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KOLS og BiPAP 

 Indikasjon og oppstart? 

  Hva gjør man når kolspasienter blir ”avhengig” 
av BiPAP 23,5 timer i døgnet? 

 Hvilke muligheter har man som kols-pasient til 
symptomlindring og palliativ behandling i 
hjemmet? 

 



Grunnlag for 

pasientbehandling 

  I henhold til lovverket forutsetter all behandling  et 

samtykke fra pasienten  

 Hvis pasienten ikke er samykkekompetent, kommer 

nærmeste pårørende sterkere inn i bildet 

 Unntaket er behandling som omfattes av 

tvangsparagrafer; KOLS faller ikke inn under disse. 

 



Skal man i det hele tatt gi 

KOLS pasienter BiPAP til 

hjemmebruk? 

 



NASJONAL VEILEDER FOR 

LTMV (2012) 

Basert på foreliggende kunnskap, 
ekspertvurderinger og konsensus i 
arbeidsgruppen anbefales ikke at pasienter 
med KOLS tilbys LTMV. 

Det er imidlertid behov for mer kunnskap om 
effekt av LTMV ved stabil KOLS. 

 

……………så hvorfor diskutere dette? 

 

 



Updated December 2013  

edition of the GOLD report 

…. NIV is increasingly used in patients with stable very severe COPD. 

The NIV is increasingly used in patients with 

stable very severe COPD. The combination 

of NIV with LTOT may be of some use in a 

selected subset of patients, particularly in 

those with pronounced daytime 

hypercapnia…. 



fordi.. 

• klinisk erfaring tilsier at enkelte KOLS pasienter har svært god   

• nytte av denne behandlingen… 

•  Dette vil kunne være en forlengelse av akuttbehandlingen som  

      for øvrig er svært godt dokumentert.. 

•  internasjonale retningslinjer åpner for det.. 

•  det eksisterer internasjonale anbefalinger mht  

      hvilke pasienter som vil profitere på dette 

•  det eksisterer internasjonale anbefalinger mht hvordan     

      man skal stille inn maskinene for å motvirke hyperkapni 

Ulempe: Store randomiserte studier mangler!  

     Men de kommer! 

Likevel: Å avstå fra dette er i tråd med gjeldende norske  

retningslinjer! 

 



Problemer med studier.. 

• Etter hvert mange studier, men få 
randomiserte og små materialer. 

• Mange ulike maskiner, en del primært  
designet for sønvapnè. Ulike masker. 

• Mange maskiner mangler muligheter for  
finjustering av behandlingen. 

• Compliancedata (tidalvolum, frekvens, etc) 
ikke mulig før i senere år 

 



Domiciliary non-invasive ventilation for 

patients with severe COPD -   

4-years retrospective study (2001-2004) 
  
•On average, the total number of days in hospital were 
significantly reduced from 35 to 17 days (p<0,001) 
•The rates of admission were significantly reduced from 3,2 
to 2,6 (p=0,039) 
 

•A total of 45 Caucasian patients were included; 11 men 
[median age (range); 68 (56-80) years)], and 34 women [median 
age 62 (49-81)].  
 

•The mean FEV1 at baseline was 24.5% of predicted value. 
•A total of 32 patients had a BiPAP Harmony (Respironics), 10 
patients had a VPAP3 (Res.med,) 
•Average pressure: IPAP 14, EPAP 5 cm H2O 
 
•Gabrielsen  et al Poster ERS 2006 



Indikasjoner til VPAP til 
hjemmebruk ved KOLS 

• «Frequent flyers» Pas. Som stadig kommer 
inn med hyperkapnisk respirasjonssvikt 

• Pas. med alvorlig hyperkapni som man ikke 
tør sende hjem med «bare LTOT» 

• Pas. som utvikler alvorlig hyperkapni under 
LTOT behandling    

  



Videre oppfølging 

• Pas. Følges opp ved lungemedisinsk 
dagsenter 

• Maskinen leses av.  

• Compliance sjekkes ut. Hvis dårlig 
compliance- hvorfor? 

• Nattoxymetri før konsultasjonen 

• Blodgass. Spirometri. blodprøver 

• Annenhver gang til kontroll hos lege eller 
sykepleier hvis ikke annet avtales. 



SYNKRONISERING 

Nøkkelen til suksess 

ved maskebehandling 

ligger i evne til 

synkronisering 

mellom maskin og 

pasient 

Direkte observasjon 

under justering av 

maskininstillinger er 

avgjørende ved 

inntrening.. og 

øvelse gjør mester ! 



BiPAP til hjemmebruk i Vestfold 
2014 – diagnoser: 

• KOLS                                                       59 

• Pickwick /OHS                                      63 

• ”Overlap”                                                 14 

• ALS                                                             9 

• CP                                                               5 

• Nevronuskulære                                    25 

• Skoliose                                                     6 

• Poliosekvele                                             4 

• Annet                                                       10 

• TOTALT                                                 195 



Utfordringer… 
ved «hjemme-BiPAP ved KOLS 

• Compliance. Mindre problem enn forventet.. 

• Løsning: Dagsenter! 

• Opplæring av hjelpepersonell ettersom pas blir 
dårligere.. (Ambulant sykepleier?) 

• Samarbeid med primærhelsetjenesten 

• Pårørende 

• Når er «nok» nok? 

• «Bro til transplantasjon» for enkelte 

 

• Avslutning av behandling 
 



Daglig bruk.. 

 

• 6 pas hadde kontinuerlig maskebehandling 

• 1 ALS 

• 5 KOLS pas (mer eller mindre) 

• Alle hadde batteripakke unntatt 2 

• Avslutning- når og hvordan? 

• Viktig dialog – også med pårørende! 

• Behov for pleiepersonell og opplæring av 
disse 



Avslutning av behandling 

 Dilemma: Når er vi der? En KOLS pasient kan leve i 

mange år, og har mange innleggelser.  

 Ofte problematiks å akseptere når pasienten er ved 

«veis ende»; ikke minst for familien 

 Viktig å sjekke ut livskvalitet. Og hva er livskvalitet for 

den enkelte pasient 

 Hvis tilstanden forverre, og pas bruker utstyret 

mestepasten av dægnet, vil vi gjerne informeres 

 Brev/ telefom fra fastlegen; purring på ny time 

 Avslutning skjer ofte i forbildelse med innleggelse på 

grunn av en forverring 

 Viktig med ryddig informasjon av nær familie 



Viktig grenseoppgang  

 En BiPAP er ikke godkjent som 24 timers 

livsoppholdende behandling for en pasient uten 

egenrespirasjon. 

 Men den er en from for noninvasiv respiratorbehandling;  

et pustehjelpemiddel mange pasienter har svært god 

nytte av, og som KAN være livsforlengende 

 

 Det er forskjell på å avslutte livsforlengende behandling 

fordi det ikke lenger er indikasjon/ønske om dette, og 

det å gi AKTIV dødshjelp 



Palliasjon 

 Hovedproblem: Dyspnè 

 Medisiner: Morfin – i tillegg til vanlig KOLS behandling 

(steroider og forstøver etc) 

 Små doser (1,25 – 2,5 mg er ofte tilstrekkelig) 

 Morfinplaster kan være aktuelt 

 Antibiotika kan også gis på palliativ indikasjon 

 En KOLS pasient med store plager bør kunne tilbys plass 

på lindrende enhet 

 Pasienten sovner oftest inn i CO2 narkose 



Sluttkommentar: 

 Vi må ha respekt for at livet har en slutt og tørre å si 

stopp. Vi verken kan eller skal «ventilere pasientene inn 

i himmelen»- 

 Tekniske hjelpemidler er – hjelpemidler - som vi må 

forvalte etter beste skjønn 

 Det er aldri feil å ta kontakt med sykehuset 

 Fastlegen er en viktig samarbeidspartner 

 Som helsearbeider er også vår jobb å bidra til å gi 

pasientene en verdig død. 

 


