
Hvem og når: 
utvelgelse av pasienter for NIV i hjemmet

For stabile 
KOLS-pasienter 

med kronisk 
hyperkapnisk 

respirasjonssvikt er 
NIV i hjemmet også 

nyttig.2

Forskjeller i 
tidspunktet for 

igangsettelse av 
NIV i hjemmet kan 
forklare forskjellige 
resultater mellom 

studier.1,3

Det foreligger nå sterk dokumentasjon 
som støtter behandling med ikke-
invasiv ventilasjon (NIV) i hjemmet 
som en hensiktsmessig behandling 
av pasienter med fremskreden 
alvorlig KOLS og kronisk hyperkapnisk 
respirasjonssvikt. Dette inkluderer 
pasienter med vedvarende 
hyperkapnisk respirasjonssvikt etter en 
akutt eksaserbasjon.1,2  

I lys av resultater fra ferske kliniske 
studier er det viktig å evaluere 
omhyggelig pasientens fenotype 
samt tidspunkt og levering av NIV 
i hjemmet for å sikre at NIV blir 
gitt til de pasientene som med 
størst sannsynlighet har utbytte av 
behandlingen.4  

HOT-HMV-studien rekrutterte pasienter 
som hadde vedvarende hyperkapni 
minst to uker etter en akutt forverring 
av KOLS, og viste en vesentlig 
forlengelse av tid før død eller første 
reinnleggelse etter ett år med NIV i 
hjemmet pluss oksygenbehandling i 
hjemmet (HOT) sammenlignet med 
bare HOT.1

Hvis NIV i hjemmet derimot ble 
igangsatt tidlig etter en akutt 
forverring, var forbedringene i PaCO2 
lignende i NIV- og kontrollgruppene.3 
Dette peker i retning av generelt 
opphør av hyperkapni i den tidlige 
tilfriskningsfasen etter en akutt 
forverring. Det er derfor sannsynlig 
at årsaken til at disse pasientene ikke 
hadde nytte av NIV i hjemmet, er at de 
egentlig ikke hadde kronisk hyperkapni 
eller respirasjonssvikt.5 

En viktig forskjell mellom de to 
studiene av tilstander etter en 
forverring var tidspunktet for 
igangsettelse av NIV i hjemmet, og 
dette er den sannsynlige forklaringen 
på de motstridende funnene.5  

Pasientene i de to studiene 
var for øvrig ganske like, med 
sammenlignbare grader av hyperkapni 
og respirasjonssvikt type 2 ved 
baseline.1,3,5 

Hva angår pasientadministrasjon i 
klinisk praksis, må klinikere være klar 
over at nærmere 50 % av pasientene 
som ble screenet for HOT-HMV-studien, 
hadde spontant opphør av hyperkapni 
innen to til fire uker etter opphøret av 
respiratorisk acidose.4

Pasienter som kommer 
til hektene etter akutt 

respirasjonssvikt knyttet til 
en forverring av KOLS, bør 

evalueres 2–4 uker etter 
opphør av respiratorisk 

acidose, og pasienter med 
vedvarende hyperkapni bør 

gis NIV i hjemmet.1



HomeVent-registeret
For pasienter med kronisk 
hyperkapnisk KOLS tyder gjeldende 
registerdata på at en relevant andel 
av dem som er i GOLD-fase 3 eller 
4, fremviser kronisk hyperkapni og 
dermed kan være kandidater for NIV-
behandling i hjemmet. HomeVent-
registeret6 ble opprettet for å fastslå 
forekomsten av kronisk hyperkapni hos 
polikliniske KOLS-pasienter. 231 KOLS-
pasienter ble registrert fra ti klinikker i 
Tyskland, og av disse var 58 % i GOLD-
fase 3 og 42 % i GOLD-fase 4. En 
fjerdedel av pasientene hadde PaCO2 
≥ 45 mmHg, og av disse hadde 9 % 
PaCO2 ≥ 50 mmHg.6

Gjeldende bruk og retningslinjer
Retningslinjene fra Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease (GOLD) fastslår at NIV i hjemmet kan forlenge 
sykehusinnleggelsesfri overlevelse hos utvalgte pasienter etter nylig 
sykehusinnleggelse, og især hos pasienter med markert vedvarende 
hyperkapni på dagtid (PaCO2 ≥ 52 mmHg’, evidensnivå = B).7

Retningslinjer fra European Respiratory Society (ERS).
En tverrfaglig ERS-arbeidsgruppe har publisert evidensbaserte anbefalinger 
som betinget støtter bruk av LTH-NIV for å forbedre helseresultater ved 
hjelp av faste trykkinnstillinger og mål om en reduksjon i karbondioksid hos 
KOLS-pasienter med vedvarende hyperkapnisk respirasjonssvikt.8

I mange europeiske land brukes NIV i hjemmet også på KOLS-pasienter 
etter langvarig avvenning fra mekanisk ventilasjon hvis det er nødvendig 
for å få kontroll over symptomer på hypoventilasjon og hyperkapni, som 
anbefalt i tyske retningslinjer.9 Det kreves ytterligere kliniske bevis for å 
støtte denne indikasjonen.

Flytdiagram som viser pasientutvelgelse for NIV i hjemmet basert på kliniske studiedata.1,2
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Revurder 2–4 uker etter forverring
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Symptomer på kronisk hypoventilasjon

AKUTT FORVERRING 
AV KOLS MED AKUTT 
RESPIRASJONSSVIKT

(Murphy mfl. JAMA 2017;317:2177-86)

STABIL KOLS MED BEVART 
BELASTNINGSKAPASITET

(Köhnlein mfl. Lancet Respir Med 2014;2:698–705)


