
FEV1/FEV6-mätning
för screening av KOL
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 Obstruktionsutredning – FEV1/FEV6 mätning

 Enkelt och billigt sätt att identifiera vilka personer som behöver 

vidare undersökning med spirometri

 Upptäcka KOL i ett tidigt stadium – innebär stor nytta för patienten 

och minskade kostnader för hälso- och sjukvården
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FEV1/FEV6-mätning

Fördelarna med FEV1/FEV6-mätning

 Enkel att använda.

 Enkel att göra rent  - utbytbara munstycken.

 Stor display som gör det lätt att avläsa värden. 

FEV1/FEV6 tar hänsyn till ålder, kön och längd innan den gör 
uträkning.

Spirometrikörkortet



Så här används COPD-6 mätaren

1. Slå på mätaren

2. Ange personens ålder med piltangenterna Upp 
eller Ned. Bekräfta med Enter-knappen.

3. Ange längd genom Upp eller Ned. Bekräfta med 
Enter-knappen.

4. Ange kön - tryck upp eller ner med piltangenterna 
och bekräfta med Enter-knappen.



Testet

1. Sätt i ett engångsfiltermunstycke; till exempel det blå munstycket. Ej 
papprullar!
2. Sitt rak i ryggen med lätt lyft haka.
3. Se till att utblåsningshålet på copd-6 mätarens baksida hålls fri.
4. Andas in maximalt.
5. Håll andan tills du fått in munstycket innanför tänderna och slutit väl om 
med läpparna.
6. Blås sedan ut så hårt du kan under 6 sekunder – tills två pipljud hörs.
7. Blås sammanlagt tre godkända blås.

OBS! Samma hygienföreskrifter som vid spirometri!



För att se testresultat

• Tryck Enter-knappen för att visa bästa värde

• Tryck Upp eller Ned så presenteras FEV1/FEV6 –
kvoten, FEV1, FEV6 och lungåldern.

• Vid stora variationer på utblåsen bör testet göras 
om.



De två värden som behövs är FEV1 och FEV1/FEV6



Tolkning av COPD6-mätaren

• Patienten ska göra TRE mätningar!

• Dokumentera i journalen den serien som visar det 
BÄSTA "FEV1/FEV6" och "FEV1 av förväntat"



Dokumentera i journal

Skriv under detta sökord: 

”Bäst av 3 mätningar: FEV1 = 101% av förväntat 

värde, FEV1/FEV6 = 0,80.”



FEV1 / FEV6

Om FEV6 < VCmax finns risk att
kvoten blir falskt för hög och
KOL-diagnosen missas.

Högre gräns kvot (FEV1/FEV6 < 0,73)

FEV1 < 80% av förväntat



SPIROMETRI

Spirometrikörkort



Att tänka på 

 Gör spirometri direkt på patienter med luftvägssymtom!

 Använd munstycken med filter till den utrustning ni 

använder.

 Observera hållbarhet på mätaren

 Följ tillverkarens anvisning för rengöring skötsel och 

underhåll.

 OBS! Tänk på skyddsutrustning för utföraren vilken är 

densamma som vid spirometriundersökning!
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Air Next

Spirometrikörkortet 12



www.smartspirometry.com Appversion: iOS 1.1.0

Björn

Man 187 cm -- Nuvarande diagnos: Sund /  ingen diagnose

Huvudsaklig behandling: Ingen behandling

Flow [L/ s] Mätt vid 16:33, 21/ 09/ 2016

Volume [L]
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Mätt pred

FVC 126%5.35 L

FEV¹ 4.14 L 140%

Förhållande 0.77 111%

Varaktighet 6.7 s

Genereras via Air Smar t Spirometer,

Den första spirometer n som är ansluten till en smar tphone 

Finns för iOS och Android 



Dokumentera i journal



Hur komma igång!

• Införskaffa utrustning!

• Utbilda de som ska utföra mätningen och ansvara 
för utrustningen!

• Kom överens om hur det ska dokumenteras så att 
ni kan följa upp!



Lokalt flödesschema

• Beskriver vem som gör vad

• Former för samarbete

• Utredningsrutiner

• Beskriver patientens väg från upptäckt till 
regelbundna kontroller

• Rutiner för att ”hitta” patienterna och slussa dem 
till astma/KOL-mottagningen



Hur ser det ut hos oss?

• Hur många patienter finns med KOL diagnos?

• Jämför med KOL prevalensen

• Sätt upp delmål!



Hur upptäcker vi patienter med KOL?

• Fråga om rökning

• Riktad screening

Syfte: att sålla rätta patienter till spirometri för att 
utesluta KOL. 

79% av patienterna som utförde spirometri efter 
COPD6  screening hade KOL!



Vilka patienter 

• Över 40 år pågående rökning eller f.d rökare med 
luftvägssymtom ”10 paketår ” 

(alla som besöker VC, screenas vid besöket)

• Efter akut bronkit, screening efter 2 mån 
(patienterna kallas till astmaKOL ssk. Glöm ej 
informera pat. vid besöket. Internmeddelande till 
ssk?!)


