest (6MWT) i kombination med oxygensaturation mätt i perifert blod med pulsoximeter (SpO2) 

under vila, kan vara ett alternativ till HAST. Studien redogjorde för hög sensitivitet och specificitet vid 

förutsägelse om PaO2 hos KOL-patienter kommer ligga under 6,6 kPa eller ej, vilket är gränsen för vad 

en patient med KOL bör understiga vid flygning (6, 8-9). 

På senare tid har det blivit allt mer vanligt med bruk av höghöjdsträning bland elitidrottare (10). Detta 

har lett till att marknaden för simulering av hög höjd vid havsnivå har ökat och särskild utrustning för 

sådan simulering har tagits fram till en lägre kostnad än tidigare (11). Sådan utrustning omfattar; 

transparenta tält i varierande storlek, hypoxigeneratorer samt oxygenmätare.   

Syftet med studien var att undersöka om ett 6MWT, utfört på KOL-patienter, kan förutsäga utfallet vid 

HAST genomfört med höghöjdssimulering i tält. 
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Material och metoder 

Forskningspersoner  

Forskningspersonerna utgjordes av tio (två kvinnor) friska kontroller (FK) i åldrarna 28-62 år (39,5 år 

(11,8)) (medelvärde (standardavvikelse (SD))) och tio (fyra kvinnor) patienter med KOL (pKOL) i 

åldrarna 53-73 år (67,7 (5,5)). FK rekryterades från Statens personadressregister samt via personliga 

kontakter till ansvariga och undersökande personal i studien. Patienter med stabil KOL rekryterades 

från Lungmottagningens patientpool vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Inklusionskriterier för FK var 

20-75 år, förkylningsfri de senaste två veckorna före undersökningstillfälle samt funktionellt kapabel 

att genomföra 6MWT. Motsvarande gällde för pKOL med tillägg om KOL-diagnos och stabil KOL 

minst sex månader före undersökningstillfälle samt FEV1/forcerad vitalkapacitet (FVC) >30%. 

Exklusionskriterier för FK utgjordes av att ha rökt >5 packår och/eller diagnostiserade 

lungsjukdomar. För pKOL exkluderades personer beroende av oxygen och/eller drabbad av 

hjärtsjukdom. Forskningspersonerna plockades ur en större studie (”Fit to fly”, vid 

Lungforskningslaboratoriet vid Skaraborgs sjukhus i Skövde) varför inga exklusioner av deltagare 

gjordes i denna studie. Var forskningsperson undergick två besök, vid det första genomfördes 6MWT 

samt lungfunktionsundersökning och vid det andra 6MWT samt HAST. I denna studie har endast data 

från besök två analyserats. Demografi och karaktäristik för samtliga forskningspersoner 

sammanfattades (Tab.1), med parametrar från lungfunktionsundersökningar genomförda under besök 

ett utförda enligt guidelines från European Respiratory Society/American Thoracic Society (ERS/ATS) 

standars (12-14).  

Sex minuters gångtest 

Insamling av data gjordes med manuella, visuella observationer och Bluetooth®-teknik av SpO2, 

hjärtfrekvens (HR), grad av upplevd dyspné enligt Borgskala CR-10, andningsfrekvens (AF), 

gångsträcka, gånghastighet och steglängd. Data insamlad med Bluetooth®-teknik skickades till en 

egenutvecklad programvaruapplikation i LabView (National instruments, Austin, TX, USA) vilket 

kördes på en bärbar dator. Datorn placerades på en rollator (Fig. 1A) som en undersökare gick med 

efter och i samma takt som forskningspersonen. Rollatorn var också utrustad med en egenutvecklad 

gyrometer bestående av ett hjul Ø15 cm och en ”encoder” vilken gav 3600 impulser/varv och hade en 

noggrannhet av ±1 cm/20 m rullsträcka, från vilket gånghastigheten kunde registreras i tidigare 

nämnd programvaruapplikation. SpO2 och HR mättes vid dig II och dig IV höger hand med två 

pulsoximetrar burna kring handleden (Nonin WristOx2® modell 3150, Nonin Medical, Inc., Plymouth, 

MN, USA) samt vid vänster öra med en portabel pulsoximeter (Nonin PureSAT®, Nonin Medical, Inc., 

Plymouth, MN, USA). Dig II registrerades med medium soft sensor (Nonin WristOx2® sensor modell 

8000SM-WO2, Nonin Medical, Inc., Plymouth, MN, USA) och dig IV med flex sensor (Nonin 

WristOx2® sensor modell 8000J-WO2, Nonin Medical, Inc., Plymouth, MN, USA). I denna studie 

analyserades data i första hand från dig II höger och i andra hand från dig IV höger. Data från öra 

uteslöts. Ett band för mätning av respirationsfrekvens (Biopac TSD201 Respiratory effort transducer, 

Biopack Systems, Inc., Santa Barbara, CA, USA) (Fig. 1B) fästes kring försökspersonens bröstkorg. 

Kring försökspersonens ankel fästes en egenutvecklad accelerometer (Fig. 1C) med vilken steglängden 

kunde beräknas. Forskningspersonen ombads sitta ned under fyra minuter (min) och därefter stå upp 
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i en min under vilken tid utgångsvärden insamlades för tidigare nämnda parametrar (prefas6MWT). 

6MWT genomfördes enligt nationella instruktioner för fysioterapeuter, framtagna utifrån 

rekommendationer av ERS/ATS /9, 10/ (15, 16) med skillnaden att kontinuerlig monitorering och 

registrering av mätdata gjordes under hela testet samt att dyspné efterfrågades varje minut. Manuell 

registrering av örats SpO2 och HR gjordes varje minut under den totala gångtiden av 6 min (gångfas). 

Testet genomfördes i korridorer vilka bildade en kontinuerlig sträcka av 105 m vilken försökspersonen 

gick runt utan att behöva vända, alternativt i en rak plan korridor av 70 m där forskningspersonen gick 

fram och tillbaka. Efter testet ombads forskningspersonen att stå upp i en min och därefter sitta ned i 

fyra min (postfas6MWT), för att följa personens återhämtning till utgångsvärden. Vid testets slut 

stoppades all registrering i datorprogrammet. Avsteg i instruktionerna gjordes angående 

blodtrycksmätning före testet. 

Vid bedömning av 6MWT gångsträcka användes referensvärden av Enright et al. (17). 

Höghöjdssimulering (”High altitude simulation test”) 

Samma datorprogram och registreringsutrustning som vid 6MWT användes för att registrera SpO2, 

HR och AF vid HAST. Rapporterad dyspné samt SpO2 från öra registrerades manuellt varannan minut 

genom hela testet. Efter avslutat 6MWT fick forskningspersonen sitta ned i tio min (prefasHAST) för 

registrering av utgångsvärden.  Ett portabelt tält (Portable tent Queen size, Hypoxico altitude training 

systems, New York, NY, USA) för ”höghöjdsträning” (Fig. 1D) användes för att simulera flygmiljö vid 

cirka 2400 m ö h. O2-halt vid 15 ± 0,3% tillsågs med hjälp av en omvänd O2-koncentrator (Hypoxico 

altitude training systems, New York, NY, USA) (Fig. 1E) och en mätare av O2-halt (Handi+ modell 

R218P12, Maxtec, Salt Lake City, UT). Efter prefasHAST placerades försökspersonen på en stol i tältet 

(Fig. 1F) under en tid av 20 min vid O2-halt 15% (tältfas). Då 20 min passerat öppnades tältet och 

forskningspersonens återhämtning monitorerades samt registrerades i ytterligare tio min 

(postfasHAST). Under den sista minuten för prefasHAST, tältfas och postfasHAST mättes blodtrycket med 

automatisk blodtrycksmätare (SureSigns VS2, Philips medical systems, Andover, MA, USA) (Fig. 1D).  

Statistik 

Samtliga data registrerade med det egenkodade datorapplikationen överfördes till Microsoft Excel 

2016, vari analys av data genomfördes. Var deltagares registrerade mätdata för respektive parameter, 

SpO2, dyspné, AF samt HR, uttrycktes som medianer utefter vilka medelvärden i respektive grupp, FK 

och pKOL kunde beräknas. Skillnaden mellan medianer för prefas6MWT och gångfas samt prefasHAST 

och tältfas beräknades för SpO2 (∆SpO2), dyspné (∆Dyspné), AF (∆AF) samt HR (∆HR). Relationer 

mellan FK och pKOL undersöktes med Students oparade t-test samt Mann-Whitney U-test för dyspné. 

För att se relationer i skillnaden mellan prefas6MWT och gångfas samt prefasHAST och tältfas användes 

Students parade t-test och Spearmans rangkorrelation, för FK respektive pKOL inom grupperna. För 

att se signifikansgrad mellan prefas och gång-/tältfas respektive prefas och postfas i respektive grupp, 

FK och pKOL, utfördes Students parade t-test samt Wilcoxons rangsummetest för dyspné. Skillnader 

och samband ansågs signifikanta vid p <0,05. Mann-Whitney U-test, Spearmans rangkorrelation och 

Wilcoxons rangsummetest beräknades i IBM SPSS Statistics 24.  
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Etiska överväganden 

Etikprövning godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg 20171121: DNR 800-17.  

Vid etikansökan togs hänsyn till Helsingforsdeklarationen genom bland annat informerat samtycke – 

muntligen och skriftligen, varje forskningsperson gavs ett kodnummer för avidentifiering samt att tid 

för besök bokades utefter forskningspersonens möjlighet att delta. Samtliga undersökningsmetoder 

(blodtrycksmätning, pulsoximetri och 6MWT) används i olika sammanhang rutinmässigt i 

patientvården vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) i Skövde och på andra sjukhus i Sverige. Simulering av 

flygkabinmiljön, HAST, används inte rutinmässigt vid SkaS Skövde för utvärdering av patienter med 

KOL som avser göra flygresor, men rekommenderas starkt i internationella riktlinjer. Inget av testerna 

i studien innebar några betydande medicinska risker då patientens tillstånd monitorerades 

kontinuerligt. I händelse av fall i SpO2 till under 85% avbröts testet och O2-behandling kunde 

erbjudas. Nytta med deltagande i studien kunde ses i att individer med KOL fick reda på om de med 

bevarad medicinsk säkerhet kan genomföra flygresor eller om de behöver O2-tillskott för att klara 

detta. Idag utförs sannolikt alltför få utvärderingar av individer med KOL med avseende på deras 

medicinska säkerhet under flygresor. Studien kan förhoppningsvis få till följd att fler KOL-drabbade 

testas, med ökad medicinsk säkerhet och trygghet som följd. 
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Resultat 

Sex minuters gångtest 

Samtliga 20 forskningspersoner genomförde 6MWT. Forskningspersonerna med KOL hade signifikant 

kortare (p <0,001) gångsträcka (451 m (104)) jämfört med FK (633 m (44)). De uppvisade också 

signifikant större (p <0,01) fall i SpO2 (∆SpO2) (-7%-enheter (3)) jämfört med FK (-2%-enheter (2)). 

Inga signifikanta skillnader sågs mellan grupperna avseende förändringar i grad av dyspné, AF eller 

HR (∆Dyspné, ∆AF och ∆HR) (Tab. 2).  

pKOL uppvisade signifikant lägre (p <0,001) SpO2 under prefasen (93% (2)) jämfört med FK (96% 

(2)) (Fig. 2A). pKOL uppvisade signifikant fall av SpO2 redan efter en minuts gång. Sänkningen 

fortskred under det sex minuter långa testet och var som lägst efter sex minuter (87% (4) jämfört med 

prefas (p <0,001)). Under postfasen översteg SpO2 värdet under prefasen (94% (2) vid minut 11 (p 

<0,01)). FK visade ingen förändring i SpO2 under gångfas eller postfas, jämfört med prefas.  

Graden av dyspné var ringa i båda grupperna under prefasen, pKOL skattade Borg score 0,5 (1) och FK 

Borg score 0 (1). Båda grupperna uppvisade signifikant ökning av dyspné under gångfasen (Fig.2B). 

Maximal Borg score var 5 (3) hos pKOL (p <0,01) och Borg score 2 (1) (p <0,05) hos FK. För pKOL 

kvarstod högre (p <0,05) dyspné-grad under postfasen jämfört med prefasen (Borg score 1 (1)), vilket 

inte sågs hos FK.  

Under prefasen var AF något högre (p <0,05) för pKOL, 18 (3) andetag/min jämfört med 14 (3) 

andetag/min hos FK (Fig. 2C). AF ökade signifikant i båda grupperna under gångfasen redan från 

första minuten och var maximalt 28 (6) andetag/min (p <0,001 jämfört med prefas) hos pKOL och 22 

(4) andetag/min (p <0,001 jämfört med prefas) hos FK. Maximal AF under gångfas skilde sig 

signifikant mellan grupperna (p <0,05). Under postfasen återhämtade sig AF i båda grupperna men 

var för FK marginellt högre än under prefasen vid minut sju och åtta (p <0,01 respektive p <0,05).  

Under prefasen var HR något högre (p <0,05) för pKOL, 87 (14) slag/min jämfört med 74 (8) slag/min 

hos FK (Fig. 2D). HR ökade signifikant i båda grupperna under gångfasen redan från första minuten 

och var maximalt hos pKOL 121 (13) slag/min och hos FK 119 (18) slag/min. Under postfasen sjönk 

HR i båda grupperna men var för pKOL något högre än under prefasen (p <0,05). 

Höghöjdssimulering (”High altitude simulation test”) 

Samtliga 20 forskningspersoner genomförde HAST. Inga signifikanta skillnader sågs mellan 

grupperna avseende ∆SpO2, ∆Dyspné, ∆AF och ∆HR under HAST-provokationen (Tab. 2).  

Båda grupperna uppvisade signifikant fall av SpO2 redan efter en minuts vistelse i tältet och 

sänkningen fortskred under det 20 minuter långa testet (Fig. 3A). Sänkningen var som kraftigast efter 

20 minuter för pKOL (83% (4) jämfört med 93% (3) under prefas (p <0,001)) och för FK redan vid 

min 12 (88% (3) jämfört med 95% (2) under prefas (p <0,001)). Lägst uppnådda SpO2 sågs hos pKOL 

(82% (4)) jämfört med FK (87% (2)) (p <0,05). Under postfasen återhämtade sig båda grupperna, 

pKOL dock först efter min 28, varvid ingen signifikant skillnad mot prefasen längre kunde ses.  
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Graden av dyspné var ringa i båda grupperna under prefasen, Borg score 1 (1) för pKOL och Borg score 

0 (0,3) för FK. pKOL uppvisade signifikant ökning (p <0,05) av dyspné-grad från andra minuten av 

tältfasen (Borg score 1 (1)) jämfört med prefas (Fig. 3B). FK rapporterade ej signifikant ökad dyspné-

grad under tältfasen (maximal Borg score 1 (1)) och jämfört med pKOL (maximal Borg score 2 (2)) 

sågs inte någon signifikant skillnad. Under postfasen minskade dyspné-graden i båda grupperna men 

ingen grupp uppvisade någon signifikant skillnad jämfört med prefas. 

Under prefasen var AF bara marginellt högre (ej signifikant (n.s.)) hos pKOL, 16 (3) andetag/min 

jämfört med 14 (4) andetag/min hos FK (Fig. 3C). Ingen signifikant förändring kunde ses hos pKOL 

under tältfasen medan FK uppvisade en signifikant sänkt (p <0,01) AF under tälfasens sista fyra 

minuter (lägst 12 (5) andetag/min) jämfört med prefas. Under postfasen uppvisade båda grupperna en 

signifikant sänkt AF vid min 24 (pKOL 14 (3) andetag/min (p <0,05), FK 13 (4) andetag/min (p <0,01) 

jämfört med prefas). Generellt sågs AF vara något lägre för båda grupperna under postfasen.  

Under prefasen var även HR bara marginellt högre (n.s.) för pKOL, 85 (10) slag/min jämfört med 77 

(10) slag/min hos FK (Fig. 3D). HR minskade signifikant (p <0,05) för pKOL under tältfasen (lägst 81 

(11) slag/min) jämfört med prefas. Hos FK sågs ingen signifikant förändring under tältfasen. Under 

postfasen sågs en signifikant sänkning (p <0,05) av HR för FK (65 (8) slag/min) jämfört med prefas. 

pKOL uppvisade ej någon förändring under postfasen, jämfört med prefasen.  

Korrelationsanalys 

För ∆SpO2, ∆AF samt ∆HR sågs inga signifikanta samband varken bland FK eller pKOL. ∆Dyspné 

visade en svag men signifikant korrelation hos pKOL (p=0,05, rho=0,737) men inte hos FK (Tab. 3).      



 

11 
 

Diskussion 

Studien inkluderade individer med tämligen avancerad KOL (GOLD-grad II-IV) och lika många 

kontroller som dock inte var åldersmatchade. Deltagarna undersöktes vid ett tillfälle med 6MWT och 

höghöjdssimulering med O2-halt jämförbar med kabintrycket vid flygresa (2400 m ö h, motsvarande 

ca 15% O2 i inandningsluften). KOL-guppen uppvisade ett förväntat mönster med kort gångsträcka, 

lätt sänkt SpO2 i vila och tämligen kraftig sänkning av denna under gångtestet. Vidare sågs tämligen 

kraftigt ökad dyspné med återhämtning inom fem minuter efter testet. Vid HAST sågs också en 

betydande sänkning i SpO2 hos pKOL och en lätt sänkning hos FK. Vid jämförelse av förändringarna i 

SpO2, dyspné-grad, AF och HR mellan 6MWT och HAST framkom att man inte utifrån 6MWT kan 

förutsäga graden av förändringar vid flygsimuleringstestet.  

Hos FK kunde ses att något fall i SpO2 ej uppstod vid 6MWT i samma utsträckning som det gjorde 

under HAST, vilket betyder att hos en frisk individ kan hjärta och lungor mycket väl kompensera för 

det ökade O2-behovet vid 6MWT. För pKOL sågs dock en tendens till motsvarande fall i SpO2 under 

HAST som vid 6MWT vilket dock ej kunde styrkas med korrelationsanalys. Fall i SpO2 hos pKOL 

under 6MWT kan förklaras med deras medelsvåra till svåra KOL och de skador som dessa individer 

ådragit sig under år av rökning. KOL-gruppens ökning i dyspné-grad och AF under gångtestet 

stämmer också det överens med gruppens sjukdomsbild. Under HAST var denna ökning inte alls lika 

markant då testet inte innebär någon vidare fysisk ansträngning.  

Vad gäller HR under båda testen var grupperna jämbördiga. Under 6MWT låg FK och pKOL ungefär 

likvärdigt med en kraftigare ökning under första minuten för att sedan stiga i jämn takt till maximalt 

uppmätt HR under sista minuten. Även efter 6MWT följdes grupperna åt men där FK snabbt gick 

tillbaka till utgångsläget, tog det längre tid för pKOL och en återgång till utgångsläge kunde inte ses 

under postfas. HR under HAST höll sig på en stabil nivå under samtliga tre faser i båda grupperna. Då 

hjärtsjukdomar var ett exklusionskriterium för denna studie kunde likheten mellan pKOL och FK ses 

som förväntad. 

6MWT används redan idag i vården av KOL-patienter, efter rekommendationer från Socialstyrelsen 

för att förutsäga mortalitet och exacerbationer (18). Därför skulle det vara enkelt att integrera en 

utvärdering av patienter med KOL inför flygning i redan befintligt vårdförlopp. Enligt algoritmen, 

framtagen i den norska studien av Edvardsen et al. (9), skulle SpO2 i vila >92% vara prediktor till 

6MWT för att utvärdera om ytterligare undersökning med HAST krävs för att bedöma patientens 

behov vid flygning. SpO2 <92% predikterade att ingen vidare bedömning med varken 6MWT eller 

HAST krävs utan direkt administrering av oxygen vid flygresa kan ges. Gruppen pKOL i denna studie 

uppmätte i vila inför 6MWT i snitt SpO2 93% (SD 2) där sju av 10 skulle genomföra 6MWT, enligt 

Edvardsens beräkningar, medan resterande 3 kunde ges oxygentillskott vid flygning utan vidare 

bedömning. Bland de sju som skulle få genomföra 6MWT var det endast två som, efter testet, kunde 

bedömas att resa med flyg utan extra oxygentillförsel. Fem av tio KOL-patienter skulle alltså kräva 

HAST för att kunna bedöma om extra oxygentillförsel vid flygresa var nödvändig. Detta visar alltså att 
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trots att 6MWT ej förutsäger utfallet vid HAST, som denna studie visat, skulle detta enkla test kunna 

minska behovet av HAST-undersökningar med 50%.  

I studien användes en ny teknik med kontinuerlig trådlös registrering av gånghastighet, gångsträcka, 

SpO2, AF och HR, utvecklad av Lungforskningslaboratoriet vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Dessa 

metoder har aldrig tidigare använts vilket gjorde det svårt att dra några relaterande slutsatser till 

andra studier. Vid 6MWT utökades testet med kontinuerlig övervakning samt registrering av HR och 

AF, jämfört med vad som krävs i instruktionerna från ERS/ATS (15, 16), vilket möjliggjorde en större 

säkerhet i mätningarna vid jämförelse med HAST. Det gav också möjligheten att studera fler 

parametrar och tidigare ej studerade samband mellan dessa parametrar och på så sätt få en större 

förståelse för KOL-sjukdomens påverkan.  I kliniken kan dock denna extra övervakning vara något 

överflödig då utfallet av dyspné, AF samt HR vid 6MWT, i denna studie, inte speglade de uppmätta 

mätvärdena under HAST. Denna skillnad i utfall mellan testerna kan bero på att 6MWT är ett globalt 

test som påverkar och avspeglar hela kroppens fysiska kapacitet medan HAST endast påverkar hjärta 

och lungor med en sänkt oxygenhalt vid stillasittande. Det automatiskt ökade hjärtarbetet och AF vid 

arbete gör att variationen i framför allt dyspné, AF och HR blir betydligt större än vid HAST.  

En del problem uppstod vid mätning av SpO2 samt HR på fingrarna. Vid utförande av 6MWT lades 

vikt vid att forskningspersonen höll höger hand, utrustad med pulsoximeter, i höjd med nedre delen av 

bröstkorgen. Detta för att inte riskera bortfall av signal då normal armpendling vid gång orsakar stas i 

fingrarna. Andra faktorer som kan påverka mätning med pulsoximeter placerad på finger är kalla 

fingrar, vilket leder till minskad perfusion, samt eventuell ärrbildning på fingerblommorna efter 

skada. För att minska bortfall av signal tejpades sensorerna och sladdar fast vid patienten med 

hudvänlig tejp, under tiden för 6MWT och HAST. Ett säkrare och mer tillförlitligt sätt att mäta blodets 

saturation är arteriell blodgas. Detta rekommenderas av Edvardsen et al. och av internationella 

guidelines för metoden HAST (7, 9). I föreliggande studie valdes mätning av SpO2 istället för SaO2 för 

att minska obehag för forskningsperson samt göra studien mer genomförbar då arteriell blodgas 

kräver särskilt utbildad personal samt tillgång till analysutrustning.  

Mätning av gångsträcka under 6MWT kan ha blivit negativt påverkad vid passering av dörrposter, 

förbi hinder samt i vändningar. Dock torde denna påverkan vara minimal och ej påverka utfallet av 

6MWT i stort. Under gångtestet gick en undersökare efter forskningspersonen med en rollator, något 

som kan ha varit en stressande faktor som också kan ha påverkat gångsträckan. Vad gäller 

referensvärden för gångsträckan är dessa relativt gamla då de togs fram 1998 (17). Sedan dess kan våra 

levnadsvanor förändrats en del varför både vikt och fysisk förmåga hos forskningspersonerna kan 

skilja sig från referensmaterialet. Referensmaterialet togs också fram för individer 40-80 år gamla 

varför en viss osäkerhet ligger hos den friska kontrollgruppen vad gäller beräkning av förväntad 

gångsträcka och därmed osäker beräkning av gångsträcka i procent av förväntad. I studien var också 

skillnaden i ålder mellan FK och pKOL mycket stor. Detta är något som kan ha påverkat resultatet vad 

gäller jämförelser mellan grupperna, framförallt vad gäller uppmätt gångsträcka. Unga individer 

tenderade att gå snabbare, även i jämförelse med något äldre friska, vilket gör denna parameter till en 

begränsning i studien. Studien hade också fler deltagande män än kvinnor. Detta är en aspekt av 
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forskningen som skulle behöva undersökas mer. Finns det någon skillnad mellan testerna vad gäller 

kön? Detta kan vara en skillnad som skulle kunna ha bidragit till en felmarginal vad gäller den längre 

uppmätta gångsträckan hos de friska kontrollerna. Detta regleras dock, då man tittar på gångsträckan 

i procent av förväntat. Här regleras också för vikt, längd och ålder varför referensmaterialet för 

beräkningen av just gångsträcka i procent av förväntat blir extra viktig.  

Under HAST upplevde några forskningsperson att det blev varmt i tältet. Påverkan på HR och 

andnings sker vid ökade temperaturer (19) vilket kan ge en skillnad i resultat från HAST genomfört 

med tält mot de genomförda med mask enligt standard (7). Vid användning av mask hos individer 

med KOL har, vid Lungforskningslaboratoriet vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, dragits erfarenheten 

att dessa individer upplever en ökad dyspné när de andas via mask. Detta kan göra att upplevd dyspné 

kan vara högre vid genomförande av HAST med mask än den genomförd i tältet samt under flygning. 

Vidare innebär högt flöde av torr luft via mask och ventilsystem att slemhinnorna i mun, svalg och 

näsa retas, en effekt som inte alls är lika märkbar i tältet.  

Stor del av insamlade data samlades in med Bluetooth-teknik. Denna sladdlösa teknik innebar att 

avståndet mellan patient och datainsamlande enhet inte begränsades av sladdlängd, vilket var en stor 

fördel under testerna. Tekniken är mycket tillförlitlig (för pulsoximetrar använda i studien – räckvidd 

100 m) och används flitigt inom många olika områden. En viss risk fanns dock för bortfall av data vid 

förlust av Bluetooth-signal. Användandet av trådlös teknik gjorde dock behovet av batterier stort och 

vikt lades vid att byta batterier ofta då förlust av Bluetooth-signal mellan mätenhet och dator sågs vid 

lägre batterinivåer. Användandet av batterier medför en ökad kostnad och påverkan på miljön vilken 

bör tas i beaktande vid denna typ av insamling av data. 

Denna studie begränsades av det lilla antalet deltagande forskningspersoner, varför inga säkra 

slutsatser kan dras. Fler, större studier inom motsvarande ämne bör göras.  

Sammanfattningsvis kan, från denna studie konkluderas att 6MWT, utfört på en liten grupp KOL-

patienter, ej kan förutsäga utfallet vid HAST genomfört med höghöjdssimulering i tält. 
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Tabell 1. Beskrivande statistik över 20 forskningspersoners karaktäristik. 

 
FKa 

(n=10) 
pKOLb 

(n=10) p-värde 
Demografi  

 
Kön (K/M) 2/8 4/6 n.s.c 

Ålder (år) 39,5 (11,8) 67,7 (5,5) <0,001 
Längd (cm) 176,5 (8,6) 168,5 (5,8) <0,05 
Vikt (kg) 82,0 (14,0) 80,5 (24,0) n.s.c 

BMI (kg/m2) 26,3 (4,0) 28,5 (9,6) n.s.c 

Packår (pkt/dag*år) 0,13 (0,26) 41,5 (10,2) <0,001 

  
Lungfunktiond, e 

 
FEV1f, L 3,9 (0,5)  1,3 (0,4) <0,001 
FEV1f, % av förväntat 90 (11)  44 (14)  <0,001 
FEV1f/FVCg, % 74,4 (6,9)   50,3 (10,8)  <0,01 
DLCOh, % förväntat 105 (11,8)  54,8 (14,0)  <0,001 
DLCOh/VAi, % av 
förväntat 106 (10,7)  66,3 (12,9)  <0,001 
RVj, % av förväntat 115 (28)  168 (33)  <0,01 
TLCk, % av förväntat 102 (8)  107 (8)  n.s.c 

RVj/TLCk, % 27 (7)  97 (59)  <0,05 
Medelvärden (SDl) visas samt könsfördelning i antal.  
a friska kontroller  
b deltagande patienter med KOL  
c ej signifikant 
d mätdata för tre FK saknades 
e mätdata för två pKOL saknades 
f forcerad expiratorisk volym under 1 s 
g forcerad vitalkapacitet 
h diffusionskapacitet kolmonoxid 
i alveolär volym 
j residualvolym 
k total lungkapacitet 
l standardavvikelse 
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Tabell 2. Medelvärde (SDa) av utfallsvariabler under 6MWTb respektive HASTc.  

 6MWTb HASTc 

 FKd pKOLe p-värde FKd pKOLe p-värde
∆SpO2f (%-enheter) -2 (2) -7 (3) <0,01 -9 (2) -11 (3) n.s.g 

∆Dyspnéh 3 (1) 4 (3) n.s.g 1 (1) 1 (1) n.s.g 

∆AFi (andetag/min) 9 (4) 12 (5) n.s.g 3 (3) 4 (2) n.s.g 

∆HRj (slag/min) 51 (17) 38 (13) n.s.g 9 (8) 7 (6) n.s.g 

Gångstäcka (m) 633 (44) 451 (104) <0,001 
Gångsträcka, procent 
av förväntad (%) 

93 (9) 93 (18) n.s.g 

a standardavvikelse  

b sex minuters gångtest 
c höghöjdssimulering 
d friska kontroller  
e deltagande patienter med KOL 
f ∆SpO2 skillnad i oxygensaturation uppmätt med pulsoxymeter mellan prefas6MWT/HAST och gång-/tältfas 
g ej signifikant 
h ∆Dyspné skillnad dyspné mellan prefas6MWT/HAST och gång-/tältfas 
i ∆AF skillnad i andningsfrekvens mellan prefas6MWT/HAST och gång-/tältfas 
j ∆HR skillnad i hjärtfrekvens mellan prefas6MWT/HAST och gång-/tältfas.  
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Tabell 3. Korrelation mellan 6MWTa och HASTb för fyra utfallsvariabler inom 
grupperna FKc respektive pKOLd. 
Utfallsvariabel FKc 

(n = 10) 
 pKOLd 

(n = 10) 

  p-värde rho  p-värde rho 

∆SpO2e 
 n.s.f 0,170 

 
n.s.f 0,131 

∆Dyspnég 
 n.s.f 0,331  <0,05 0,737 

∆AFh 
 n.s.f -0,394  n.s.f 0,335 

∆HRi 
 

n.s.f 0,395  n.s.f 0,242 
a sex min gångtest 
b höghöjdssimulering 
c friska kontroller 
d deltagande patienter med KOL 
e skillnad i saturation mellan prefas6MWT/HAST och gång-/tältfas 
f ej signifikant 
g skillnad i dyspné (Borg score) mellan prefas6MWT/HAST och gång-/tältfas 
h skillnad i andningsfrekvens mellan prefas6MWT/HAST och gång-/tältfas 
i skillnad i hjärtfrekvens mellan prefas6MWT/HAST och gång-/tältfas.  
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Figur 1. Utrustning använd vid sex minuters gångtest (6MWT) samt höghöjdssimulering (HAST). 
A) Deltagare utrustad med pulsoximetrar, respirationsband samt accelerometer inför 6MWT vid 
rollator med registreringsdator, B) närbild respirationsband, C) närbild accelerometer, D) tält för 
HAST samt automatisk blodtrycksmätare, E) hypoxigenerator och F) deltagare utrustad med 
tidigare nämnda pulsoximetrar och respirationsband samt blodtrycksmanschett placerad i tält för 
HAST (tältet är öppet av fototekniska skäl). 
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Figur 2. Förlopp av fyra utfallsvariabler under 6MWT; A) SpO2, B) Dyspné, C) andningfrekvens 
(AF) och D) hjärtfrekvens (HR). Mätvärdena representerar medelvärden för 10 FK respektive 10 
pKOL vid varje minut med undantag för prefas där medelvärdet för totala tiden fem min 
presenteras vid min noll.  Felstaplar presenterar standardavvikelse (SD). Statistisk analys 
refererar till jämförelse med prefas inom respektive grupp. * p <0,05, ** p <0,01, ***p <0,001. 
6MWT sex min gångtest, SpO2 oxygensaturation mätt med pulsoximeter, FK friska kontroller, 

pKOL deltagande patienter med KOL. a Mätvärde saknades för 1 forskningsperson. 
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Figur 3. Förlopp av fyra utfallsvariabler under HAST; A) SpO2, B) Dyspné, C) andningfrekvens 
(AF) och D) hjärtfrekvens (HR). Mätvärdena representerar medelvärden för 10 FK respektive 10 
pKOL vid varje minut med undantag för prefas där medelvärdet för totala tiden tio min 
presenteras vid min noll.  Felstaplar presenterar standardavvikelse (SD). Statistisk analys refererar 
till jämförelse med prefas inom respektive grupp. * p <0,05, ** p <0,01, ***p <0,001. HAST 
höghöjdssimulering, SpO2 oxygensaturation uppmätt med pulsoximeter, FK friska kontroller, 

pKOL deltagande patienter med KOL.  a Mätvärde saknades för 1 forskningsperson, b mätvärde 
saknades för 2 personer. 


