
Hvordan behandle KOLS-pasienter med  
NIV i hjemmet: beste praksis

Forbedring 
av forhøyede 

karbondioksidnivåer 
bør være et av 

hovedmålene for 
NIV i hjemmet.3

Høyintensitets-
NIV later ikke til å 
ha noen negativ 
innvirkning på 
compliance, 

søvnkvalitet eller 
livskvalitet.1,4,13

Etter at pasientene med størst 
sannsynlighet for å ha godt utbytte av 
NIV i hjemmet er omhyggelig valgt, 
er neste skritt å levere behandling 
som virker, og som tolereres godt. 
Oppretting av adekvate mål og 
innstillinger for ventilatoren som brukes 
ved NIV i hjemmet, kan være viktige 
bidrag til at behandlingen lykkes,5 men 
den viktigste faktoren i behandlingen av 
kronisk hyperkapnisk respirasjonssvikt 
i KOLS er å sikre at behandlingen gis 
for å bøte på nattlig hypoventilasjon og 
forbedre gassutvekslingen på dagtid.6

Tidligere studier av NIV i hjemmet 
brukte moderat inspiratorisk positivt 
luftveistrykk (IPAP) på 12–14 cmH2O 
og trykkstøttemodus med nesemaske, 
men lyktes ikke med å påvise noen 
generell bedring som følge av 
behandlingen.7-9

Derimot rapporterte to nyligere studier 
som hadde en annen tilnærming til NIV 
i hjemmet, med høyere IPAP, trykkstyrt 
ventilator eller trykkstøttemodus og en 
høyere backup-frekvens, om vesentlig 
bedre resultater og lavere dødelighet 
med NIV i hjemmet.1,2 En annen 
studie, der det ble brukt høyintensitets-
NIV, viste imidlertid ikke vesentlige 
forbedringer av pasientresultatene.10

Dette tyder på at trykk alene 
ikke er tilstrekkelig til å sikre at 
NIV i hjemmet blir en suksess. 
Omhyggelig utvelgelse av pasienter 
med vedvarende hyperkapni, 
og spesielt effektiv reduksjon 
av karbondioksidnivåer under 
behandlingen med NIV i hjemmet, er 
også avgjørende.11

Kliniske studiedata 
viser at høyere 

inspiratorisk trykk for 
å redusere forhøyede 
karbondioksidnivåer 

bidrar til at behandling 
med NIV i hjemmet 
blir vellykket. 1,2, 11
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Titrering og monitorering
Grensesnitt som er brukt i publiserte 
studier av vellykket, høyintensitets-NIV, 
er vanligvis av den typen som dekker 
både nese og munn.11 Pasientkomfort 
er en nøkkelfaktor ved valg av maske 
og spiller en viktig rolle i behandlingens 
compliance. 

NIV i hjemmet igangsettes og 
titreres som regel på sykehus, der 
formålet med titreringen er å få 
nattlig hypoventilasjon under kontroll 
og redusere karbondioksidnivået 
ved å bruke en moderat til høy 
IPAP-tilnærming. Imidlertid kan 

telemedisinteknologi i rask utvikling 
gjøre det mulig både å igangsette og 
følge opp NIV i hjemmet. Igangsetting 
av NIV i hjemmet var jevnbyrdig 
med igangsetting av NIV på sykehus 
for KOLS-pasienter med kronisk 
hyperkapnisk respirasjonssvikt.12 

Høyintensitets-NIV med høyere 
IPAP-trykk og backup-frekvensen 
som kreves for å redusere CO2-
nivåene i tilstrekkelig grad, later 
ikke til å ha noen negativ innvirkning 
på compliance, søvnkvalitet eller 
livskvalitet.1,4,13 Ikke desto mindre bør 
evaluering av pasienters toleranse for 
IPAP- og backup-respirasjonsfrekvens 

utføres under titreringsprosessen, og 
pasientene må få tid til å venne seg 
til høyere trykkinnstillinger. Generelt 
lå imidlertid graden av compliance på 
5,9–7,6 t/natt.1,2,10

Grundig monitorering er en 
forutsetning for pasienter ved 
oppstart av høyintensitets-NIV. Dette 
kan fasiliteres av telemedisinske 
løsninger med avstandsoppfølging, 
som gir ventilasjonsdata, 
synkronisering mellom pasient 
og maskin, og andre relevante 
parametere. Transcutane målinger vil 
også tilføre verdifull informasjon.


