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❙ ❙  Vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan förloppet
kompliceras av hypoxi i samband med exacerbationer, an-
strängning eller sömn. Kronisk hypoxi i vila dagtid trots opti-
merad behandling tillstöter hos en del patienter med avancerad
sjukdom och denna hypoxi är förknippad med starkt förkortad
överlevnad [1] och nedsatt hälsorelaterad livskvalitet [2]. Över-
levnaden för patienter med KOL och kronisk hypoxi utan oxy-
genbehandling är betydligt sämre än överlevnaden vid motsva-
rande grad av lungfunktionsnedsättning utan hypoxi. Den kro-
niska hypoxin har en negativ inverkan på en rad fysiologiska
parametrar som intellektuell förmåga, njurfunktion, endokrina
funktioner och muskelmetabolism [3, 4]. Kronisk hypoxi kan
obehandlad leda till polycytemi liksom till pulmonell hyper-
tension med risk för ytterligare komplikationer. 

Avsikten med långtidsbehandling med oxygen i hemmet
är att eliminera den överdödlighet hypoxin orsakar, förbättra
livskvaliteten och att eliminera hypoxiorsakad funktionsned-
sättning och symtom. Det finns också förhoppning om att be-
handlingen skall minska sjukvårdsbehovet. 

Denna översikt kommenterar en systematisk litteratur-
granskning från Cochrane collaboration angående hemoxygen-
behandling vid KOL, vad gäller dess effekter på överlevnad,
livskvalitet och förbättring av fysiologiska parametrar [5].

Litteraturgranskningens material och metoder
Granskningen omfattar randomiserade, kontrollerade studier
som jämförde resultaten för patienter med hypoxi och KOL
som antingen erhöll långtidsbehandling med oxygen, hem-
oxygenbehanding eller ingick i en kontrollgrupp. Studierna
identifierades ur Cochrane airways group COPDs (chronic
obstructive pulmonary disease) register med hjälp av sök-
orden hem(behandling) och oxygen. Vidare sökte man bland
referenserna i de identifierade artiklarna och kontaktade före-
tag som levererar oxygenutrustning och medlemmar i Inter-
national respiratory care club angående opublicerade studier.
Man kontaktade författarna till de publicerade studierna för
att få ytterligare data för metaanalys, dock utan framgång.

Litteraturgranskningen inkluderade studier på vuxna pati-
enter med KOL som erhöll långtidsbehandling med oxygen
utanför sjukhus. Majoriteten av patienterna hade kronisk hyp-
oxi med PaO2<7,3 kPa, men en del hade PaO2>7,3 kPa i vila
med antingen nattlig hypoxi eller hypoxi vid ansträngning.
Alla typer av oxygenutrustning användes (koncentrator, fly-

tande oxygen, gasflaskor) och kontrollgruppen erhöll anting-
en luft via samma utrustning, oxygen under kortare tid av dyg-
net eller ingen oxygenbehandling.

Man planerade göra följande subgruppsanalyser i en meta-
analys:

• jämförelse mellan män och kvinnor;
• kontinuerlig oxygenbehandling jämfört med nattlig be-

handling;
• oxygenbehandling jämfört med ingen behandling;
• nattlig oxygenbehandling jämfört med rumsluft vid hyp-

oxi under sömn;
• oxygenbehandling jämfört med ingen behandling vid

måttlig hypoxi.

Litteraturgranskningens resultat
Man identifierade sex artiklar angående fyra studier, varav en
artikel exkluderades då den enbart innehöll data vid studie-
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starten. Data från studierna kunde inte aggregeras till någon
metaanalys på grund av skillnader i inkluderade patienter och
behandling. Resultaten i de fyra studierna beskrevs.

Kontinuerlig oxygenbehandling jämfört med nattlig oxygenbe-
handling (NOTT-studien) [6-8]: 1 043 patienter från sex kliniker
i USA undersöktes för eventuell inklusion, varav 809 exklu-
derades av olika orsaker, exempelvis förbättring av PaO2 till
över 7,9 kPa vid uppföljning efter 1–3 veckor. Patienterna
hade alla PaO2<7,9 i vila dagtid, och de patienter som hade
PaO2 i intervallet 7,4–7,9 kPa hade antingen polycytemi,
ödem eller tecken på hjärtpåverkan. De 203 inkluderade pati-
enterna randomiserades till kontinuerlig oxygenbehandling
eller nattlig oxygenbehandling. Oxygenutrustningen var kon-
centrator, flytande oxygen eller gasflaskor. I gruppen som er-
höll kontinuerlig behandling var 77 procent män och medel-
åldern 65 år, medan 80 procent var män och medelåldern 66
år i gruppen som erhöll nattlig behandling. 

Ettårsöverlevnaden skilde sig inte mellan grupperna, men
vid två år var överlevnaden signifikant bättre i gruppen som
erhållit kontinuerlig behandling (oddskvot för död 0,45; 95
procents konfidensintervall 0,25–0,81) [6].

Vidare fann man små förbättringar i livskvalitet och intel-
lektuell förmåga när data från alla patienter i studien kombi-
nerades [7]. Man fann också bättre effekt på trycket i arteria
pulmonalis, pulmonellt vaskulärt motstånd och hjärtats slag-
volym i den patientgrupp som fått kontinuerlig oxygenbe-
handling [8]. 

Oxygenbehandling jämfört med ingen oxygenbehandling (MRC-
studien) [9]: Vid tre kliniker i Storbritannien randomiserades
87 patienter med PaO2 i intervallet 5,3–8 kPa i vila dagtid om
de hade haft en eller flera exacerbationer med underbensödem
till behandling med oxygen 15 timmar/dygn eller ingen oxy-
genbehandling. Alla hade eller hade haft koldioxidretention,
och de utgjorde alltså en starkt selekterad patientgrupp. Lik-
som i NOTT-studien användes alla typer av oxygenutrustning.
Medelåldern i de olika patientgrupperna låg mellan 56 och 59
år. Analyserna redovisas separat för män (33 behandlade, 33
kontroller) och kvinnor (9 behandlade, 12 kontroller).

Efter fem år noterades en signifikant bättre överlevnad i de
behandlade grupperna (oddskvot för död 0,42; 95 procents
konfidensintervall 0,18–0,98). Förbättringen i överlevnad
sågs först efter de 500 första behandlingsdagarna för männen,
men från början av studien för kvinnorna. Antalet kvinnor var
dock litet.

Hög summa av värdena för PaCO2 (mm Hg) plus röd blod-
kroppsmassa (ml/kg kroppsvikt) var den bästa prediktorn för
tidig död både bland behandlade och kontroller, och en sum-
ma >98 indikerade sannolikt sämre effekt av långtidsbehand-
ling med oxygen.

Nattlig oxygenbehandling jämfört med luft (Fletcher) [10]: I den-
na dubbelblinda studie randomiserades 38 patienter med nattlig
hypoxi och PaO2 dagtid >8 kPa till behandling med oxygen el-
ler luft från koncentrator. Kontrollpatienterna fick dock maxi-
malt 25 procent oxygen i stället för rumsluft (med 21 procent
oxygen) från sina koncentratorer. Ingen skillnad i överlevnad
eller antalet patienter som utvecklade kronisk hypoxi dagtid,
och alltså behövde kontinuerlig oxygenbehandling, sågs.

Eftersom studien omfattade få patienter kan man inte ute-
sluta typ 2-fel. Dock var oddskvoten för död mycket nära 1.

Långtidsoxygenbehandling jämfört med ingen oxygenbehand-
ling vid måttlig hypoxi (Gorecka) [11]: Vid nio regionala klini-
ker i Polen randomiserades 135 patienter med KOL och mått-
lig hypoxi, PaO2 i intervallet 7,4–8,7 kPa till behandling med

oxygenkoncentrator eller ingen oxygenbehandling. Medel-
åldern var 60 år i behandlingsgruppen och 62 år i kontroll-
gruppen. Ingen skillnad i överlevnad under den treåriga upp-
följningstiden sågs. Oddskvot för död för de oxygenbehand-
lade patienterna var 1,09; 95 procents konfidensintervall
0,68–1,75. 

Litteraturgranskningens diskussion och konklusioner
MRC-studien och Goreckas studie jämförde båda oxygen-
behandling med ingen oxygenbehandling, men någon meta-
analys gjordes inte eftersom studierna inkluderade patienter
med olika grad av hypoxi. Kontrollgruppernas behandling va-
rierade från ingen till nattlig oxygenbehandling respektive 25
procent oxygen i luft från koncentrator. I NOTT-studien an-
ges inte hur många patienter som fick de olika typerna av
oxygenbehandling. Endast Fletchers studie var dubbelblind,
eftersom det inte går att ge flytande oxygen blint.

Två av studierna, NOTT- och MRC-studierna, rapportera-
de signifikant förbättrad överlevnad. Endast MRC-studien re-
dovisade resultatet separat för män och kvinnor, och här sågs
en överlevnadsvinst från studiestarten bland kvinnorna me-
dan det dröjde 500 dagar innan någon överlevnadsvinst sågs
bland männen. Patienterna i MRC-studien hade högre PaCO2

vid studiestarten, och granskarna kommenterar att detta inte
tycks ha påverkat resultaten.

För MRC-studien var »number needed to treat« (1/absolut
relativ risk) 5, vilket betyder att under den femåriga behand-
lingstiden vann man ett liv per fem patienter behandlade med
oxygen. 

Nattlig oxygenbehandling för patienter med nattlig hypoxi
under sömn men PaO2 dagtid >8 kPa förefaller inte ge någon
överlevnadsvinst. Man kan inte dra någon säker slutsats på
denna punkt, bland annat eftersom patientantalet var så litet i
Fletchers studie. Att kontrollgruppen kan ha fått 25 procent
oxygen i stället för luft kan ha lett till en höjning av PaO2 för
kontrollpatienterna och därmed vara en bidragande förklaring
till den observerade avsaknaden av effekt.

Patienterna i de utförda studierna är inte representativa för de
KOL-patienter som ordineras långtidsbehandling med oxygen i
hemmet idag. Dagens patienter är äldre och har flera andra sjuk-
domar utöver KOL. Patienter med komplicerande sjukdomar
uteslöts ur de randomiserade, kontrollerade studierna. Man kan
alltså inte dra slutsatsen att dagens patienter, som uppfyller rikt-
linjerna för långtidsbehandling med oxygen verkligen har nytta
av behandlingen. Patienternas rökvanor anges varken i NOTT-
eller MRC-studien, och inte heller finns någon analys som visar
om rökvanorna påverkat överlevnaden. Avsaknaden av data om
rökvanor gör också att vi kanske inte kan överföra resultaten till
dagens situation då vi i praktiken kräver rökstopp före start av
långtidsbehandling med oxygen i hemmet.

Betydelsen av »body mass index« diskuteras inte i någon-
dera studien. Vidare saknas uppgifter om exacerbations-
frekvenser i samtliga artiklar.

Granskarna kommenterar att det är möjligt att statistiskt
signifikanta förbättringar i en del fysiologiska variabler har li-
ten mätbar effekt på patientens upplevda livskvalitet eller
överlevnad.

Sammanfattningsvis kommer granskarna fram till att lång-
tidsbehandling med oxygen i hemmet förbättrar överlevna-
den i en selekterad grupp KOL-patienter med svår hypoxi.
Däremot tycks behandlingen inte ha någon effekt på överlev-
naden vid måttlig hypoxi eller nattlig hypoxi utan svår hypoxi
dagtid. Vad gäller långtidsbehandling med oxygen till pati-
enter med måttlig hypoxi och isolerad nattlig hypoxi behöver
frågan studeras ytterligare i studier med större patientantal.
Av etiska skäl tvekar man att randomisera patienter med svår
hypoxi till placebo, och detta kan vara ett hinder för nya stu-
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dier av effekten av långtidsbehandling med oxygen vid svår
hypoxi.

Min kommentar
Granskarna har inte klart definierat vilka indikationer för
hembehandling med oxygen vid KOL som skulle granskas.
Jag saknar en granskning av behandling med oxygen vid an-
strängningsorsakad hypoxi eller ansträngningsutlöst dyspné.
Det finns en randomiserad kontrollerad dubbelblind studie
med »cross over-design« av oxygen vid ansträngning som
inte visade någon effekt av oxygen jämfört med luft på livs-
kvaliteten under en sexveckorsperiod [12]. Hälften av patien-
terna föredrog luft, hälften placebo.

Litteraturgranskningen utfördes med hjälp av de artiklar som
fanns i Cochrane airways group COPDs register, men utan nå-
gon regelrätt Medlinesökning. I stället granskades referenserna
i de i registret funna sex artiklarna, och medlemmar i Interna-
tional respiratory care club tillfrågades. Detta ledde till att man
missade en referens angående effekten av oxygenbehandling på
intellektuell kapacitet och livskvalitet från NOTT-studien [7].
Detta har haft mindre effekt på granskarnas slutsatser. Man mis-
sade också en svensk randomiserad kontrollerad studie av ef-
fekten av behandling med flytande oxygen kontra koncentrator
och konventionell gasflaska hos patienter med kronisk hypoxi
[13]. Den studien visade signifikant bättre utveckling av livs-
kvaliteten under en sexmånadersperiod för de KOL-patienter
som fick flytande oxygen. Förbättringen iakttogs endast hos pa-
tienter med svår hypoxi (PaO2<7,4 kPa). Resultatet talar för att
det vore av värde att undersöka oxygenutrustningens betydelse
för livskvaliteten hos patienter som inte är bundna till hemmet.

Den stora svagheten i översikten är att man inte har dragit nå-
gon slutsats om oxygenbehandlingens värde vid hypoxi med
PaO2 i gränsområdet 7,4–8 kPa. Av översiktens abstract fram-
går att man med svår hypoxi avser patienter med PaO2

<8 kPa. Patienter med PaO2 i detta gränsområde ingick förvisso
i båda de studier som visade överlevnadsvinst, men medelvär-
dena för PaO2 här var 6,6–6,9 kPa, och majoriteten av patien-
terna hade alltså lägre PaO2. Det är då svårt att helt bortse från
det resultatet i Goreckas studie, där 74 patienter hade ett PaO2 i
gränsområdet 7,4–8 kPa med samma överlevnad som patienter
med högre PaO2, alltså utan någon effekt av långtidsbehandling
med oxygen i hemmet. Effekten på överlevnaden av långtids-
behandling med oxygen för patienter med hypoxi i intervallet
7,4–8 kPa måste alltså bedömas som osäker eller ingen, och des-
sa patienter bör inte omfattas av rekommendationer för lång-
tidsbehandling med oxygen på bas av nuvarande kunskap. På
denna punkt är alltså Cochrane-rapporten missvisande.

Effekten av långtidsbehandling med oxygen i hemmet på
livskvalitet och fysiologiska parametrar är obetydlig, om nå-
gon, och kan knappast ligga till grund för rekommendation
om behandling annat än i särskilda fall. Detta kan gälla pati-
enter med polycytemi orsakad av hypoxi, där långtidsbe-
handling med oxygen visats ha en god effekt på hematokriten
(NOTT) eller patienter med mer uttalad pulmonell hyperten-
sion. Kronisk hypoxi har effekt på en lång rad fysiologiska
funktioner och granskarnas kommentar att effekten av oxy-
genbehandling på dessa funktioner ofta saknar effekt på pati-
entens livskvalitet eller överlevnad är välmotiverad.

Under 1999 publicerades en av granskarna efterlyst studie av
värdet av nattlig oxygenbehandling vid nattlig hypoxi [14].
Denna studie inkluderade 76 patienter med nattlig hypoxi och
PaO2 dagtid i intervallet 7,4–9,2 kPa, vilka randomiserades till
nattlig oxygenbehandling eller ingen oxygenbehandling och
följdes i medeltal 35 månader. Studien bekräftar helt Fletchers
fynd: ingen effekt på överlevnaden och ingen effekt på antalet
fall av svår hypoxi dagtid av nattlig oxygenbehandling.

Ytterligare en brist i de studier som publicerats är att pati-

enterna i så stor utsträckning är män. Endast i MRC-studien
redovisades separata analyser för män och de få kvinnorna.
Nu är majoriteten av de patienter som startar långtidsbehand-
ling med oxygen i hemmet kvinnor [15]. De är yngre än män-
nen vid behandlingsstarten och lever längre, varför de domi-
nerar än mer i populationen patienter med långtidsbehand-
ling.

Granskarna skriver att det högre medelvärdet för PaCO2

hos patienterna i MRC-studien jämfört med NOTT-studien
förefaller sakna betydelse. Dock var mortaliteten för de oxy-
genbehandlade männen i MRC-studien högre än i NOTT-stu-
dien under de första 500 behandlingsdagarna, och hög sum-
ma av PaCO2 plus röd blodkroppsmassa befanns vara en in-
dikator för död i MRC-studien. Selektionen av patienter med
mer avancerad sjukdom till MRC-studien är alltså en möjlig
orsak till den sämre överlevnaden – även andra studier visar
ökad mortalitet bland patienter med högre PaCO2 [16]. 

Värdet av hemoxygenbehandling vid svår kronisk hypoxi
är oomtvistat. I Sverige har en femtedel av de cirka tusen pa-
tienter som varje år startar hemoxygenbehandling hypoxi av
medelsvår grad [15]. En oreflekterad inställning till behand-
lingsindikationen i dessa fall, där värdet av behandlingen var-
ken visats vad gäller livskvalitet eller överlevnad, riskerar
leda till meningslös behandling med dålig patientmedverkan.
Vi behöver utvärdera behandlingsvinsten för de enskilda pa-
tienterna när det gäller eventuell långtidsoxygenbehandling
av medelsvår hypoxi.

Referenser
1. Renzetti AD Jr, McClement JH, Litt BD. The Veterans administra-

tion cooperative study of pulmonary function. 3. Mortality in rela-
tion to respiratory function in chronic obstructive pulmonary dis-
ease. Am J Med 1966; 41: 115-29.

2. Jones PW, Baeyestock CM, Littlejohns P. Relationship between
general health measured with the sickness impact profile and respi-
ratory symptoms, physiological measures and mood in patients with
chronic airflow limitation. American Review of Respiratory Disease
1989; 140: 1538-43.

3. Grant I, Heaton RK, McSweeny AJ, Adams KM, Timms RM. Neu-
ropsychologic findings in hypoxemic chronic obstructive pulmona-
ry disease. Arch Intern Med 1982; 142: 1470-6.

4. Reihman DH, Farber MO, Weinberger MH, Henry DP, Fineberg NS,
Dowdeswell IRG et al. Effect of hypoxemia on sodium and water ex-
cretion in chronic obstructive lung disease. Am J Med 1985; 78: 87-
94.

5. Crockett AJ, Moss RJ, Cranston JM, Alpers JH. Domiciliary oxygen
for chronic obstructive pulmonary disease (Cochrane review). In:
The Cochrane library 1999. Issue 4. Oxford: Update Software, 1999. 

6. Nocturnal oxygen therapy trial group. Continuous or nocturnal oxy-
gen therapy in hypoxemic chronic obstructive lung disease. Ann In-
tern Med 1980; 93: 391-8.

7. Heaton RK, Grant I, McSweeny AJ, Adams KM, Petty TL. Psycho-
logic effects of continuous and nocturnal oxygen therapy in hypox-
emic chronic obstructive pulmonary disease. Arch Intern Med 1983;
143: 1941-7.

8. Timms RM, Khaja FU, Williams GW, Nocturnal oxygen therapy
trial group. Hemodynamic responses to oxygen therapy in chronic
obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 1985; 102: 29-36.

9. Medical research council working party. Long-term domiciliary
oxygen therapy in chronic hypoxic cor pulmonale complicating
chronic bronchitis and emphysema. Lancet 1981; 1: 681-6.

10. Fletcher E, Luckett R, Goodnight-White S, Miller CC, Qian W,
Costarangos-Galarza C. A double-blind trial of nocturnal supple-
mental oxygen for sleep desaturation in patients with chronic ob-
structive pulmonary disease and a daytime PaO2 above 60 mm Hg.
American Review of Respiratory Disease 1992; 145: 1070-6.

11. Górecka D, Gorzelak K, Sliwinski P, Tobiasz M, Zielinski J. Effect
of long-term oxygen therapy on survival in patients with chronic ob-
structive pulmonary disease with moderate hypoxaemia. Thorax
1997; 52: 674-9.

12. McDonald CF, Blyth CM, Lazarus MD, Marschner I, Barter CE.
Exertional oxygen of limited benefit in patients with chronic ob-

Läkartidningen  ❙ Nr 4  ❙ 2001  ❙ Volym 98 297



structive pulmonary disease and mild hypoxemia. Am J Respir Crit
Care Med 1995; 152: 1616-9.

13. Andersson A, Ström K, Brodin H, Alton M, Boman G, Jakobsson P
et al. Domiciliary liquid oxygen versus concentrator treatment in
chronic hypoxaemia: a cost-utility analysis. Eur Respir J 1998; 12:
1284-9.

14. Chaouat A, Weitzenblum E, Kessler R, Charpentier C, Ehrhart M,
Schott R et al. A randomized trial of nocturnal oxygen therapy in
chronic obstructive pulmonary disease patients. Eur Respir J 1999;
14: 1002-8.

15. Oxygenbehandling och annan hemsjukvård. I: SBU. Behandling av
astma och KOL. Stockholm: SBU, 2000. Rapport 151.

16. Ström K. Survival of patients with chronic obstructive pulmonary
disease receiving long-term domiciliary oxygen therapy. American
Review of Respiratory Disease 1993; 147: 585-91.

298 Läkartidningen  ❙ Nr 4  ❙ 2001  ❙ Volym 98

Klinik och vetenskap

SUMMARY

Oxygen therapy undisputed in severe, but doubtful
in moderate, hypoxemia;
comment to meta-analysis of domiciliary oxygen
therapy in chronic obstructive pulmonary disease

Kerstin Ström
Läkartidningen 2001; 98: 295-8.

The review included randomized controlled trials
on patients with chronic obstructive pulmonary dis-
ease (COPD) receiving domiciliary long-term oxy-
gen therapy (LTOT). The authors identified six ar-
ticles concerning four randomized controlled trials
but could not perform any meta-analysis due to the
heterogenous patient populations and treatments.
From these trials they conclude that LTOT im-
proves survival in patients with severe hypoxemia
(arterial PaO2 less than 8 kPa) but has no effect in
patients desaturating only at night or in patients
with moderate hypoxemia. They also sensibly re-
mark that it is possible that statistically significant
improvements in some physiological variables
have little measurable impact on subjects per-
ceived quality of life or survival. 
The conclusion that survival benefit is demonstra-
ted also in patients with hypoxemia in the range
7,4-8 kPa is debatable, with the strongest evidence
pointing against benefit. These patients are better
classified as moderately hypoxemic. In Sweden,
they comprise 20% of new patients starting on
LTOT. For them, the effect of LTOT should be evalu-
ated individually in terms other than survival or
quality of life. 
A more recently published trial supports the con-
clusion that domiciliary nocturnal oxygen therapy
has no impact on survival in nocturnal desaturation
without severe daytime hypoxemia. There is also
new evidence that the type of oxygen equipment
might have a decisive impact on the quality of life
in mobile patients receiving LTOT – improved qua-
lity of life with liquid oxygen and poorer quality of
life with concentrator and conventional (heavy) gas
cylinder. The importance of optimum equipment
selection for each patient has been overlooked but
merits further investigation
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