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Bakgrund 
Diagnostica AS uppdaterar Spirare spirometri för att överensstämma med en ny uppdatering av 
Riktlinjer för spirometri (ERS/ATS 2019). Diagnostica har i tillägg till detta deltagit i ett 
förbättringsprojekt för spirometri med Noklus, Lungor i praktiken, Arnulf Langhammer.  
Förbättring av hur resultat visas är i stora drag baserat på önskemål från detta samarbete. 
För information se nedan: 
På tide med nye referanseverdier og grenseverdier for spirometri | Tidsskrift for Den norske 

legeforening (tidsskriftet.no) 

 

 
Summering av nyheter 
1. Viktigast av allt, vi har tagit bort % Pred-rutan för FEV1 / FVC eftersom Noklus har visat att den 
oftast leder till missförstånd. Vi ber alla kunder att uppdatera till den nya 
versionen av Spirare för att minimera risken för att sådana missuppfattningar ska uppstå.  
Här finns studien: Spirometry in chronic obstructive pulmonary disease in Norwegian general practice 

| BMC Primary Care | Full Text (biomedcentral.com) 

2. Z-score visas nu i egen kolumn. 

3. LLN visas nu i egen kolumn. 

4. LLN-stolpar ger visuell presentation. 

5. Onödiga parametrar har tagits bort för visning i standardinställningarna. Som tidigare kund 

behöver man ändra detta själv och man kan kontakt Spirare för hjälp med detta. 

För kunder med fler än 20 anställda eller fler platser bör förändringar samordnas av medicinsk/it 

ansvarig för Spirare. FVC, FEV1 och FEV1/FVC visas som standard. 

6. GLI-2012 “Expected average curve” visas nu som prickad linje ihop med PEF. 

7. Tidigare var kravet för vuxna patienter att blåsa i 6 sekunder. Detta har nu ändrats till 

att blåsa tills man når ”platån” och max i 15 sekunder. För att hjälpa personalen att se detta så 

kommer en markering och pil med förkortningen EOFE visas när platån nås. 

8. Kolumner har ändrat ordning. Vid tryckning skrivs kolumnrubriker ut i sin helhet för att förtydliga 

innehållet. Ändringar i FEV1 tas ut i separat tabell på utskriften. 

9. Betygssystemet för provkvalitet A-F har uppdaterats med delvis skärpta krav, samt FVC och FEV1 

få separata betyg. 

10. "Kopiera sammanfattning " har uppdaterats 

 

För Barn 
 
11. Vid 4-6 års ålder används FEV0,75 per sekund istället för FEV1. Parametern visas automatiskt för 
denna åldersgrupp och det gäller även förhållandet FEV0,75 / FVC. 
12. Ny animering med ballong. 
13. Succés kriteriet när man uppnått toppen vilka är ändringsbara finns tillagt. 
14. Barn animeringarna använder inte längre Adobe Flash. 

 
 
 
 

https://tidsskriftet.no/2018/09/debatt/pa-tide-med-nye-referanseverdier-og-grenseverdier-spirometri
https://tidsskriftet.no/2018/09/debatt/pa-tide-med-nye-referanseverdier-og-grenseverdier-spirometri
https://bmcprimcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-020-01310-x
https://bmcprimcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-020-01310-x


Kompletterande information 
1. Att visa procentandelen av det förutsagda värdet för FEV1 / FVC leder till missförstånd och har 
tagits bort. 
FEV1 ÷ FVC är ett förhållande som visar hur mycket luft patienten tömt under första sekunden i 
förhållande till totala volymen…när luftvägarna är trånga tar det längre tid att tömma lungorna. 
 
2. Z-poäng är antalet standardavvikelser från ett förväntat förutsagt (medelvärde). Ett Z-värde under 
-1,64 indikerar ett patologiskt resultat. Detta är ett bättre gränsvärde än 80 % av det förutsagda 
värdet som normalt används för FEV1 och FVC. 
 
3. LLN, Lower Limit of Normal, visas i en separat kolumn. Motsvarar det lägsta värdet i 
normalförhållanden. 
 
4. LLN-staplar visas under tabellen. Det är en visualisering av värdena från tabellen. Bredden på det 
gröna området motsvarar det normala området, med en gradering över till vit - som 
Langhammer understryker är det inte är ohälsosamt att ha stora lungor. Till vänster om LLN används 
gul färg som gradvis blir röd. Patientens resultat markeras med en svart triangel. 
Tjänsterna är amerikanska och krävs i ATS 2017 standard (inte ERS / ATS 2019) men Spirare har valt 
att ta med dem eftersom en visuell presentation är ett viktigt bidrag till förenkling. 
 
5. Vid nyförsäljning av Spirare visas nu endast tre parametrar i fabriksinställningarna: FEV1, FVC och 
förhållandet mellan de två FEV1 / FVC. Äldre kunder uppmanas att kontakta för hjälp om man vill 
ändra detta. 
 
6. Global Lung Initiative reference GLI 2012 har inte publicerat förväntad normalkurva för PEF, så vi 
använder PEF från ECSC / ERS-1993 för att vi ska kunna presentera den prickade linjen som har en 
pedagogisk funktion. 
 
7. Kriteriet för att ett test skall utföras korrekt är att End of Forced Expiration (EOFE) skall uppnås. 
Detta är när patienten har mindre än 25 ml volymökning under en period av en sekund. På tids axeln 
är EOFE är markerad med en pil efter att patienten uppnått det. 
Obs: Kravet på att uppnå EOFE kommer vanligtvis att innebära större ansträngning från patientens 
sida än det tidigare kravet på att blåsa i minst 6 sekunder. 
Observera också att det inte finns någon garanti för ett korrekt utfört test bara för att patienten når 
EOFE. 
Spirare kommer att registrera EOFE när luftflödet går mot noll oavsett anledning. Det är därför viktigt 
att patienten uppmuntras fortsätta blåsa ut luft tills pilen visas.  
Prova detta själv för att bekanta dig med funktionen. 
Vissa patientgrupper kan ha ett abrupt slut på flödes-/volymkurvan utan att det nödvändigtvis 
handlar om låg ansträngning eller felaktig teknik.  
Det kan bland annat gälla unga, friska patienter under 25 år med hög elastisk återgång av lungorna 
eftersom lungorna töms så effektivt och ”studsar” tillbaka. Vid restriktiv lungsjukdom kan patienten 
också ha en ”tight ending” kurva och med reducerad FVC. Klinisk utvärdering krävs. 
 
8. Vid utskrift av luftrörsvidgande svarstest (Post-BD) visas förändringen av FEV1 i en separat tabell. 
Detta är den viktigaste parametern för respons av luftrörsvidgande läkemedel.  
Förändring i liter och förändring i procent, i förhållande till initialvärdet, och förändringen i procent 
av det förutsagda värdet blir presenterat tydligare än tidigare. 
För lungläkare kan det finnas en önskan att se den beräknade förändringen av FVC, där ökad FVC 
indikerar »luftinfångning». Detta visas fortfarande i tabellen när man tittar på resultatet på 
datorskärmen av just denna anledning. Det finns möjlighet i programmet att fortsätta till att 



använda den gamla utskriftsvisningen. 
 
9. Spirare hjälper personal och läkare att bedöma om kurvor är acceptabla med automatisk tolkning. 
Hela tabellen för testkvalitet återges nedan.  
Sammanfattningsvis ska man nu ha 3 acceptabla försök för att uppnå testkvalitet A.  
Skillnaden får vara mindre än 150 ml på de två högsta FEV1 värdena och på motsvarande sätt för 
FVC. 
 
10. I Spirare kan man kopiera sammanfattningar som tabeller vilka ibland flyttade på sig när man 
kopierade in dem i journalsystem. 
Kopieringsverktyget har uppdaterats för att visa separat testkvalitet för både FVC och FEV1. Vi 
rekommenderar att man går in i systemkonfigurationen och ändrar inställningen "Sammanfattning" 
till använd «kopiera mening». 
 

För barn 
11. Ny parameter har lagts till i förhållande till ERS/ATS 2019 uppdatering 
 
12. Ny barnanimering gör att man kan välja mellan tårtljus och en ballong. Man hittar animeringen 
genom att klicka på "instruktion" i fönstret för spirometri. (Se under knappen «starta spirometri», 
längst ned i högra hörnet) 
 
13. Spirare fungerade tidigare så att användaren klickade för att släcka ljuset på animeringen medans 
man tyckte att barnet uppnått max. Detta var inte tillräckligt intuitivt. Därför har vi lagt till 
möjligheten att ljusen slocknar eller att ballongen stiger till taket när patienten når en viss poäng i sin 
manöver. 
 
14. Adobe har lagt ner plug in programmet flash. Det finns nu en inbyggd lösning för att spela videon 
utan extra program behöver installeras. 
 

Borttaget 
Klickfunktionen i tabellen: tidigare kunde man klicka på Pred och få upp Range, det vill säga 
det normala intervallet i referensvärdet. Det övre normalvärde är inte intressant då stora lungor inte 
är sjukliga, så bottenvärdet hämtas nu och visas i en separat kolumn LLN. 
 
Parametrarna FEF 25, FEF 50, FEF 75, MMEF, FET och PEF visas ej som standard vid nyförsäljning men 
finns tillgängliga under inställningar om man önskar att de skall visas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hur Spirare beräknar testkvalitet för FVC och FEV1 (ATS 2017) 
 
Patienter från 7 år och äldre 

A Minst 3 godkända tester; differensen mellan bästa tester max 150 ml 

B Minst 2 godkända tester; differensen mellan bästa tester max 150 ml 

C Minst 2 godkända tester; differensen mellan bästa tester max 200 ml 

D Minst 2 godkända tester; differensen mellan bästa tester max 250 ml 

E Ett godkänt test 

F Inget godkänt test 

 
Patienter yngre än 7 år 

A Minst 3 godkända tester; differensen mellan bästa tester max 100 ml, eller 10% av högsta värdet 

B Minst 2 godkända tester; differensen mellan bästa tester max 100 ml, eller 10% av högsta värdet 

C Minst 2 godkända tester; differensen mellan bästa tester max 150 ml, eller 10% av högsta värdet 

D Minst 2 godkända tester; differensen mellan bästa tester max 200 ml, eller 10% av högsta värdet 

E Ett godkänt test 

F Inget godkänt test 
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