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Sammanfattning 

 

Projektet ska undersöka hur den nuvarande marknaden för utandningstester ser ut och hur den 

kan utvidgas genom att ge förslag på nya applikationsområden för utandningstester kopplade 

till Kibions diagnostikinstrument IRIS®. En undersökning om utandningstesters användande 

utfördes genom ett frågeformulär till läkare, djursjukvårdare och veterinärer runt om i 

Sverige. Baserat på deras svar har slutsatser dragits om vad Kibion rekommenderas att satsa 

på för att slå sig in på den svenska marknaden.  

För att göra detta måste Kibion marknadsföra alla de substrat som finns tillgängliga för 

detektion med IRIS®. Efterfrågan finns hos läkarna men kunskap saknas om 

detektionstekniken och vilka applikationsområden som finns tillgängliga. Det finns även en 

stor okunskap om utandningstester, främst inom djursjukvården, samt invanda metoder som 

använts i många år och som fungerar, t.ex. gastroskopi och blodprov, som svenska sjukhus är 

skeptiska mot att byta ut. 

De flesta läkare och personal inom djursjukvården vet inte vilka olika substrat som finns som 

skulle kunna ge utandningstest kopplat till IRIS® ett bredare användningsområde. De anser 

sig i nuläget inte kunna använda IRIS® tillräckligt mycket för att motivera investeringen av 

utrustningen. Om läkarna och personalen inom djursjukvården får insikt i alla 

användningsområden för IRIS® skulle flera sjukhusavdelningar använda apparaturen och 

därmed få större effektivitet och även lönsamhet för sjukhusen i framtiden. 
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Ordlista 
Biopsi: Vävnadsprov. Kan tas kirurgiskt men även med gastroskop. 
Diabact ®: Kibions paket för analys av Helicobacter pylori bestående av ureatabletter och 

luftuppsamlingspåsar.  

Diabetes insipidus: Problem med produktion av antidiuretiskt hormon (brist på arginin-

vasopresin) eller okänslighet i njurarna av antidiuretiskt hormon.  
Dysmotorik: Rubbningar i rörelser, motoriska störningar.  

Dyspepsi: Ökad känslighet i magsäcken.  

Explorativ laparotomi: Öppen bukkirurgi. 

Faecesantigen: Avföringsprov. 
Gammakamera: En kamera som detekterar radioaktiva ämnen i kroppen. 

Gastric emptying study (svenska magtömningsstudie): Undersökning av avvikelser i 

magtömningshastighet.  

Gastroskopi: Inspektion av magsäcken, magstrupen eller tolvfingertarmen med hjälp av en 

video- eller fiberendoskopisk teknik där gastroskopet är en kamera i form av en lång slang. 

Vid gastroskopi förs kameran in genom munnen. 

Gentest vid laktosintolerans: Ett blodprov tas av patienten och en specifik site genotypas 

och kan på så sätt se om patienten kan producera laktas som bryter ned laktos.  
Heliprobe ®: Kibions kompletta analyspaket för Helicobacter pylori bestående av 

luftuppsamlingstuber och analysapparatur. 

Intermittent: Återkommande/omväxlande. 
Kontrastpassage: Djuret ges kontrast (medel som syns vid röntgen) oralt och sedan tas ett 

antal röntgenbilder för att se kontrastens färd genom mag- och tarmsystemet.  
Laparoskopi: Titthålskirurgi. 

Myosit: Muskelinflammation 
Pankreas: Bukspottkörtel 
Pankreasinsufficienstest: Onormal funktion hos pankreas. Pankreas producerar inte 

tillräckligt med enzymer för att matsmältningen ska kunna ske normalt. 
Perkutan: Nålpunktion av huden. 

PK(INR)-värde: PK(INR)-värdet är ett mått på blodets levringsförmåga. Högt värde betyder 

väldigt lättblödande, alltså svårare för blodet att koagulera. 

Pyometra: Livmodersinflammation hos djur. 
Rektoskopi: Inspektion av ändtarmen med hjälp av ett endoskop. Endoskopet är ett plaströr 

med lampa och förstoringsglas som förs in i ändtarmen. 
Scintigrafi: Undersökning som avbildar en radioaktiv isotops färd genom kroppen. 

Avbildningar sker med hjälp av en gammakamera där flera bilder tas för att se förloppet. 
Spirulina UBT: Utandningstest med spirulina som substrat. 
Spirulina: Cyanobakterie som är spiralformad, i allmänt tal blågröna alger. 

Urea utandningstest (UUT): Utandningstest med urea som substrat. (Eng. UBT – Urea 

breath test) 
Vätgastest: Utandningstest med vätgas som slutprodukt.  
Xenobiotics (svenska Xenobiotika): Kroppsfrämmande ämne, vanligtvis menas läkemedel, 

droger eller miljögifter. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fiber
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fiber


4 

 

Inledning 
                                                                                       

                                                                . Det anses som en enkel, 

mild och noggrann detekteringsteknik jämfört med andra invasiva och non-invasiva tekniker 

som gastroskopi och blodprov. 
Detta projekt är beställt av bioteknikföretaget Kibion, ett dotterbolag till Orexo. 

Kibion är världsledande leverantör av utandningstester för att detektera bakterien 

Helicobacter pylori, och är det enda företag som levererar substrat med både 
13

C och 
14

C. År 

2011 förvärvade Kibion det tyska bolaget Wagner Analysen Technik GmbH som är en 

ledande tillverkare av IR-instrumentet IRIS® (Infra Red Isotope Analyser) för 

utandningstester. IRIS® säljs idag till 99,5 % utanför Sveriges gränser, vilket är något som 

Kibion jobbar för att ändra på. Projektets syfte är att undersöka hur marknaden inom Sverige 

ser ut för utandningtester kopplade till diagnostikinstrumentet IRIS® samt undersöka nya 

applikationsområden för utandningstester. Projektets frågeställning grundades på frågor från 

projektbeställaren Kibion som listas nedan: 
 

 Varför har inga andra utandningstest (bortsett från H. pylori) applicerats för rutinmässig 
klinisk användning?  

 Vilka är de existerande metoderna för analys av magtömning och hur jämförs dessa med 

utandningstest?  

 Skulle en magtömningsstudie med utandningstest bli accepterat av läkare för rutinmässig 

klinisk användning?  

 Målgruppsanalys: Vilka patienter skulle dra/ha störst fördel av en magtömningsstudie 
med utandningstester?  

 Marknadsöversikt: Vilka konkurrerande metoder existerar idag på marknaden för 

magtömningsstudier?  
 

Bakgrund 
 

IRIS®  

IRIS® är ett plattformsinstrument baserat på infraröd teknologi som diagnostiserar  
13

C-märkta substrat. Dessa metaboliseras i kroppsliga processer, som t.ex. i tarmsystemet, 

pankreas (bukspottkörtel) och lever. IRIS® har ett analysprogram som hanterar kalibrering av 

instrumentet, tester samt kontroll av mätningar och har därför fördelen att vara lätt att 

använda utan krav på några specialkunskaper. Apparaturen lagrar även patientdata och 

resultat av mätningar, vilka kan jämföras mot standardiserade grafer för olika patientgrupper. 

Varje test analyseras på två minuter vilket innebär att IRIS® kan köra cirka 500 prover per 

dygn. 

 
Helicobacter pylori 

Idag uppskattas hälften av världens befolkning vara bärare av magbakterien H. pylori, med 

störst utberedning i utvecklingsländer där 80-90 % kan vara smittade. I Sverige uppskattas 

cirka 30 % vara smittade i åldersgruppen 30-50 år. Spridning av H. pylori sker oralt från 

person till person och är speciellt vanligt i länder där mödrar ofta förtuggar maten till sina 

barn, t.ex. i västra Afrika. H. pylori är ofta förknippad med magsår och kan även leda till 

ökad risk för magcancer, dock anses den inte vara en patogen innan dess att symptomen 

uppträder. I en ny studie har det även visats på en korrelation mellan H. pylori-infektion hos 

barn och minskad tillväxt. Studien visar att barn som blir behandlade mot infektion av H. 
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pylori växer snabbare än de som inte blir behandlade. Detektion och behandling av H. pylori 

kan därför, i vissa fall, vara fördelaktigt trots brist på andra symptom. 3,5,8,10 

 
Utandningstest 

I dagsläget används utandningstest främst för detektion av H. pylori men det finns även andra 

applikationsområden, som t.ex. magtömningsstudier. Detektion görs genom intag av ett 
13

C-

markerat substrat. Substratet ingår i en metabolisk process som är specifik för  

H. pylori. Reaktionen sker enligt formeln: 
 
 (1) 

 
Produkten 

13
CO2 diffunderar ut i blodet, transporteras till lungorna och följer med i 

utandningsluften. Utandningsprover samlas upp i glasrör, aluminerade plastpåsar eller 

plastpåsar beroende på vilken analysmetod som används. Analysen av provet görs med 

antingen Laser Assisted Ratio Analyzer (LARA), Isotop Ratio Mass Spectrometry (IRMS), 

Non-Dispersive Isotope Selective Infrared Spectroscopy (NDIRS) eller Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy (FTIR). 
1,2,4,7

 

IRIS® är en NDIRS-metod och programvaran analyserar provet enligt formel; 

 

 

(2) 

 

    δ
13
C        ‰     R                  

13
C/

12
C. 

13
C-urea utandningstester har visat sig vara en mycket noggrann och pålitlig metod. 

Dock kan den vara mindre noggrann för barn under sex år, vilket tros bero på att vuxna och 

barn har olika oral bakterieflora. Detta kan undvikas om substratet intas i tablettform. 

Utandningstest som metod är enkel, har hög noggrannhet, låg kostnad jämfört med andra 

metoder och kan mäta prover i realtid. 
3,9,10 

 

Metod 

Projektarbetet startade den 28 februari 2012 då vi tilldelades projektgrupp och fick 

beställningen från Kibion. Under första veckan gjorde vi en informationssökning om 

utandningstest för att få relevant kunskap om vår beställning. Vi diskuterade med 

beställarrepresentant Johan Ledin som förklarade mer om vad Kibion ville ha ut av projektet 

och vad som förväntades av oss. Därefter lades en projektplan upp med planering av hela 

projektprocessen. En förstudie påbörjades där vi djupdök i relevanta studier för att få mer 

kunskap om IRIS® och utandningstester. För en sammanfattning av resultatet från förstudien, 

se bilaga 2 - Förstudie. 
Efter förstudien samt mellanredovisningen fortsatte vi med vårt projekt. Fokus lades 

på sjukvård och djursjukvård efter diskussion och avvägningar. Vi bestämde även hur vi 

skulle arbeta för att nå projektmålen och kom fram till att en undersökning via utskickade 

frågeformulär vore den bästa metoden då det är svårt att få ihop en intervju. Största 

svårigheten var att boka in tid för en intervju då vi hade väldigt kort om tid och de intressanta 

personerna var väldigt upptagna. Vi kom dock överens att om någon fick tag på en intressant 

kontakt så skulle vi förslå en intervju med denne. Fördelen med att skicka ut frågeformulär 

via mail är att det är lättare att kontakta flera personer. Nackdelen med frågeformulär är att 

det är svårare att få svar då de tillfrågade kan strunta i att svara på frågeformuläret. Fördelen 

med intervjuer är att det går att utveckla frågorna under intervjuns gång.  

1000]1)/[(
13

tan

1313  dardssample RRC

)(2)( 32

13

2

13

22 NHCOOHCONH 
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Med kunskapen och förståelsen från förstudien kunde vi skriva ihop frågeformulär 

som vi skickade ut till våra kontakter. Frågeformulären utformades baserat på diskussionerna 

nedan. 
 

Djursjukvård 

Inom djursjukvården finns troligtvis dessa två målgrupper för frågeformuläret som är 

intressanta för projektet; 

 Veterinärer 

Undersöker djuren och väljer de metoder som ska utföras, t.ex. blodprov för att 

undersöka leverfunktion eller kontrastpassage för att undersöka magåkommor. 

Veterinärer utför också ingrepp som gastroskopi och ultraljud. 

 Djursjukvårdare 

Utför vissa av metoderna som veterinären begär, t.ex. blodprov och röntgen. 

Kontrastpassageundersökning används vid magåkommor och är en jobbig och stressig 

procedur för djuret och djursjukvårdare då djuret först måste ges kontrast oralt och 

sedan röntgas ett flertal gånger. En metod som ersätter detta vore troligtvis önskvärd. 

 

Av dessa målgrupper vill vi ta reda på följande: 

  - Finns det efterfrågan av nya metoder inom djursjukvården? 

- Vad hindrar veterinärer från att använda utandningstester? 

- Vilka metoder skulle kunna ersättas med utandningstester? 

- Finns det några vanligt förekommande sjukdomar som behöver en ny, lättare 

detekteringsmetod?  

 

Humansjukvård 
Inom sjukvården finns dessa målgrupper för frågeformuläret som är intressanta för projektet; 

 Läkare 

Undersöker patienter och beställer provtagningar. 

 Labpersonal 

Teoretiska användare av IRIS®. Får provet beställt från någon och använder 

detektionsinstrument. 

 

Av dessa målgrupper vill vi ta reda på följande: 

- Om de använder sig av utandningstest: I vilka fall är det bra respektive dåligt? 
- Vilka metoder används istället för utandningstest? 
- Vad krävs för att de ska börja använda utandningstest istället? 
- Vilka användningsområden känner de till där utandningstest är applicerbart? 
- Vad eftersöker de (bekvämlighet, kostnad, säkerhet i resultat mm)? 
- Finns det efterfrågan av utandningstester? 

I projektplanen hade vi begränsat oss till Uppsalaregionen men märkte snabbt att vi var 

tvungna att utvidga detta till hela landet på grund av låg svarsfrekvens. Totalt kontaktades 

cirka 60 stycken sjukhus och djursjukhus i Sverige och vi fick åtta svar från sjukhus och sju 

från djursjukhus. 
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Efter gruppdiskussion baserade på inkomna svar från frågeformulären har resultatet 

sammanställts i detta arbete. 
 

Resultat 

För fullständiga svar, se bilaga 6 - Frågeformulär med svar 
 

Djursjukvård 
Svaren från frågeformulären kommer från smådjursavdelningar på djursjukhus och 

djurkliniker och är anpassade till djur som hundar och katter. Svaren är anonyma. Svaren från 

veterinärer benämns VetX och djursjukvårdare benämns DjSX, där X är ett nummer. 
 

Magåkommor 
Det finns många olika metoder som används idag för att undersöka djur som kommer in till 

djursjukhuset för magåkommor. Nedan listas de metoder som nämndes i svaren på 

frågeformulären och åsikter om metoderna. 

 Gastro-/rektoskopi: Kräver mycket tid för operation, det finns ett fåtal veterinärer 

som utför detta, men metoden ger tydliga svar (DjS1). Det finns en blödningsrisk vid 

biopsitagning och blir svårt att undersöka vissa delar av tunntarmen. Djuret måste 

sövas och då finns det också en narkosrisk.(Vet1) 

 Biopsier: Både laparoskopiska biopsier och perkutana biopsier innebär blödnings- 

och narkosrisk (Vet1). Vet2 använder endoskopi för att undersöka djur med 

magåkommor. Detta kräver kompetens, vilket Vet2 tycker att de har på deras 

djursjukhus. Dock är utrustningen dyr och undersökningen tar lång tid och är inte 

heller riskfri för patienten. En fördel är att det går att ta vävnadsprover från området 

som veterinären önskar att undersöka. (Vet2) 

 Kontrastpassage: Kontrast är svårt att ge och ger onödigt bråk med djuren (DjS1). 

 Blodprov: Saknar specificitet för att påvisa inflammation i gastrointestinalkanalen 

(Vet1). 

 Ultraljud: Används för att undersöka levern, men säger inget om dess funktion och är 

alltså begränsande (Vet1). 

 

Allmänt om metoderna 
Metoderna är ofta kostsamma, tidskrävande (Vet3) och i varje enskilt fall får veterinären 

välja kostnad mot nytta, t.ex. gastro- och koloskopi mot explorativ laparotomi beroende på 

vad som misstänks (Vet4). DjS2 anser att säkrare och lättare metoder kan vara bra eftersom 

djur inte alltid är samarbetsvilliga. Utandningstest skulle kunna vara en enklare metod, men 

Vet2 efterfrågar om det finns väl utförda studier som kan visa på att tekniken kan användas 

på djur. Vet2 tycker det är viktigt att metoden har testats på djur i studier innan det 

introduceras inom djursjukvården. 
 
Undersökning av leverfunktion 
Blodprov (gallsyrebelastning, albumin, ammoniak), ultraljudsundersökning och leverbiopsi är 

de vanligaste metoderna för att undersöka leverfunktion. DjS1 tror att utandningstest skulle 

vara en enklare metod. Vet1 tror inte att utandningstest kan ersätta blodprov, ultraljud eller 

biopsier men att det absolut kan vara ett sätt att få en uppfattning om leverfunktionen, då det 

inte finns några bra test för det idag. DjS2 anser att utandningstest skulle vara en enklare 

metod, men att det nog aldrig kan komma bort från blodprov då oftast flera värden ska 

undersökas samtidigt. 
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På Vet2s djursjukhus använder de klinisk kemi (blodprov), ultraljud och CT (Vet2) 

för att undersöka leverfunktion. Vet3 vet inte tillräckligt om utandningstester för att säga om 

det skulle vara en enklare metod eller för att kunna utvärdera nyttan. 
 

Behov av nya metoder inom djursjukvården 
Alla de tillfrågade svarade att det finns behov av enklare diagnostiseringssätt. Önskvärda 

egenskaper är att de är snabbare än dagens tekniker, är enklare att använda, är mer prisvärda 

och ger lättolkade resultat. 
Vet1 svarar även att det finns en avsaknad av bra test för gastroenterologiska 

funktionsstudier. Det finns även behov av nya, enklare funktionstester av olika organ.  
Djs2 tillägger att det finns behov av en lättare metod för att diagnostisera pyometra, 

kroniska magproblem, diabetes och inställning av insulingiva, borrelia (bakterie), anaplasma 

(bakterie), Cushing och Addison (hormonsjukdomar). Vet2 tycker att det skulle behövas 

enklare diagnostikmetod för pankreatiter (patienter med bukspottkörtelinflammation). Vet3 

tycker att magsäcks- och tarminflammationer, diabetes insipidus och myosit skulle behöva 

enklare diagnostikmetoder. 
 

Svårigheter med att introducera utandningstester 
Svårigheterna med att införa utandningstest inom djursjukvården är att motivera djurägare 

om det blir mycket dyrare än alternativen som finns idag (DjS1). Om de skulle börja använda 

utandningstest så behövs information på plats för personalen och möjlighet att ställa frågor 

(DjS1). 
Vet1s erfarenheter säger att svårigheterna med utandningstester är att hundarna ofta 

blir stressade av att andas i masken (Vet1, DjS2), börjar hyperventilera och kan då ventilera 

ut oproportionerligt mycket CO2. Hundars huvuden har också väldigt olika form vilket bidrar 

                                      “          ”                    . L                 

kan flåsa i mungiporna så att utandningsluften inte samlas upp överhuvudtaget om det inte 

används en väldigt lång mask. För de flesta hundar är det mer stressande att ta ett 

utandningstest än ett blodprov. För att Vet1 ska byta till utandningstester krävs ett bra, 

validerat och publicerat leverfunktionstest. Upprepad blodprovstagning anses dock 

fortfarande vara enklare än att ta ett utandningstest. H. pylori är vanligt hos hund men dess 

patogenicitet är inte bevisad (Vet1). 
För att byta till utandningstest krävs tillförlitliga tester som ligger bra i pris (DjS2). 

Vet3 kan inte svara på vad det finns för svårigheter att införa utandningstester inom 

djursjukvården då denne inte har kunskap om hur det går till. Vanliga hinder är dock kostnad 

och utrustning som kräver mycket service och utbildning. För att introducera utandningstester 

så krävs det att metoden är enkel, tillförlitlig och inte alltför dyr (Vet3). För att byta metoder 

krävs lägre kostnad än befintlig diagnostik samt hög säkerhet (Vet4). 

 
Humansjukvård 
Svaren från frågeformulären kommer från olika sjukhus runt om i Sverige. Svaren är främst 

från mag-, tarm- och kirurgavdelningarna på sjukhusen. 

 
Sammanfattning av frågeformulär 
Av de svar vi fått från de tillfrågade använder sex av åtta utandningstester, dock inte i stor 

utsträckning, och ingen använder sig av IRIS®. De flesta anser att det inte i dagsläget är 

ekonomiskt försvarbart att uppdatera eller utvidga sitt användande av utandningstester då det 

inte skulle effektivisera deras verksamhet (Läkare 2, 4 & 7). Andra argument för att inte 
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uppdatera sin apparatur är att invanda rutiner fungerar bra och att de redan har noggranna 

metoder (Läkare 1, 4 & 7).  

De som använder sig av utandningstest använder det i snitt tre gånger per vecka 

och främst för att detektera H. pylori. För att undersöka laktosintolerans, leverfunktion eller 

magtömning används andra metoder där de vanligaste är blodprov, gastroskopi och 

scintigrafi. Om utandningstester var bättre och säkrare än gastroskopi samt de andra metoder 

som används idag, skulle några läkare kunna tänka sig att gå över mer till användning av 

utandningstest (Läkare 6 & 7). Den positiva respons läkarna fått från patienter som 

behandlats med utandningstest är bland annat att patienterna föredrar detta framför 

gastroskopi (Läkare 6). 
 

Leverfunktionsundersökning 
För att undersöka leverfunktion använder sig de tillfrågade läkarna främst av blodprov 

(Läkare 1, 2 & 7), klinisk bedömning (Läkare 1) och PK(INR)-värde (Läkare 1). 

Anledningen till att de inte använder sig av utandningstest är bland annat att de anser sina 

metoder vara snabbare och billigare, att det är svårt att få acceptans för en ny metod (Läkare 

2), att kunskap saknas då de inte vet vad som finns på marknaden (Läkare 1 & 4), att de inte 

vet hur bra detta skulle kunna fungera och att leversvikt inte kan mätas med utandningstest 

(Läkare 1). 

 
Laktosintolerans 
Vid test för laktosintolerans hos patienter använder de tillfrågade gentest (Läkare 6), 

blodprov (Läkare 7), vätgastest (Läkare 8) och en läkare bad patienten dricka ett glas mjölk 

för att sedan fråga patienten hur den mår efter en stund (Läkare 2). De läkare som inte 

använder sig utav utandningstest anser att det är för otillförlitligt (Läkare 1) eller att de inte 

har de ekonomiska resurserna för att införskaffa rätt apparatur (Läkare 2). 
 

Magtömning 
Scintigrafi är den metod som används mest bland de tillfrågade, men de som svarat har även 

använt utandningstest vid vissa studier (Läkare 1 & 2). De har valt att inte använda 

utandningstester då de anser att det inte finns något bra test tillgängligt (Läkare 1), de 

                                  (L       )                                         “     

        ” (L      1 & 2). Läkare 2 anser att det är omständigt att skicka proverna till ett lab 

vid undersökning med utandningstest. 
 

Helicobacter pylori 
De som använder sig av utandningstest gör det mest för att detektera H. pylori och de 

använder sig då av urea utandningstest (Läkare 1), Diabact® (Läkare 1), Heliprobe®  

(Läkare 2 & 8), Spirulina OBT (Läkare 2), Quintron (Läkare 8) samt vätgasutandningstest 

(Läkare 4 & 8). Det finns flera andra metoder som läkarna använder som blodprov (Läkare 4) 

och faeceantigen (Läkare 4 & 7), biopsi och odling (Läkare 1). Läkare 1 använder inte 

utandningstest pga svårighet att fastställa diagnos av magsår. Av de som gjort något test för 

H. pylori följer mindre än hälften av läkarna upp med ett till test (tre av åtta). 
Den målgrupp som utandningstesterna riktas mot är intermittenta diarréer och 

dysmotorikutredning (Läkare 4), bristande näringsupptag och diabetes (Läkare 2) samt 

diagnostik av H. pylori infektion i magsäcken (Läkare 1 & 6). 
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Utvecklingspotential 
Läkarna blev tillfrågade om de kunde se något område där utandningstest skulle kunna 

användas om det utvecklades. Det som läkarna önskade var att kunna undersöka irritabel tarm 

(IBS) och funktionell dyspepsi (Läkare 1), pankreasinsufficienstest, ämnesomsättning och 

möjligheten att analysera kväve, 15
N (Läkare 2) samt kronisk pankreatit och bakteriell 

överväxt (Läkare 1 & 4). Det har enligt läkare 1 gjorts flera tidigare tester för att undersöka 

bakteriell överväxt i tunntarm men det har varit svårt att få bra resultat om hur stor mängd 

bakterier som är närvarande. 
 

Svårigheter med att introducera utandningstester 
Den största svårigheten med att introducera utandningstester inom sjukvården är dels att de 

ekonomiska resurserna sällan finns (Läkare 2 & 7) men även för att flera år av vana skapar 

rutiner som är svåra att bryta (Läkare 1 & 7). Flera läkare anser att deras nuvarande metoder 

är tillräckligt noggranna och att deras kunskap om den nuvarande metoden gör att de inte har 

tillräckligt stort behov av att byta (Läkare 1, 4 & 7). En annan svårighet är att de helt enkelt 

inte har tillräckligt stor kunskap om metoden; de vet inte vad som kan analyseras, hur 

noggrann metoden är eller hur divers den kan vara med alla tillgängliga substrat. 

 
Diskussion 

Vi valde att fokusera på human- och djursjukvård av anledning att det inom 

humansjukvården redan används utandningstest men inte som ett förstahandsalternativ och 

djursjukvården då vi ser att det finns potential eftersom det är likt humansjukvården. Inom 

djursjukvården har det redan gjorts forskningsstudier för utandningstest på bland annat råttor 

och grisar som gett positiva resultat och alltså visat att det går att utföra utandningstester på 

djur.
11,12 

 

Djursjukvård 
Frågeformulären skickades ut till veterinärer och djursjukvårdare runt om i Sverige och vår 

diskussion är baserad på de sju svar som vi mottagit från veterinärer och djursjukvårdare samt 

de åtta svar från läkarna som mottagits. Målet var att få åsikter från både smådjurs- och 

hästkliniker, tyvärr var det svårt att få tag på sakkunniga personer på hästsidan vilket 

medförde att vi fick begränsa oss till smådjurskliniker. 
 

“Är djursjukvården intresserade av utandningstester kopplade till IRIS®?” 
-Kibion 
Vad vi märkte från de svar vi fick från djursidan är att det finns ett behov av lättare och 

bekvämare diagnostikmetoder för djuren pga det faktum att djur är svårare att samarbeta med 

än människor. Utandningstester är ett alternativ som veterinärer är positiva till men de vill se 

studier på att det verkligen fungerar, just nu är de skeptiska till vissa praktiska problem som 

kvarstår att lösa. Hur ska luften samlas upp som djuret andas ut? Går det att använda sig av 

justerbara burar likt de studier gjorda på möss?
12

 Hur länge behöver djuret vara instängt i 

sådana fall? Hur kan koncentrationen mätas rätt; ska någon formel justeras utefter hur stort 

djur som analyseras och hur stor buren är? Går det att använda en andningsmask som 

placeras runt djurets munparti? Det uppstår då problem som t.ex. olika storlekar på hundarnas 

munpartier, vilket kan leda till att en mask inte passar perfekt runt hundens mun och luft 

l                                  ,           “    -     ”
13

. Sedan uppkommer samma 

problem med utandningstest som med alla andra metoder som utförs på djur, nämligen stress. 

Är djuret stressat kan detta påverka magaktiviteten samt andningen vilket kan ge en för stor 

koncentration av CO2 och ge felaktigt resultat. 
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En av de studier som vi läst om utandningstester utfördes på grisar i så kallade 

andningskammare där utandningsluften samlades upp med 0,5 h mellanrum för att mäta 

magtömningshastighet. Studien gav ett bra resultat och visar att utandningstester är 

applicerbara på större djur
12

. En fråga som genast uppstår angående andningskammare är hur 

en storlek som passar olika djurarter och samtidigt inte kosta för mycket för djursjukvården 

att köpa in. Pris, bekvämlighet för djuret samt säkerhet är viktigt. 
I de studier som vi har läst där utandningstester använts på djur har de gett bra 

resultat, dessa studier måste redovisas för veterinärer så att de får ökad kunskap om vad som 

kan göras med utandningstester. Detta kan till exempel göras att Kibion refererar till 

publikationer i vetenskapliga tidsskrifter och mässor som Kibion kan hänvisa till under 

marknadsföring av IRIS®. Kunskap om utandningstester saknas hos veterinärer idag och vi 

anser att ökad kunskap är otroligt viktigt för att de ska anamma en ny metod som denna. Om 

utandningstestens användningsområde kan utökas tror vi att veterinärerna blir mer positiva 

till det och det blir även mer värt för dem att investera och köpa in utandningstester. 
 

När vi har kontaktat hästkliniker har de varit skeptiska mot utandningstester och inte 

velat delta i vår undersökning. En veterinär som hade erfarenhet av studier om 

utandningstester på häst tyckte de att det inte verkade bra alls och inte praktiskt applicerbart. 

Det finns många rutiner inom djursjukvården som de inte vill byta ut eftersom de fungerar, 

även om de kanske är besvärliga och obekväma för djuren. För att sälja in utandningstester på 

djursjukvårdsmarknaden måste det praktiska fungera, det måste finnas studier som visar på 

bra och positiva resultat som kan användas vid marknadsföring.  
Detta är något som vi ser som ett långsiktigt mål, något som Kibion som företag 

måste bestämma sig för att satsa på tillsammans med djurforskare. En studie om hur det 

praktiskt skulle kunna fungera med utandningstest på djursjukhus behövs och även mer 

marknadsföring på plats för personalen så att dessa får mer kunskap om utandningstester. Vi i 

projektgruppen kan se stor potential av att införa utandningstest inom djursjukvården, det kan 

bli både bekvämare och billigare än nuvarande metoder. Bland annat skulle utandningstest 

kunna användas för att undersöka djur med magåkommor för att se om något är avvikande, 

t.ex. förstoppning eller diarré istället för att utföra kirurgiska ingrepp, gastroskopi eller 

ultraljudsundersökning.  
Dock ser vi inte att utandningstest skulle kunna introduceras inom djursjukvården i 

Sverige idag. Behovet finns, men det finns för många praktiska frågor kring detta som det 

inte finns någon bra lösning på idag. Behovet kan tänkas finnas utomlands där det är 

vanligare med bakterieinfektioner och andra åkommor, men samtidigt måste det finnas 

pengar så att djurägare kan betala för sig. 

 
Humansjukvård 
Inom humansjukvården används det redan utandningstest, dock inte som ett 

förstahandsalternativ. Av de sjukhus vi fått in svar från använder sig ingen av IRIS® i 

dagsläget.   
 
“Om en läkare använder ett test som kan ersättas med utandningstest, 
varför gör man inte det?”  

-Kibion 
Det verkar som att vissa rutiner och metoder anammas av läkare på grund av tradition, och 

om Kibion ska kunna ta sig in på  marknaden bör fokus läggas på yngre läkare och 

modernare sjukhus. Det är svårt att rubba på metoder som används idag då de faktiskt 

fungerar även om de anses som obekväma och bökiga för patienten. 
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“Svårt att övertyga kolleger och sjukhusledning för att acceptera och inrätta nya tekniker. 

Det man en gång lärt sig gäller (??)[sic]. Att implementera ny kunskap kräver ofta ett stort 

intresse där man saknar egentliga möjligheter att diagnostisera. Snabbhet i analys är ett 

mycket starkt argument. Resultat som dröjer eller utförs av annan person är komplicerande. 

Vägen från radioaktivitet för CO2 är också ett argument. Finns det möjlighet att analysera 

kväve (15N)?” 
-Läkare2 
 

Alla sjukhus vill att de ska vara det bästa valet för patienterna och att patienterna ska 

känna sig nöjda efter ett besök. Därför borde utandningstest, som anses som en modern 

metod hos många läkare, kunna göra sjukhus mer attraktiva då patienter kan se detta som en 

mild och modern detektionsteknik. 

 
“Finns det några tester som läkare skulle vilja ersätta idag?” 
-Kibion 
Laktosintolerans är något som läkarna har problem att detektera idag, i vissa fall användes 

gentest men det ansågs som kostsamt och används därför sällan. Andra sjukhus lät patienten 

dricka ett glas mjölk och inväntade resultat, en metod som läkaren ansåg som förskräckligt 

dålig vilket vi kan instämma med. Diagnostik av sjukdomar relaterade till pankreas 

(bukspottkörtel) är även ett område där metoderna brister enligt läkarna t.ex. 

pankreasinsufficiens. Det saknas bra metoder som ger bra resultat.  
 

“Är läkarna nöjda idag med dagens teknik?” 
-Kibion 
Vi i projektgruppen tror på utandningstester i framtidens sjukvård och ser positivt på detta 

från de svar vi har mottagit från sjukhus runt om i Sverige. Vad vi har märkt från läkarnas 

svar är att det finns ett behov för nyare, enklare och billigare diagnostikmetoder, bland annat 

för laktosintolerans och pankreas. Som läget ser ut idag används utandningstester ungefär tre 

gånger i veckan, vilket är för lite för att sjukhusen ens har en tanke på att investera i IRIS®. 

Utandningstesterna är väldigt begränsade i användning för detektion av H. pylori i Sverige. 

Om fler sjukhusavdelningar skulle använda sig utav utandningstest för detektion så hade 

analysen kunnat slås samman och det skulle kunna ge både ekonomi- och tidsvinst med 

IRIS®. Samtidigt är det otroligt viktigt att öka läkarnas kunskap om vad utandningstester 

verkligen kan appliceras på, att det idag finns över 20 olika substrat för bland annat 

bakterieinfektioner, kolhydratmetabolism, leverfunktion, pankreas och andra metaboliska 

funktioner. 

 

Avslutning 

Utifrån frågeformulären ser vi att de flesta verkar positiva till utandningstest inom human- 

samt djursjukvården och dess användning för detektion av H. pylori, men att det krävs en 

stark marknadsföring och utveckling av IRIS® för att lyckas få ut apparaturen på den svenska 

marknaden.  
 

Djursjukvård 
Blodprov och vävnadsprov är några av de metoder som används idag och veterinärerna ser 

inte att det går att byta ut dessa, men om Kibion kan övertyga dem att det finns fördelar att 

kombinera med utandningstest skulle deras intresse öka. På grund av IRIS® 

användarvänlighet tror vi att djurägarna skulle uppskatta en snällare detektionsmetod för sina 

djur och på så sätt göra djursjukhusen mer attraktiva. Det saknas kunskap om alla fördelar 
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som utandningstester besitter, därför skulle vi rekommendera marknadsföring på plats på 

djursjukhusen. Enligt den undersökning vi utfört runt om i Sverige rekommenderar vi 

följande: 

 Marknadsför IRIS® inom djursjukvården med fler applikationsområden, t.ex. 

detektion av diabetes, undersökning av leverfunktion eller undersökning av pankreas 

(bukspottkörtel), vilket har efterfrågats. 

 Djursjukvården vill se studier på att utandningstester är praktiskt applicerbart på djur. 

 Tryck på IRIS® användarvänlighet samt utandningstesters bekvämlighet för djur.  

 Blodprov och vävnadsprov är några av de metoder som veterinärer inte ser som 

utbytbara. 

Inom djursjukvården behöver följande praktiska frågor redas ut: 

 Hur det går till att ta ett utandningstest på smådjur?  

 Går det att optimera en mask så att den passar olika djur? 

 Är det möjligt att skapa en reglerbar bur som detekterar djurets utandningsluft?  

För att djursjukvården ska byta diagnostikmetod behöver denna vara: 

 Lättare att använda än dagens metoder 

 Prisvärd 

 Snällare mot djuret 

Humansjukvård 
Inom humansjukvården ser vi också att det saknas kunskap om IRIS® alla 

användningsområden som utandningstester kan appliceras på. Bredare användningsområden 

skulle göra så att sjukhusen tjänar mer på att köpa in detektionsinstrumentet samt sparar tid. 

Detta behöver Kibion gör för att öka försäljning IRIS ®: 

 Marknadsför IRIS® samt alla de substrat och applikationsområden som är möjliga att 

detektera. 

 Rikta in sig på nyutexaminerade läkare samt modernare sjukhus. 

 Visa att IRIS® kan användas för diagnostik av laktosintolerans och undersökning av 

pankreas då en efterfrågan finns på marknaden. 

Projektgruppen tror att en ökad användning av utandningstest skulle kunna ge sjukhus 

ett bra rykte då det är en väldigt patientvänlig metod som skulle uppskattas av de flesta 

patienterna, i jämförelse med dagens metoder. Vi i projektgruppen ser utandningstest som 

framtidens detektionsinstrument för en rad åkommor. Det är en bekväm och användarvänlig 

detektionsteknik. IRIS® fördelar är att den är icke-radioaktiv och dess många 

applikationsområden, som om Kibion väljer att utveckla skulle kunna konkurrera ut dagens 

metoder. 
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