
Bærbar spirometri med app og 

digital behandlingsplan

Tonje Reier-Nilsen, M.D, PhD

Fagansvarlig astma

Spesialist i Barnesykdommer, Allergologi og Idrettsmedisin

Overlege Barneavdeling for Allergi og lungesykdommer

Helseavdelingen Olympiatoppen 



TRE KOMPONENTER

Spirometer App Careportal1 2 3

PASIENT HELSEPERSONELL



APPEN - TRE PRIMÆRE FUNKSJONER
BLÅSE FEV1 

OG FÅ BEHANDLINGSPLAN1 32SPIROMETRI
ASTMADAGBOK

FEV1 - EVT PEF



#1. SPIROMETRI

Tilbakemelding på kvalitet 



#1. SPIROMETRI

Realtime



#2. FEV1 & 

BEHANDLINGSPLAN

1. Mål lungefunksjon (FEV1) 2. Registrere symptomer 3. Få behandlingsanbefalingen

FEV1 og logg symptomer
-> behandlingplan



• Tydelig overblikk over faktisk 
lungefunksjon og symptomer

• Sammendrag over registrerte 
symptom og triggere

#3. ASTMADAGBOK
Oversiktlig



HELSEPERSONELL-SIDEN

Spirometer App Careportal1 2 3

PASIENT HELSEPERSONELL



OPPFØLGING -SPIROMETRIER

- Sammenlikne kurver
- Utskrifter



OPPFØLGING – FEV1 OG SYMPTOMER



BEHANDLINGSPLAN 

Spirometri og symptomer
-> legens behandlingplan



PEF-UTREDNING



PEF-UTREDNING



Bærbar hjemmespirometri
Minimetode-vurderingen
Erfaringer

Demo

DISPOSISJON



• Systematic review, bibliotekar, økonom –

320 studier - 2 systematic reviews, 18 primærartikler

Metodevurderingen: 

https://www.helsebiblioteket.no/minimetodevurdering/sok



Effektmål:   
1: Bærbart spirometer vs stasjonært spirometer

2: Bærbart spirometer med behandlingsplan vs skriftlig behandlingsplan

3: Bærbart spirometer med videokonsultasjon vs face-to-face poliklinikk

Utfallsmål:
1: Astmakontroll 

(astmaskår mtp kontroll, antall innleggelser og ø-hjelpskonsultasjoner)

2: Livskvalitet

Effekt:



Effektmål 1: 
Bærbart spirometer vs stasjonært spirometer

Resultat: 5 primærartikler omtaler dette:
3 stk: Høy overenskomst mellom lungefunksjon på bærbart og  

stasjonært spirometer, «like bra»

1 stk: Bærbart er bedre

1 stk: Stasjonær er bedre, men denne studien argumenterer for at en app

som kan gi real-time tilbakemelding på kvalitet vil kunne bedre dette 

Effekt:



Effektmål 2: 
Bærbart spirometer med behandlingsplan vs skriftlig behandlingsplan

Resultat: 4 primærartikler vurderer metoden hos astmapasienter.
4 stk: signifikant bedre astmakontroll målt ved 

– skåringssystemer      

– færre innleggelser 

– færre konsultasjoner 

– bedre livskvalitet

Funnene ble også bekreftet i en systematic review

Effekt:



Effektmål 3:
Bærbart spirometer med videokonsultasjon vs face-to-face poliklinikk

Resultat: 
Alle artiklene som er inkludert i de to første aims, konkluderte med at 
hjemmespirometri med app med tilbakemelding av kvalitet og behandlingsplan 
hadde bedre astmakontroll

Effekt:



- 90% av pas m CF kommer ikke tilbake til utg pkt v exacerbasjon

- RCT 267 pasienter: Flere exarcerbasjoner oppdaget v hjemmespirometri (p<0.001)

- RCT 111 pasienter: Sign bedre livskvalitet v spiro m app hvor pasienten fikk  

tilbakemelding om sin lungefunksjon

- RCT 757 pas: Bronchiolitis obliterans ble oppdaget 341 dager tidligere ved 

hjemmespirometri (p<0.01)         

Effekt cystisk fibrose:

Lechtzin et al, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2016

Sengpiel et al, Progress in Transplantation, 2011

Robson et al, Canadian Journal of Respiratory Therapy, 2014

Lunge-tx og BO:



Økonomi - lønnsomhet:

• Den største gevinsten er spart arbeidstid for sykepleiere, 
tilsvarende 295 422 kr for 100 pasienter med ny metode.

• I tillegg kommer samfunnsøkonomiske konsekvenser som 
redusert reisevirksomhet for pasient og at pasienten samler 
inn egen data som kliniker kan vurdere i feks
videokonsultasjoner.

Følgende artikkel er lagt til grunn for utregningene:
Underlag för beslut ”AsthmaTuner” – august 2019
Svenske tannhelse og legemiddelverk
https://www.tlv.se/download/18.66e5abf816e90a73a356c63f/1574769895559/bes191122_asthmatuner.pdf



Økonomi - takster:

• Hjemme-spirometri under en videokonsultasjon får samme takst 
som man får for undersøkelsen ved stasjonært apparat v face-to-
face poliklinikk.

• Det finnes også egne takster for å gjennomgå 
lungefunksjonundersøkelser uten konsultasjon, f.eks. kvartalsvis

ISF-regelverket kap 5.22 og kap 5.23

TRN 2021



Personell: - trenger opplæring – lite krevende

- trenger personlig Bank ID, internett-tilgang

Lokaler: Poliklinikk kan gjennomføres hvor som helst; hjemme?

Organisering:



• Pasienten logger inn med en to-faktor autentisering (mobil Bank-ID). 

• Pasienten må gi aktivt samtykke til å bruke AsthmaTuner – og dette 
gies når pasienten lager en konto i appen. 

• Denne ordningen er per i dag godkjent av NSD og REK og personvern 
på OUS.

• Behandler logger in med to-faktor autentisering via web-side 
(«interfacen») – likt det vi nå gjør med Blåresept-ordningen og søknad 
om reg. fritak. 

• Data lagres i en ”Compliant Cloud” i Sverige

Jus:



Erfaringer:

• Ukontrollert, alvorlig astma



• Koronavaksine



Erfaringer:

• 2 jenter ‘04 og ‘05 ukontrollert astma i svømmehall



• Gutt ‘08 med long Covid



Gutt ’07 med ukontrollert astma siste 2 år; effekt Xolair?



Nucala 19.01:



KLAR – FERDIG – GÅ! 


