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Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) er et be-
handlingstilbud for utvalgte pasienter med kronisk
hypoventilasjon (arteriell pCO2 >6). Indikasjon for
LTMV stilles ut fra grunnsykdom, symptomer og
objektive funn forenlig med hypoventilasjon. Mål for
behandlingen er forbedret livskvalitet og livsforlen-
gelse.

LTMV innebærer mekanisk pustestøtte gitt utenfor
sykehus. Pasienten er varig avhengig av mekanisk 
pustestøtte hele eller deler av døgnet. Apparatur er
Bilevel Positive Airway Pressure (BiPAP) og trykk-
og/eller volumkontrollert respirator. BiPAP er en res -
piratorform som benyttes non-invasivt, den tilsluttes
pasienten via maske. 

BiPAP er ikke beregnet som livsopprettholdende be-
handling, men til pasienter som trenger mekanisk
ventilasjon kortere perioder av døgnet (ofte om nat-
ten). BiPAP har vanligvis ikke internbatteri og alarm-
funksjonene er begrenset. Trykk- og/eller volumkon-
trollert respirator har innebygget internbatteri og
utvidede alarmfunksjoner. Respirator tilsluttes pasi-
enten via maske/munnstykke eller trakeostomi og be-
handlingen kan være livsopprettholdende.

I Norge har begrepet hjemmerespiratorbehandling
vært i vanlig bruk, både når behandlingen har vært i
pasientens private hjem eller på institusjon (utenfor
sykehus). Begrepet har i stor grad vært knyttet til 24
timers invasiv respiratorbehandling. Internasjonalt er
begrepet mekanisk ventilasjon (mechanical ventila-
tion) innarbeidet og omfatter både non-invasiv (NIV)
og invasiv mekanisk ventilasjon. Begrepet LTMV er i
stadig større bruk i fagmiljøene i Norge.

Nasjonalt kompetansesenter for 
hjemmerespiratorbehandling 
Kompetansesenteret ble etablert i 2002 og er admi-
nistrativt underlagt Lungeavdelingen, Haukeland uni-
versitetssjukehus. Senteret er organisert som et
tverrfaglig og nasjonalt nettverk med deltidsansatte
medarbeidere (leger, sykepleiere, fysioterapeuter).
Formålet er å bygge opp, ivareta og formidle kom-
petanse om diagnostikk og behandling av barn og
voksne med kronisk hypoventilasjon og LTMV. Fag-
området har store utfordringer i forhold til pasient-
seleksjon, etikk, samhandling mellom spesialist- og
primærhelsetjenesten og økonomi. Hovedmålsettin-
gen er å oppnå et geografisk likt behandlingstilbud
og god kvalitet for pasientene.

Nasjonalt register for langtids mekanisk 
ventilasjon (LTMV)
Registeret ble opprettet i 2002 av Nasjonalt kompe-
tansesenter for hjemmerespiratorbehandling og er et
nasjonalt satsningsregister underlagt Helse-Vest RHF.1

Registeret er basert på innsamlede opplysninger fra
behandlende lege. Registeropplysninger omfatter be-
handlingsindikasjon (diagnose), objektive kriterier før
behandlingsstart (spirometri, arterielle blodgasser),
akutt eller planlagt behandlingsstart, behandlingsme-
tode og tilslutning, antall sykehusdøgn ved tilpassing,
samt bruk av pleie- og omsorgstjenester. 

Bruk av LTMV er økende. I Norge var prevalens av
LTMV for barn og voksne per 2007 19,9/100 000
innbyggere,2 mens den ved utgangen av 2010 var
26,5/100 000. Den største gruppen av pasienter med
LTMV har NIV, prosentandelen invasiv mekanisk ven-
tilasjon holder seg stabil rundt 7%. De fleste pasien-
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tene med NIV har lite behov for pleie- og omsorgs-
tjenester. Indikasjon for og bruk av LTMV er geogra-
fisk svært varierende.2 Dette kan ha sammenheng
med manglende nasjonale retningslinjer for fagom-
rådet. 

I Norge er det ingen sentralisering av behandlingstil-
budet og tradisjonelt har intensivleger ivaretatt inva-
siv LTMV. Lungemedisinsk interesse og kompetanse i
fagfeltet varierer mellom norske sykehus og dette
kan bidra til forskjeller i indikasjonsstilling og tilgang
til behandlingstilbudet.2 I dag følges pasienter med
både NIV og invasiv LTMV av lungeleger ved en del
sykehus, mens noen sykehus ikke tilbyr LTMV.

Registeret gir et demografisk og medisinsk bilde av
pasientgruppen og er et viktig verktøy for å se om de
kvalitetsmålene vi har satt for fagområdet blir nådd.
Registeret er også viktig for å bidra til kunnskapsut-
vikling gjennom forskning og publisering. Det sven-
ske og norske register for LTMV har samarbeidet om
en internasjonal publikasjon om amyotrofisk lateral
sklerose og LTMV.3

Nasjonale faglige retningslinjer og veileder 
for LTMV
Pasientgruppen er heterogen med hensyn til diagno-
ser, alderssammensetning, prognose og pleiebehov.
Medisinske kriterier for oppstart av LTMV er ikke vel-



definerte,4 og ingen europeiske land har klare ret-
ningslinjer og behandlingsstrategier for fagområ-
det.5,6 Nasjonalt register for LTMV sin påvisning av
store geografiske forskjeller i bruk av behandlingstil-
budet i Norge medførte at Helsedirektoratet nå fer-
digstiller nasjonale faglige retningslinjer og veileder
for LTMV – høringsutkastet er sendt til høringsinstan-
ser med frist for tilbakemelding 18.11. 2011. 

Flere grunnsykdommer som medfører kronisk hypo-
ventilasjon har lav insidens og randomiserte studier
for effekt av LTMV er ikke gjennomførbart. Retnings-
linjene vil basere seg på et systematisk, oppdatert
faglig kunnskapssøk ved Kunnskapssenteret og kon-
sensus i Helsedirektoratets arbeidsgruppe. Dokumen-
tasjon og klinisk erfaring tilsier at nytteverdien av
LTMV er størst ved ekstrapulmonal restriktiv ventila -
sjonsinnskrenkning. Aktuelle sykdomsgrupper for
LTMV vil derfor være pasienter med arvelige og er-
vervede nevromuskulære sykdommer, adipositas hy-
poventilasjonssyndrom, brystveggslidelser (skoliose)
og svikt i sentral respirasjonsregulering.

Til tross for manglende dokumentasjon på effekt av
LTMV ved stabil kronisk obstruktiv lungesykdom
(KOLS)7 har mange pasienter fått behandlingstilbudet
(BiPAP tilsluttet maske). Ved utgangen av 2010 var
20% av pasientene i nasjonalt register for LTMV re-
gistrert med KOLS som hoveddiagnose. Registeret vil
i framtiden være helt nødvendig for å vite om de
kommende nasjonale faglige retningslinjene blir im-
plementert på landsbasis.

Utfordringer i fagområdet LTMV
Adipositas hypoventilasjon er en voksende pasient-
gruppe med godt dokumentert effekt av LTMV.8 Na -
sjonalt register for LTMV viser at alle pasienter med
denne hoveddiagnosen har BiPAP tilsluttet maske, og
pasientene administrerer behandlingen selv. Påvis-
ning av høy BMI og dagtids hypoventilasjon er diag-
nostisk for adipositas hypoventilasjon. Sykdommen
er ofte assosiert med obstruktiv søvnapnesyndrom

(OSAS), og mange pasienter med adipositas hypo-
ventilasjon forblir udiagnostisert hos øre-nese-hals-
leger fordi arteriell blodgass ikke rutinemessig inngår
i utredningen. Et tverrfaglig samarbeid mellom lun-
geleger og øre-nese-hals-leger er avgjørende for sik-
ker diagnostikk og korrekt pasientbehandling. CPAP-
behandling ved OSAS inngår ikke i begrepet LTMV,
heller ikke i de tilfeller hvor ren OSAS blir behandlet
med BiPAP.

Pasienter med nevromuskulær grunnsykdom utgjør
en stor gruppe med ekstrapulmonal restriktiv ven -
tilasjonsinnskrenkning. Mange pasienter har pleie- og
omsorgsbehov. Manglende interesse og kompetanse
for pustesvikt ved nevrologisk grunnsykdom og LTMV
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hos nevrologer og lungeleger er en utfordring for at
denne pasientgruppen skal få adekvat behandling.
Både ved raskt (for eksempel amyotrofisk lateral skle-
rose) og mer langsomt (for eksempel Duchenne og
andre muskeldystrofier) progredierende nevromusku-
lære sykdommer vil pasientene ha en forventet og
forutsigbar utvikling av restriktiv ventilasjonsinn-
skrenkning og hypoventilasjon. Dette gjør pasient-
gruppen velegnet for elektiv håndtering i forhold til
LTMV. Tidlig identifisering av aktuelle pasienter ved
nevrologisk avdeling og avdeling for fysikalsk medisin
og rehabilitering (og hos fastleger) gjøres enkelt ved
henvisning til spirometri og arteriell blodgass.  

Det er viktig både for spesialisthelsetjenesten og pri-
mærhelsetjenesten å identifisere aktuelle pasienter
på et tidlig stadium i sykdommen for henvisning til
lungemedisinsk kompetanse, utredning og eventuell
oppstart av LTMV. Akutt eller elektiv oppstart av
LTMV gir store utslag i lengden på sykehusoppholdet.
Ved elektiv oppstart vil spesialisthelsetjenesten ta tid-
lig kontakt med førstelinjetjenesten når behandlin-
gen krever pleie- og omsorgstjenester eller tilrette-
legging av hjemmeforhold. Grad av pustesvikt,
sykdomsforløp og pasient (pårørendes) opplevelse av
bedret livskvalitet ved LTMV varierer innenfor syk-
domsgruppene. Om en pasient skal tilbys LTMV eller
ikke, og om denne skal være via maske eller trake-
ostomi er avhengig av disse faktorene. 

Like viktig som å stille indikasjon for LTMV, er å av-
klare hvilke pasienter som ikke vil ha effekt av slik be-
handling. LTMV ved raskt progredierende nevromus -
kulær sykdom som amyotrofisk lateral sklerose kan
lindre symptomer på en meningsfull måte, men kan
også forlenge lidelsene. Samtale med pasient og på-
rørende for å avklare disse vanskelige valgene er vik-
tig på et tidlig tidspunkt, slik at pasient og pårørende
skal oppleve trygghet og respekt også i livets sluttfa-
se.9 Riktig bruk av lindrende behandling er en forut-
setning for å avslutte LTMV på en etisk og medisinsk
forsvarlig måte. n
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KONKLUSJON

LTMV er et behandlingstilbud for utvalgte pasi-
enter med kronisk hypoventilasjon. Geografisk er
det i Norge store variasjoner både i bruk av og
indikasjonsstilling for LTMV. Nasjonalt kompetan-
sesenter for hjemmerespiratorbehandling blir en
viktig pådriver for implementering av kommende
nasjonale faglige retningslinjer. Pasienter med
ekstrapulmonal restriktiv ventilasjonsinnskrenk-
ning skal prioriteres for behandlingstilbudet
framfor lungesyke og tverrfaglig samarbeid mel-
lom øre-nese-hals-leger, nevrologer, fysikalske
medisinere, fastleger og lungeleger er avgjøren-
de for god pasientbehandling.
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