
 
Pressinformation 2009 
 
 

 
www.andasut.nu 

 

Fakta om spirometri  
 
Spirometri är en metod för att mäta lungornas kapacitet och ställa diagnos vid eventuell 
misstänkt lungsjukdom, som KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom), astma eller 
lungfibros. Undersökningen görs med en speciell apparat som kallas spirometer.  
 
Med spirometern mäter man hur stor volym luft, mätt i liter, en person maximalt kan 
andas ut efter en maximal inandning (vitalkapacitet). Man mäter också hur stor volym 
personen kan blåsa ut den första sekunden efter full inandning (forcerad expiratorisk 
volym, FEV1). Kvoten mellan FEV1 och den totala volymen kallas FEV%. Värdena 
jämförs med vad som kan förväntas av en frisk person av samma kön, ålder och längd. 
 
Hos en frisk man är den totala lungvolymen omkring 6 liter och hos en kvinna drygt 4 
liter, men de individuella variationerna är stora.  
 
Själva mätningen är enkel och gör inte ont. Patienten får ta ett så djupt andetag som 
möjligt och göra en maximal utandning genom ett munstycke som är kopplat till 
spirometern. Därefter räknar en dator ut luftvolymen. Hela proceduren tar tio minuter.  
 
KOL-patienter har sämre lungfunktion 
Spirometri är det enda sättet att upptäcka KOL i ett tidigt stadium. En korrekt genomförd 
spirometri är en förutsättning för rätt diagnos och bedömning av sjukdomens svårighets-
grad. Detta kräver utbildning och erfarenhet hos den vårdpersonal som utför under-
sökningen. Dessutom måste tillräckligt med tid avsättas för spirometriundersökningen. 
En bra organisationsform för spirometriundersökningar med god kvalitet är astma/KOL-
mottagningar i primärvården med en välutbildad sjuksköterska. De flesta vårdcentraler 
har en spirometer men saknar ofta tid, kunskap och rutiner för att använda denna. 
 
Vid KOL är både den volym luft patienten maximalt kan andas ut och den volym som 
andas ut under den första sekunden sänkt. Normalt blåser man ut 75 – 80 procent av 
sin vitalkapacitet under den första sekunden, men personer med KOL blåser ut  
långsammare. Gränsvärdet för diagnosen KOL ligger vid FEV% lägre än 70. För 
patienter över 65 år går gränsen vid FEV% lägre än 65. Ju mindre luft man snabbt kan 
blåsa ut, desto svårare bedöms sjukdomen vara. Beroende på värdena får patienten en 
diagnos klassificerad med svårighetsgraden preklinisk, lindrig, medelsvår eller svår 
KOL.  
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Andas ut 2009 
Andas ut är ett samarbete mellan Hjärt-Lungfonden, lokal- och länsföreningar inom Hjärt- och 
Lungsjukas Riksförbund samt AstraZeneca. 
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