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Ordlista för svar från frågeformulär 
 
Albumin & INR vid leverfunktionsmätning:Albumin och PT/INR är parameterar som mäts 
vid leverfunktionsundersökning.  
Bakteriell överväxt:Patologisk ökat antal bakterier i tunntarmen 
CLO-test: Campylobacter-like organism test, detta inkluderar Helicobacter pylori. 
PAD: Patologanatomisk diagnostik 
PAGI-SYM: Patient Assessment of Upper Gastroinstestinal Symptoms 
PK(INR): PK(INR)-värdet är ett mått på blodets levringsförmåga. Högt värde betyder väldigt 
lättblödande, alltså svårare för blodet att koagulera. 
Urea utandningstest (UUT): Utandningstest med urea som substrat. (Eng. UBT – Urea breath 
test) 
Tunntarmstransit: Passage genom tunntarmen. 
Ventrikeltömningstest: Test för tömning av magsäcken. 
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Förstudie 
 
Helicobacter pylori 
H. pylori är en bakterieinfektion som är kopplad till inflammation i magen. En sådan 
inflammation kan öka risken för magsår, sår i tolvfingertarmen samt magcancer.  
Efter 1982 då man kopplade H. Pylori till sjukdomstillstånd i magen har synen på magsår, 
magkatarr och magsäckscancer revolutionerats. Efter studier av H. pylori har man kommit fram 
till att bakterien är en starkt bidragande faktor till samtliga ovannämnda syndrom och att den är 
en av de vanligare patogena bakterierna. Ungefär hälften av den vuxna befolkningen i Sverige 
beräknas vara infekterade med H. pylori men endast 5-10 procent får några symptom. 1 
 
Konkurrerande metoder 
Blodprov 
Blodprov (serologi) är en lätt och snabb metod, provet tas ofta via fingret och det krävs endast 
några droppar blod. I Storbritannien är serologi den vanligaste metoden som används för att 
detektera H. pylori. Serologi är mindre specifikt än både andningstest och avföringstest, 
dessutom kommer vissa av proverna att visa positivt för patienter med en historia av H.pylori-
infektion eftersom antikroppar kommer finnas närvarande. Detta betyder alltså att om du blivit 
behandlad för H.pylori tidigare är blodprov inte att rekommendera då det kan ge falska resultat.  

Oftast används testet när stora mängder individer ska testas som t.ex. vid epidemiologiska 
undersökningar.  

Sammanfattningsvis är blodprov en snabb och enkel metod, negativa aspekter är att det 
kostar att analysera proverna på lab samt att det är dyrt att utföra på djur. För blodtest som visar 
på antikroppar finns en risk för att ge ett positivt resultat även om du inte har en infektion idag, 
då dessa kan finnas kvar sen den tidigare infektionen. Blodprov är billigare än andningstest men 
dyrare än avföringstest. 1,2,3 
 
Endoskopi 
Endoskopi är en invasiv metod där en lång, tunn slang kopplad till en kamera förs ner via halsen 
till magen. Med hjälp av endoskopi får läkare en bra uppfattning om vad som händer i magen 
och kan med ett endoskop också ta bort en liten bit av magsäcken för biopsi. Detta kan inte göras 
med de andra H. pylori testerna som t.ex. blodprov och gastroskopi. Positivt är också att metoden 
ger läkarna en klar bild över vad som händer i matsmältningsprocessen då ett eller ett flertal 
prover från magen tas för analys. Det finns flera fördelar med att odla H. pylori från ett 
vävnadsprov. Odling har tex en väldigt hög diagnostisk säkerhet, dessutom är det möjligt att testa 
om bakteriestammen har någon antibiotikaresistens för att man ska kunna välja rätt läkemedel 
vid behandlingen av infektionen. Den mest tillförlitliga metoden för att detektera H. pylori-
infektion, är under kontroll med endoskopi då en biopsi kan tas som sedan kan undersökas. 

Negativt med endoskopi är att det kräver förberedelse för patienten hela sex timmar innan 
provet ska utföras då ingen mat eller dryck får intas, dessutom krävs lokalbedövning. H. pylori 



koloniserar magsäcken fläckvis och detta gör att det är viktigt att ta flera, åtminstone tre, 
vävnadsprov för att minska risken för att få falskt negativa resultat och fel diagnos.  

Sammanfattningsvis är endoskopi en dyr invasiv metod, både då provet ska utföras och 
även vid analys, det krävs dessutom specialträning för att kunna hantera instrumentet. Då 
slangen dras upp ur halsen på patienten finns en risk för att smitta närvarande personer. Metoden 
används för att utesluta andra sjukdomar så som maginflammation och magcancer, endoskopi 
fungerar även bra för uppföljning. Det kan vara svårt att odla H. pylori då den växer långsamt 
och riskerar att bli överväxt av andra bakterier. 4,5,6 
 
Avföringsprov 
Avföringsprov är en enkel metod som kan användas vid detektion av H. pylori samt vid 
uppföljning av behandling, provet tas för att se om det existerar H.pylori-antigener. Precis som 
utandningstest så har avföringsprov hög sensitivitet, specificitet och kan efter behandling 
bedöma infektionsstatus. Dock tar det lång tid för att få provsvar och dessutom kan metoden vara 
besvärlig och obehaglig för patienten. För patienten krävs det minst två besök hos läkaren/på 
sjukhuset då provresultatet inte kan fås direkt. Hantering av provet kan även vara obekvämt. 

Avföringsprov är en bra metod då den har hög känslighet och specificitet och är även bra 
för uppföljning efter behandling av H.pylori. 1,7,8,9,11 

 
 
Scintigrafi 
Med hjälp av scintigrafi mäts magtömningen. Positivt med metoden är att den mäter 
magtömningen i realtid, förloppet i magen kan därmed följas med hjälp av den radioaktivt 
markerade maten och utvärderas direkt (se magtömningsstudie). Det negativa med metoden är att 
den är dyr och radioaktiv. 

Metoden har i väldigt liten utsträckning testats på djur då djuret måste hållas stilla vilket 
kan leda till stress och då påverka magtömningen. 1,12 
 
Magtömningsstudie 
Magtömningsstudier utförs på patienter med symptom på onormal magtömningshastighet, den 
vanligaste metoden är scintigrafi. Scintigrafi använder sig av radioaktiva isotoper och med hjälp 
av dessa mäts magtömningshastigheten, alltså hastigheten som magen töms.  
Det radioaktiva materialet absorberas ej i kroppen utan elimineras med avföringen vilket gör att 
det inte ska finnas några sidoeffekter av scintigrafi. Dock utförs ej scintigrafi på gravida kvinnor 
då radioaktiva ämnen bör undvikas så mycket som möjligt. Trots att metoden använder sig av 
radioaktiva ämnen så används scintigrafi på många sjukhus och även på barn, detta då mängden 
radioaktiva ämnen anses vara så låg att metoden inte bör orsaka några sidoeffekter och lämnar 
kroppen inom 24 timmar.  
Det kan vara jobbigt för patienten att utföra en magtömningsstudie då personen inte får inta mat 
eller mediciner perioder innan studien. Patienten måste sedan inta fast föda samt en 
vätskekomponent där båda är blandade med en liten mängd radioaktivt ämne där patienten sedan 
får en scanner över magen. Scannern mäter sedan mängden radioaktivitet i magen under flera 
timmar. Det är även möjligt att använda ultraljud. I magtömningsstudier antas patienten ha 



normal tunntarmsabsorption och lungfunktion. Studien måste dessutom följas upp med en 
likadan undersökning.13,14,15,16,17,18  
 
Magtömningsstudier kan påverkas av mediciner som ändrar magtömningshastigheten, t.ex. så 
kan narkotikaklassade mediciner sänka hastigheten. Högt blodsocker (hyperglykemi) kan också 
sänka magtömningshastigheten och därför bör man kolla blodsockerhalten före en provtagning. 
Det finns många faktorer som kan påverka mätningen av magtömningen, t.ex. kort mätningstid, 
stress, okända målkompositioner och illamående av testmåltiden. Rökning är också en 
påverkande faktor, dessutom kan kvinnors menstruationscykel påverka mätningen på grund av 
hormonerna östrogen och progestron. 13,17,18 
 
Magtömningsstudie med utandningstest 
Utandningstester mäter indirekt magtömningen, detta då det hastighetsbestämmande steget i 
processen är utsöndring av 13C-oktansyra. Tekniken följer alltså matsmältningen av 13C-
oktansyra-märkt måltid. Märkningen kommer att lämna magen utan att metaboliseras och sedan 
absorberas i tunntarmen och bilda 13C-märkt CO2 som detekteras i utandningsluften. För att få 
bättre resultat bör mat som producerar mycket 13CO2 undvikas. Precis som med scintigrafi antar 
man här att patienten har normal tunntarmsabsorption och lungfunktion. 18,19 

Vid användning på djur är det positiva med utandningstest att det är en noninvasiv 
metod, den är enkel och har därmed potential både inom humanvård och djursjukvård. Idag 
används utandningstest för diagnos av magtömning vanligen hos människor och har undersökts 
väldigt lite på djur. 

Utandningstest har använts i flera studier på människor där man visar att det ger samma 
resultat som scintigrafi 20,26. 
 
IRIS®  
IRIS® är ett diagnostikinstrument som analyserar utandningsprover med NDIR-teknik, (Non-
Dispersive Infra-red Spectroscopy). IRIS® mäter förhållandet mellan koncentrationerna av 
13CO2 och 12CO2, kvoten 13CO2/12CO2 jämförs sedan med PDB-13C stabila isotopstandard. 
Fördelar med IRIS® är att vatten eller andra gaser inte behöver separeras från CO2 i provpåsen 
vilket gör att provet direkt kan analyseras av instrumentet. Det tar endast två minuter att 
analysera ett prov med hjälp av IRIS® och storleken på utandningspåsarna varierar, men oftast 
är de 120 ml och räcker till två tester. 

Diabact®-tabletten går att köpa på apoteket och även ett snabbtest (utandningstest) som 
endast tar tio minuter att genomföra. IRIS® använder sig av Windows (95, 98, 2000, XP) som 
mjukvara. Apparaturen är programmerad för människa men går att omprogrammera så den går 
att använda för studier på djur. Det finns olika moduler till IRIS® som kan installeras och 
analysera olika antal påsar med utandningsluft. Ett exempel är en Multisampler som kan köra 16 
prover åt gången och samlar upp dessa under körningen.  

Vid användning av IRIS® tillsammans med Diabact® så uppnås en sensitivitet på  99 % 
och en specificitet på 100 % vid utandningstest. Då IRIS® kan analysera fler 13C-märkta 
substrat har den ett flertal olika applikationsområden så som bakterieinfektioner (främst 
H.pylori), magtämningshastighet, laktosintolerans, lever- och bukspottskörtelfunktion. 
 
IRIS®-apparaturen har följande dimensioner: 



510 mm bred, 500 mm djup, 280 mm hög  utöver detta tillkommer yta för datasystemet. 
Apparaturen väger 22 kg plus vikter för datasystemet och skrivare. Apparaturen fungerar bra i 
temperaturer mellan 15-35 grader celsius och kräver 115 eller 230 V, 500 W. 21,22,23,24,25,26,27 
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Frågeformulär - Djursjukvård 
Nya tillämpningar för utandningstest kopplade till Kibions diagnostikinstrument IRIS ®  
 
Kibion är ett företag som jobbar med att utveckla och kommersialisera nya utandningstester. 
Deras marknad finns till 99,5 % utanför Sverige och i vårat projektarbete ska vi undersöka hur 
marknaden i Sverige kan utökas. 

Utandningstest kopplade till IRIS® används inom humanvården främst för att detektera 
magbakterien Helicobacter pylori. Proceduren går till så att patienten äter en tablett med 13C-
isotopmärkta substrat som bakterien metaboliserar. Produkten blir 13CO2  som IRIS® kan 
detektera i utandningsluften. 

Utandningstest är en noggrann, enkel och snabb detekteringsmetod i jämförelse med 
invasiva metoder så som vävnadsprov, gastroskopi och blodprov. Utandningstest har funnits i 
över 40 år inom humanvården där över 20 diagnostiska tester som använder sig av olika 13C-
märkta substrat har tagits fram. Exempelvis kan man detektera laktosintolerans, undersöka 
leverfunktion och göra magtömningsstudier (gastric emptying study) där man mäter 
magtömningshastigheten. I teorin kan man detektera vad som helst så länge det finns en 
metabolisk process sådan att substratet metaboliseras till 13CO2. 

Inom veterinärmedicinen skulle man direkt kunna injicera substratet i djuret och på så 
sätt ersätta metoder som kontrastpassage-undersökning och blodprov. 

Nedan följer några frågor om utandningstester. Svara direkt i dokumentet och skicka 
tillbaka det till samma mail. 
 
 
1 a) Vad använder ni för metoder för att undersöka djur med olika magåkommor? 
 Svar:  
 

b). Vad finns det för fördelar/nackdelar med dessa metoder? 
 Svar:  
  
2 a) Vad använder ni för metod för att undersöka leverfunktion? 
 Svar: 
 

b) Tror ni att utandningstest skulle vara en enklare metod? 
 Svar: 
 
3. Finns det något behov av nya, enklare metoder inom djursjukvården för undersökning av 
magåkommor, leverfunktion mm?  
 Svar: 
 
4. Vad ser ni för svårigheter med att införa utandningstester inom djursjukvården? 

Svar: 
 
5. Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda er av utandningstester?  



 Svar: 
 
6. Finns det någon vanligt förekommande sjukdom som ni skulle behöva en enklare diagnostikmetod för? 
 Svar: 
 
7. Övriga kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frågeformulär - Icke-användare av IRIS ® 
Nya tillämpningar för utandningstest kopplade till Kibions diagnostikinstrument IRIS ® 
 
Kibion är ett företag som jobbar med att utveckla och kommersialisera nya utandningstester. 
Deras marknad finns till 99,5 % utanför Sverige och i vårt projektarbete ska vi undersöka hur 
marknaden i Sverige skulle kunna utökas. 

Utandningstest kopplade till IRIS® används främst för att detektera magbakterien 
Helicobacter pylori. Proceduren går till så att patienten äter en tablett med 13C-isotopmärkta 
substrat som bakterien metaboliserar. Produkten blir 13CO2 som IRIS® kan detektera i 
utandningsluften. 

Utandningstest är en noggrann, enkel och snabb detekteringsmetod i jämförelse med 
invasiva metoder så som vävnadsprov, gastroskopi och blodprov. Utandningstest har funnits i 
över 40 år där över 20 diagnostiska tester som använder sig av olika 13C-märkta substrat har 
tagits fram. Exempelvis kan man detektera laktosintolerans, undersöka leverfunktion och göra 
magtömningsstudier (gastric emptying study) där man mäter magtömningshastigheten. I teorin 
skulle man kunna detektera vad som helst så länge det finns en metabolisk process så att 
substratet kan detekteras till 13CO2. 
 
 
Nedan följer några frågor om utandningstester. Svara på frågorna i dokumentet och skicka 
därefter tillbaka dokumentet till samma mail. 
 
1. a) Använder ni er av utandningstest? 
 
Om svaret är Nej: 

b) Kände ni tidigare till hur utandningstest fungerar och vad det kan användas till? 
 

c) Varför har ni inte valt att använda er av det? 
 

d) Tror ni att utandningstest skulle kunna underlätta/effektivisera er verksamhet? 
 
Om svaret är Ja: 

e) Hur ofta använder ni er av utandningstest? 
 

f) När och till vad väljer ni att använda er utav utandningstest? Ser ni några möjligheter för 
utveckling inom nya applikationsområden och i så fall vilka? 

 
g). Finns det någon specifik målgrupp ni främst använder utandningstester på? 

 
h) Vad använder ni för diagnostikinstrument? 

 
i) Känner ni till diagnostikinstrumentet IRIS ®? Om svaret är ja, ser ni några fördelar/nackdelar 
med IRIS ® gentemot andra diagnostikinstrument och varför har ni valt att inte använda er av 
denna? 

 
 



2. a) Vilka metoder använder ni för att detektera Helicobacter pylori? 
 
Om svaret inte är utandningstest: 

b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
 

c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
 
3. Hur följer ni upp efter behandling av Helicobacter pylori? 
 
 
4. a) Hur detekterar ni laktosintolerans? 
 
Om svaret inte är utandningstest: 

b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
 

c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
 
5 a). Hur utför ni en magtömningsstudie (gastric emptying study)? 
 
Om svaret inte är utandningstest: 

b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
 

c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
 
6 a) Vilka metoder använder ni för att undersöka leverfunktion? 
 
Om svaret inte är utandningstest: 

b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
 

c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
 
Om ni svarat utandningstest på någon av frågorna 2, 4, 5 eller 6: 
7. a) Vilka metoder använde ni innan ni började använda er av utandningstest? (För detektion av 
Helicobacter pylori, laktosintolerans, leverfunktion, magtömningsstudier) 
 
b) Har ni fått någon positiv respons från patienter angående användandet av utandningstester? 
 
 
Om ni inte har svarat utandningstest på någon av frågorna 2, 4, 5 eller 6: 
8. a) Vad tror ni att det skulle få får fördelar/nackdelar med att kunna använda sig av utandningstest för 
detektion? 
 
b) Vad skulle krävas för att ni skulle gå över till utandningstester? 
 
9. Finns det någon vanlig sjukdom som ni skulle behöva en lättare diagnostikmetod för? 
10. Övriga kommentarer 
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Mailmall - Djursjukvård 
 
Titel: Kandidatarbete - Nya tillämpningar för utandningstester 
 
Hej (eventuellt personens/företagets namn), 
Vi är en grupp studenter som går tredje året på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik 
vid Uppsala universitet. Just nu arbetar vi med vårt kandidatarbete och undrar om ni är 
intresserade av att delta med era åsikter genom att svara på några frågor i det bifogade 
frågeformuläret. 
 

Projektet är beställt från bioteknikföretaget Kibion som är ett dotterbolag till Orexo. 
Kibion är världsledande leverantör av utandningstester inom humanvården för att detektera 
Helicobacter pylori och de har nyligen köpt upp diagnostikinstrumtentet IRIS®. Vår uppgift är 
att ta reda på hur marknaden för utandningstester ser ut idag, vad som efterfrågas av användarna 
och hur ni ställer er till utandningstester jämfört med andra diagnostikmetoder. Vi ska även 
undersöka nya applikationsområden för utandningstester, bland annat inom djursjukvården. 
 
Era åsikter är väldigt viktiga för oss och vi är otroligt tacksamma om ni vill ta er tid till detta. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Namn 
mail 
telefonnummer 
Projekt: Nya tillämpningar för utandnignstest kopplade till Kibions diagnostikinstrument IRIS ® 
datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mailmall - Ickeanvändare 
 
Titel: Kandidatarbete - Nya tillämpningar för utandningstester 
 
Hej (eventuellt personens/företagets namn), 
Vi är en grupp studenter som går tredje året på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik 
vid Uppsala universitet. Just nu arbetar vi med vårt kandidatarbete och undrar om ni är 
intresserade av att delta med era åsikter genom att svara på några frågor i det bifogade 
frågeformuläret. 
 

Projektet är beställt från bioteknikföretaget Kibion som är en avknoppning från Orexo. 
Kibion är världsledande leverantör av utandningstester för att detektera Helicobacter pylori och 
de har nyligen köpt upp diagnostikinstrumtentet IRIS®. Vår uppgift är att ta reda på hur 
marknaden för utandningstester ser ut idag, vad som efterfrågas av användarna och hur ni ställer 
er till utandningstester jämfört med andra diagnostikmetoder. 
 
Era åsikter är väldigt viktiga för oss och vi är otroligt tacksamma om ni vill ta er tid till detta. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Namn 
mail 
telefonnummer 
Projekt: Nya tillämpningar för utandnignstest kopplade till Kibions diagnostikinstrument IRIS ® 
datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 5               Skapad: 2012-03-29 
         Reviderad: 2012-05-22 
Studiebesök hos Kibion 
 
Under studiebesöket på Kibion hölls en introduktion om företaget, dess produkter samt deras mål 
och visioner inför framtiden. Som dagsläget ser ut idag sker 99,5 % av försäljningen utanför 
Sverige och det finns endast ett IRIS® - instrument i Sverige, Malmö, idag. Kibion är det enda 
företaget i hela världen som har kompletta försäljningslösningar av både 13C och 14C. De 
produkter de har idag är Diabact® och Helicoprobe® som är UBT, men även det nyinköpta 
instrumentet IRIS®.  Än så länge har de inte fått några klagomål så som biverkningar på någon 
av sina produkter och tester.  

IRIS® är ett “plattformsinstrument”, dvs det kan diagnostisera vad som helst som ingår i 
kroppsprocesser där 13C märkta substrat kan diagnostiseras. IRIS® kan som mest köra cirka 500 
prover/dygn. Till IRIS® finns ett antal olika uppsamlingstuber och påsar som används vid olika 
tester, men mängden provluft påverkar inte resultatet någonting. 

För att använda IRIS® krävs ingen utbildning då den är väldigt användarvänlig och bör 
kunna användas av de flesta. Det som kan kommenteras är att det är lite svårare att hitta 
patientinformation om du inte kan mjukvaran, men är lätt att lära sig. 

Idag tjänar Kibion mest pengar på sin utrustning som analyserar Helicobacter pylori. 
Idag kostar IRIS® 35 000 - 40 000 euro vilket är mycket billigare än dagens analysapparatur 
som ofta är masspektrometer och kostar 85 000 - 100 000 euro. En masspektrometer kan dock 
diagnostisera flera ämnen men är krångligare att kalibrera och rena, dessutom tillkommer 
kostnad för inert gas. I slutändan blir det dubbla priset för en masspektrometer då den kostar lika 
mycket att underhålla som att köpa in. 

De har hittat kopplingar mellan H. pylori och diabetes samt mellan barn med H.pylori 
och hur deras tillväxtkurva ser ut. De såg att barn med H. pylori växte saktare än barn i samma 
ålder som inte hade H. pylori.10 

IRIS® kan programmeras som användaren önskar. Det går då bland annat att mäta 
kinetiken genom att välja att göra prover tas efter t.ex. 10 minuter och ha en intressant mätpunkt 
man vill undersöka. Eller om användaren vill göra punktmätningar varje minut för att se 
förloppet som en kurva. Det går även att undersöka funktionsnedsättning i någon form, t.ex. med 
13-C-paracetamol. Då analyseras hur lång tid det tar tills ämnet metaboliseras och jämför det med 
hastigheten för “normal funktion”.  

Det går att injicera substrat märkt prov direkt i blodet om vill diagnostisera t.ex. 
leverfunktion. Detta kan vara enklare vid mätningar på djur istället för att få dem att svälja en 
tablett. Det har gjorts studier med glasburar för djur där de stängs in och stryper syretillförseln en 
kort stund och då mäter koldioxidkvoten. Med hjälp av kvoten kan man sedan avgöra om de har 
någon avkomma beroende på vilket substrat som intogs. Utandningstester överlag är bra för att 



det går enkelt att följa upp tester på samma individer och även ha samma individ som 
kontrollgrupp. 
 I dagsläget finns det ett tjugotal substrat som skulle kunna tänkas användas på IRIS® 
men Kibion har inte monopol på substraten och att registrera dem och börja producera dem 
kliniskt skulle kosta väldigt mycket pengar med alla tester och certifikat som ska skrivas på. Om 
de visste att många kunder skulle köpa de nya substraten skulle Kibion kunna börja producera 
dem. Idag tjänar Kibion mest pengar på de instrument de säljer och om de skulle kunna sälja 
flera olika substrat skulle de kunna börja sälja paketerbjudanden med apparatur och substrat och 
därmed kunna sänka sina priser. 
 Det totala intrycket som gruppen fick under studiebesöket var att företaget gärna vill in 
på den svenska marknaden samt utveckla sina produkter för att slå sig in på nya marknader så 
som djursjukvården. Kibion undrar hur mycket läkare och sjukhus vet om utandningstester i 
dagsläget, om de använder utandningstester och om inte, skulle de kunna tänka sig att gå över till 
det. De var även nyfikna på om djursjukvården är intresserade av utandningstester och i sådana 
fall vad som skulle kunna tänkas analyseras och på vilka djur. 
 
Sammanfattningsvis så vill Kibion att vi ska ta reda på detta: 

• Varför använder läkare inte utandningstest istället för biopsi och blodprov? 
• Vad kan utandningstester ersätta och är läkare/forskare intresserade av nya tester? 
• Är läkare intresserade av att köpa det som erbjuds med IRIS®?  
• Finns det behov av nya tester för pankreas (bukspottkörteln) eller leverfunktion? 
• Vad kan IRIS® ersätta för metoder på marknaden? 
• Vad vet läkarna om utandningstester? 
• Kan IRIS® vara intressant för veterinärer? 
• Vad skulle IRIS® kunna ersätta för metoder på djurmarknaden? 
• Vad finns det för nya tillämpningar och applikationsområden för IRIS®?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 6        Skapad: 2012-05-15 
Reviderad: 2012-06-01 

Frågeformulär med svar 
 
Läkare 1: 
Jag arbetar som: Läkare 
 
1. a) Använder ni er av utandningstest? 
Ja 
 
Om svaret är Nej: 
b) Kände ni tidigare till hur utandningstest fungerar och vad det kan användas till? 
- 
 
c) Varför har ni inte valt att använda er av det? 
 
d) Tror ni att utandningstest skulle kunna underlätta/effektivisera er verksamhet? 
 
Om svaret är Ja: 
e) Hur ofta använder ni er av utandningstest? 
Varje vecka (2-4 st) 
 
f) När och till vad väljer ni att använda er utav utandningstest? Ser ni några 
möjligheter för utveckling inom nya applikationsområden och i så fall vilka? 
Urea-utandningstest för förekomst av H. Pylori. 
Det finns många olika områden som utandningstest prövats på inom medicinsk diagnostik 
men det finns också många felkällor. Ett riktigt svårt område är bakteriell överväxt i 
tunntarmen där en rad olika utandningstester prövats men med också mycket varierande 
resultat. Det är också svårt att vid detta tillstånd bestämma vad som är det faktiska tillståndet 
beträffande mängden bakterier i tunntarmen. 
Magsäckstömningens hastighet är också ett område där flera olika testsubstanser prövats. 
Tunntarmstransit ett annat. Tveksam validitet. 
 
g). Finns det någon specifik målgrupp ni främst använder utandningstester på? 
Diagnostik av H. Pylori infektion i magsäcken 
 
h) Vad använder ni för diagnostikinstrument? 
Diabact® + Masspektrometer 
 
i) Känner ni till diagnostikinstrumentet IRIS ®? Om svaret är ja, ser ni några fördelar/ 
nackdelar med IRIS ® gentemot andra diagnostikinstrument och varför har ni valt att 
inte använda er av denna? 
Vi låter kem lab analysera våra prover. Jag vet inte exakt vilken 
metod de har för närvarande. 
 
2. a) Vilka metoder använder ni för att detektera Helicobacter pylori? 



UUT, CLO-test, ljusmikroskopi av biopsier, odling 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
Det beror ju på frågeställningen. UUT i första hand för 
läkningskontroll eller för diagnostik utan gastroskopi (sällsynt). 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
Behandling endast av patienter med magsår och samtidig H. Pylori- 
infektion. Svårt att ställa diagnos på magsår med utandningstest. 
 
3. Hur följer ni upp efter behandling av Helicobacter pylori? 
UUT 
 
4. a) Hur detekterar ni laktosintolerans? 
Genotypning 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
Se ovan. Den är exakt avseende genotypen. Fenotypen är 
svårbedömd särskilt i jämförelse med andra liknande tillstånd som IBS, generell 
kolhydratintolerans etc. 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
Vi har lagt ned de utandningstester vi hade för detta ändamål då de 
ej var tillräckligt tillförlitliga. 
 
5 a). Hur utför ni en magtömningsstudie (gastricemptyingstudy)? 
Vanligen med scintigrafi, i studier ibland utandningstest 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
Scintigrafi är gold standard 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
Det finns inte något bra utandningstest tillgängligt. 
 
6 a) Vilka metoder använder ni för att undersöka leverfunktion? 
Klinisk bedömning, albumin, INR. 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
Se ovan. Ofta är det leverns syntesförmåga som mäts. 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 



Oklart vad som finns tillgängligt, hur bra det är och vad det mäter. 
Oftast inte relevant för patienter med leversvikt. 
 
Om ni svarat utandningstest på någon av frågorna 2, 4, 5 eller 6: 
7. a) Vilka metoder använde ni innan ni började använda er av utandningstest? (För detektion 
av Helicobacter pylori, laktosintolerans, leverfunktion, magtömningsstudier) 
Biopsi med mikroskopi o/e odling 
 
 
b) Har ni fått någon positiv respons från patienter angående användandet av 
utandningstester? 
Ja 
 
Om ni inte har svarat utandningstest på någon av frågorna 2, 4, 5 eller 6: 
8. a) Vad tror ni att det skulle få får fördelar/nackdelar med att kunna använda sig av 
utandningstest för detektion? 
Jag förstår inte om jag skall svara på denna fråga. Sannolikt inte. 
 
b) Vad skulle krävas för att ni skulle gå över till utandningstester? 
- 
 
9. Finns det någon vanlig sjukdom som ni skulle behöva en lättare diagnostikmetod för? 
Irritabel tarm, Funktionell dyspepsi, 
 
10. Övriga kommentarer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Läkare 2: 
Jag arbetar som: Specialistläkare, mag-tarmsjukdomar 
 
1. a) Använder ni er av utandningstest? 
Ja 
 
Om svaret är Nej: 
b) Kände ni tidigare till hur utandningstest fungerar och vad det kan användas till? 
 
c) Varför har ni inte valt att använda er av det? 
 
d) Tror ni att utandningstest skulle kunna underlätta/effektivisera er verksamhet? 
 
Om svaret är Ja: 
e) Hur ofta använder ni er av utandningstest? 
Tre gånger per vecka 
 
f) När och till vad väljer ni att använda er utav utandningstest? Ser ni några 
möjligheter för utveckling inom nya applikationsområden och i så fall vilka? 
Helicobacter pylori, Ventrikeltömningstest (skickas till Belgien/USA 
för analys, nytt applikationsområde med pankreasinsufficienstest 
 
g). Finns det någon specifik målgrupp ni främst använder utandningstester på? 
Bristande näringsupptag, diabetes 
 
h) Vad använder ni för diagnostikinstrument? 
Heliprobe, Spirulina-OBT (octanoicbreath test) 
 
 
i) Känner ni till diagnostikinstrumentet IRIS ®? Om svaret är ja, ser ni några fördelar/ 
nackdelar med IRIS ® gentemot andra diagnostikinstrument och varför har ni valt att 
inte använda er av denna? 
IRIS är bra, men jag har inte egna forskningsmedel för att köpa. Jag 
kommer att förslå Akademiska sjukhuset att köpa. Det är dessutom en 
sjukvårsangelägenhet och inte forskning, möjligen produktuppföljning, dvs hur många 
diagnosticerade/botade pat 
 
2. a) Vilka metoder använder ni för att detektera Helicobacter pylori? 
UBT, CLO-test 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
CLO-test 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 



Enkelhet när man ändå gör gastroskopi 
 
3. Hur följer ni upp efter behandling av Helicobacter pylori? 
Ja - alltid 
 
4. a) Hur detekterar ni laktosintolerans? 
Ber patienten dricka mjölk och rapportera (det är dåligt, icke- 
medicinskt), finns inget annat. En del tar DNA-prov, men det svaret säger inget om det 
den verkliga situationen i tarmen , t ex om det är en vävnadsskada som orsakar 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
Dricka mjölk. Osäkert. Icke standardiserat. Ingen avläsning. Bara ett 
tyckande. FörskÄckligt [sic]. Fenomenologi. 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
Jag väljer utadningstest om möjligt. Dålig ekonomi f övr. 
 
5 a). Hur utför ni en magtömningsstudie (gastricemptyingstudy)? 
Scintigrafi med 99Tc. I kliniska prövningar Spirulina- OBT 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
Scintigrafi, frågeformulär PAGI/SYM (GCSI) för människor i hög 
ålder (>70) 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
Ekonomisk begränsning och stökigt att skicka prover 
 
6 a) Vilka metoder använder ni för att undersöka leverfunktion? 
Kemiska labprover INR, Albumin, bilirubin 
 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
 b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
Frågeformulär är jättebilligt och snabb. 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
Svårt att få accept för en ny metod. 
 
Om ni svarat utandningstest på någon av frågorna 2, 4, 5 eller 6: 
7. a) Vilka metoder använde ni innan ni började använda er av utandningstest? (För detektion 
av Helicobacter pylori, laktosintolerans, leverfunktion, magtömningsstudier) 
Se svar ovan - samma 
 



b) Har ni fått någon positiv respons från patienter angående användandet av 
utandningstester? 
Ja – Heliprobe är bra. 99Tc är radiak å bra att inte använda. Kan 
vara svårt att få tag i. 
 
Om ni inte har svarat utandningstest på någon av frågorna 2, 4, 5 eller 6: 
8. a) Vad tror ni att det skulle få får fördelar/nackdelar med att kunna använda sig av 
utandningstest för detektion? 
Inga 
 
b) Vad skulle krävas för att ni skulle gå över till utandningstester? 
Insikt från kolleger. Jobbigt att ställa om hjärnan och tänka nytt. 
 
9. Finns det någon vanlig sjukdom som ni skulle behöva en lättare diagnostikmetod för? 
Pankreasinsufficiens, ämnesomsättning. 
 
10. Övriga kommentarer 
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)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Läkare 3: 
Jag arbetar som: läkare 
 
1. a) Använder ni er av utandningstest? 
ja 
 
Om svaret är Nej: 
b) Kände ni tidigare till hur utandningstest fungerar och vad det kan användas till? 
- 
 
c) Varför har ni inte valt att använda er av det? 
- 
 
d) Tror ni att utandningstest skulle kunna underlätta/effektivisera er verksamhet? 
- 
 
Om svaret är Ja: 
e) Hur ofta använder ni er av utandningstest? 
sällan 
 
f) När och till vad väljer ni att använda er utav utandningstest? Ser ni några 
möjligheter för utveckling inom nya applikationsområden och i så fall vilka? 
Kontroll efter HP beh i vissa fall. 
 
g). Finns det någon specifik målgrupp ni främst använder utandningstester på? 
se ovan 
 
h) Vad använder ni för diagnostikinstrument? 
? 
 
i) Känner ni till diagnostikinstrumentet IRIS ®? Om svaret är ja, ser ni några fördelar/ 
nackdelar med IRIS ® gentemot andra diagnostikinstrument och varför har ni valt att 
inte använda er av denna? 
nej 
 
2. a) Vilka metoder använder ni för att detektera Helicobacter pylori? 
CLO, PAD 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
vgdse ovan 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
- 
 
3. Hur följer ni upp efter behandling av Helicobacter pylori? 



se ovan 
 
4. a) Hur detekterar ni laktosintolerans? 
kliniskt 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
vg se ovan 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
- 
 
5 a). Hur utför ni en magtömningsstudie (gastricemptyingstudy)? 
ventrikelscint 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
vg se ovan 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
- 
 
6 a) Vilka metoder använder ni för att undersöka leverfunktion? 
lab 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
- 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
- 
 
Om ni svarat utandningstest på någon av frågorna 2, 4, 5 eller 6: 
7. a) Vilka metoder använde ni innan ni började använda er av utandningstest? (För detektion 
av Helicobacter pylori, laktosintolerans, leverfunktion, magtömningsstudier) 
- 
 
b) Har ni fått någon positiv respons från patienter angående användandet av 
utandningstester? 
- 
 
Om ni inte har svarat utandningstest på någon av frågorna 2, 4, 5 eller 6: 
8. a) Vad tror ni att det skulle få får fördelar/nackdelar med att kunna använda sig av 
utandningstest för detektion? 



- 
 
b) Vad skulle krävas för att ni skulle gå över till utandningstester? 
- 
 
9. Finns det någon vanlig sjukdom som ni skulle behöva en lättare diagnostikmetod för? 
- 
 
10. Övriga kommentarer 
Om det finns bra utandningtest kan man givetvis använda det om det finns ett kliniskt behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Läkare 4: 
 
Jag arbetar som: - 
 
1. a) Använder ni er av utandningstest? 
ja (vätgastest) Vi använder inte de utandningstest som beskrivs ovan. 
 
Om svaret är Nej: 
b) Kände ni tidigare till hur utandningstest fungerar och vad det kan användas till? 
ja 
 
c) Varför har ni inte valt att använda er av det? 
Vi använder Hp serologi och Hpfecesantigen 
 
d) Tror ni att utandningstest skulle kunna underlätta/effektivisera er verksamhet? 
nej 
 
Om svaret är Ja: 
e) Hur ofta använder ni er av utandningstest? 
Vätgastest 2-3 gånger per månad för utredning av bakteriell 
kontamination. 
 
f) När och till vad väljer ni att använda er utav utandningstest? Ser ni några 
möjligheter för utveckling inom nya applikationsområden och i så fall vilka? 
Utredning av bakteriell kontamination. Ej främmande för att 
utveckla övriga områden. Detta är en kostnad/nytto fråga. 
 
g). Finns det någon specifik målgrupp ni främst använder utandningstester på? 
Intermittenta diarréer, Dysmotorikutredning. 
 
h) Vad använder ni för diagnostikinstrument? 
En mycket gammal apparat från 50 talet, vet ej namnet på den. 
 
i) Känner ni till diagnostikinstrumentet IRIS ®? Om svaret är ja, ser ni några fördelar/ 
nackdelar med IRIS ® gentemot andra diagnostikinstrument och varför har ni valt att 
inte använda er av denna? 
Nej 
 
2. a) Vilka metoder använder ni för att detektera Helicobacter pylori? 
Hp serologi och feces antigen + CLO test och Hp odling vid skopi 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
Hp serologi = Utmärkt negativt prediktivt värde. 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 



Av Tradition antar jag. 
 
 
 
3. Hur följer ni upp efter behandling av Helicobacter pylori? 
Oftast ingen uppföljning. Halvering av serolgititern [sic] och odling 
används ibland 
 
4. a) Hur detekterar ni laktosintolerans? 
I regel avstår vi från att utreda. I vissa fall används gentest. 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
Gentest men dyrt 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
Tradition 
 
5 a). Hur utför ni en magtömningsstudie (gastricemptyingstudy)? 
Scintografi Standardiserad omelett, två timmars observationstid. 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
Scintografi 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
Tradition 
 
6 a) Vilka metoder använder ni för att undersöka leverfunktion? 
pkINR och albumin 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
pkInr. Billigt och kliniskt relevant. 
 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
Har ej känt till utandningtets [sic], ingen erfarenhet av detta. 
 
Om ni svarat utandningstest på någon av frågorna 2, 4, 5 eller 6: 
7. a) Vilka metoder använde ni innan ni började använda er av utandningstest? (För detektion 
av Helicobacter pylori, laktosintolerans, leverfunktion, magtömningsstudier) 
- 
 
b) Har ni fått någon positiv respons från patienter angående användandet av 
utandningstester? 



- 
 
 
Om ni inte har svarat utandningstest på någon av frågorna 2, 4, 5 eller 6: 
8. a) Vad tror ni att det skulle få får fördelar/nackdelar med att kunna använda sig av 
utandningstest för detektion? 
 
b) Vad skulle krävas för att ni skulle gå över till utandningstester? 
Mindre kostnad, ökad specificitet och sensitivitet. 
 
9. Finns det någon vanlig sjukdom som ni skulle behöva en lättare diagnostikmetod för? 
Kronisk pankreatit. Bakteriell överväxt. 
 
10. Övriga kommentarer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Läkare 5: 
 
Vi använder inte längre utandningstester. På 90-talet när Helicobacterdiagnostiken och 
ulcussambandet var nytt gjorde vi uppföljande utandningstester för att se om eradikeringen hade 
lyckats.Ulcussjukdomen är numer ganska ovanlig och de pat.som har ulcus + pos HP och blir 
eradikerade följs nu upp på vårdcentralen med faecesprov istället. 
Alla personer med HP ska inte eradikeras då detta sannolikt leder till ökad resistensutveckling av 
bakterier. HP är ingen sjukdom finns i vissa fall hos 100% av befolkningen ( hög ålder, dåliga 
sanitära uppväxtförhållande )Detektering och behandling ska endast ske hos de som har 
gastroscopiverifierade ulcus OCH pos HP. 
Övriga utandningstest är inte relevanta för den kirurgiskaa verksamheten. 
 
//Överläkare.kir.klin 
 
 
Läkare 6: 
 
Jag arbetar som: 
 
1. a) Använder ni er av utandningstest? 
Ja 
 
Om svaret är Nej: 
b) Kände ni tidigare till hur utandningstest fungerar och vad det kan användas till? 
- 

         
c) Varför har ni inte valt att använda er av det? 
- 

 
d) Tror ni att utandningstest skulle kunna underlätta/effektivisera er verksamhet? 
 
Om svaret är Ja: 
e) Hur ofta använder ni er av utandningstest? 
ca 1/v 
 
 
f) När och till vad väljer ni att använda er utav utandningstest? Ser ni några möjligheter för 
utveckling inom nya applikationsområden och i så fall vilka? 
- 
 
g). Finns det någon specifik målgrupp ni främst använder utandningstester på? 
Efter eradikeringsbehandling av helikobakter [sic]. 
 
h) Vad använder ni för diagnostikinstrument? 
Geiger-Myller räknare 



 
i) Känner ni till diagnostikinstrumentet IRIS ®? Om svaret är ja, ser ni några fördelar/nackdelar 
med IRIS ® gentemot andra diagnostikinstrument och varför har ni valt att inte använda er av 
denna? 
Nej 
 
2. a) Vilka metoder använder ni för att detektera Helicobacter pylori? 
C14-urea 

 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
- 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
- 
 
3. Hur följer ni upp efter behandling av Helicobacter pylori? 
 s.o.  
 
4. a) Hur detekterar ni laktosintolerans? 
PCR metod.  DNA gen-test 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
- 

 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
- 
 
5 a). Hur utför ni en magtömningsstudie (gastricemptyingstudy)? 
- 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
- 

 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
- 
 
6 a) Vilka metoder använder ni för att undersöka leverfunktion? 
- 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
- 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 



- 
 
Om ni svarat utandningstest på någon av frågorna 2, 4, 5 eller 6: 
7. a) Vilka metoder använde ni innan ni började använda er av utandningstest? (För detektion 
av Helicobacter pylori, laktosintolerans, leverfunktion, magtömningsstudier) 
Beta-räknare på en utandningstest. 
 
b) Har ni fått någon positiv respons från patienter angående användandet av utandningstester? 
Bättre än gastroskopi 
 
Om ni inte har svarat utandningstest på någon av frågorna 2, 4, 5 eller 6: 
8. a) Vad tror ni att det skulle få får fördelar/nackdelar med att kunna använda sig av 
utandningstest för detektion? 
-                      
 
b) Vad skulle krävas för att ni skulle gå över till utandningstester? 
- 
 
9. Finns det någon vanlig sjukdom som ni skulle behöva en lättare diagnostikmetod för? 
- 
 
10. Övriga kommentarer 
Själv har jag ett litet ansvarsområde. Några av frågorna är mer riktade till läkare el. ingenjörer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Läkare 7: 
 
Jag arbetar som:  
1. a) Använder ni er av utandningstest? 
Nej. 
Om svaret är Nej: 
b) Kände ni tidigare till hur utandningstest fungerar och vad det kan användas till? 
Ja. 
c) Varför har ni inte valt att använda er av det? 
Vi har valt andra väl inarbetade metoder. 
 
d) Tror ni att utandningstest skulle kunna underlätta/effektivisera er verksamhet? 
Inte för tillfället. 
 
Om svaret är Ja: 
e) Hur ofta använder ni er av utandningstest? 
- 
 
f) När och till vad väljer ni att använda er utav utandningstest? Ser ni några 
möjligheter för utveckling inom nya applikationsområden och i så fall vilka? 
- 
 
g). Finns det någon specifik målgrupp ni främst använder utandningstester på? 
- 
 
h) Vad använder ni för diagnostikinstrument? 
- 
 
i) Känner ni till diagnostikinstrumentet IRIS ®? Om svaret är ja, ser ni några fördelar/ 
nackdelar med IRIS ® gentemot andra diagnostikinstrument och varför har ni valt att 
inte använda er av denna? 
- 
 
2. a) Vilka metoder använder ni för att detektera Helicobacter pylori? 
Px från ventrikelslemhinna, fecesprov. blosprov 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
se ovan. 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
Våra tester är mycket pålitliga, och väl innarbetade [sic]. 
 
3. Hur följer ni upp efter behandling av Helicobacter pylori? 
Vi följer inte upp dessa. Det får göras av inremitterad. 
 
4. a) Hur detekterar ni laktosintolerans? 



Om vi misstänker detta tar vi ett blodprov. 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
- 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
- 
 
5 a). Hur utför ni en magtömningsstudie (gastricemptyingstudy)? 
Utförs ej på mottagningen. Detta görs på klinfys. 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
- 
 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
- 
 
6 a) Vilka metoder använder ni för att undersöka leverfunktion? 
Blodprov naturligtvis. 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
- 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
 
Om ni svarat utandningstest på någon av frågorna 2, 4, 5 eller 6: 
7. a) Vilka metoder använde ni innan ni började använda er av utandningstest? (För detektion 
av Helicobacter pylori, laktosintolerans, leverfunktion, magtömningsstudier) 
- 
 
b) Har ni fått någon positiv respons från patienter angående användandet av 
utandningstester? 
- 
 
Om ni inte har svarat utandningstest på någon av frågorna 2, 4, 5 eller 6: 
8. a) Vad tror ni att det skulle få får fördelar/nackdelar med att kunna använda sig av 
utandningstest för detektion? 
Inga större fördelar. 
 
b) Vad skulle krävas för att ni skulle gå över till utandningstester? 
Att dessa visar sig vara betydligt bättre än de tester vi nu har. 
 



9. Finns det någon vanlig sjukdom som ni skulle behöva en lättare diagnostikmetod för? 
- 
 
10. Övriga kommentarer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Läkare 8: 
 
Jag arbetar som: Vårdenhetschef/sjuksköterska 
 
1. a) Använder ni er av utandningstest? 
JA 
 
Om svaret är Nej: 
b) Kände ni tidigare till hur utandningstest fungerar och vad det kan användas till? 
- 
 
c) Varför har ni inte valt att använda er av det? 
- 
 
d) Tror ni att utandningstest skulle kunna underlätta/effektivisera er verksamhet? 
- 
 
Om svaret är Ja: 
e) Hur ofta använder ni er av utandningstest? 
Varje vecka, nästan alla vardagar 

 
f) När och till vad väljer ni att använda er utav utandningstest? Ser ni några möjligheter för 
utveckling inom nya applikationsområden och i så fall vilka? 
HP-test Vätgastest används idag 

 
g). Finns det någon specifik målgrupp ni främst använder utandningstester på? 
- 

 
h) Vad använder ni för diagnostikinstrument? 
Heliprobe och Quintron 

 
i) Känner ni till diagnostikinstrumentet IRIS ®? Om svaret är ja, ser ni några fördelar/nackdelar 
med IRIS ® gentemot andra diagnostikinstrument och varför har ni valt att inte använda er av 
denna?  
Känner till men har den inte i vår verksamhet. 
 
2. a) Vilka metoder använder ni för att detektera Helicobacter pylori? 
Heliprobe 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
- 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 



- 
 
3. Hur följer ni upp efter behandling av Helicobacter pylori? 
Följer inte upp, är utförare på remiss 
 
4. a) Hur detekterar ni laktosintolerans? 
Vätgastest 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället?Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
- 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
- 
 
5 a). Hur utför ni en magtömningsstudie (gastricemptyingstudy)? 
Partikelmetod med genomlysning eller isotopundersökning 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar? 
- 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
Har inte den utrustningen 
 
6 a) Vilka metoder använder ni för att undersöka leverfunktion? 
- 
 
Om svaret inte är utandningstest: 
b) Vad använder ni för metod istället? Vad har metoden för nackdelar/fördelar?  
- 
 
c) Varför har ni valt att inte använda er utav utandningstest? 
- 
 
Om ni svarat utandningstest på någon av frågorna 2, 4, 5 eller 6: 
7. a) Vilka metoder använde ni innan ni  började använda er av utandningstest? (För detektion 
av Helicobacter pylori, laktosintolerans, leverfunktion, magtömningsstudier) 
- 
 
b) Har ni fått någon positiv respons från patienter angående användandet av utandningstester? 
- 
 
Om ni inte har svarat utandningstest på någon av frågorna 2, 4, 5 eller 6: 
8. a) Vad tror ni att det skulle få får fördelar/nackdelar med att kunna använda sig av 
utandningstest för detektion?  



- 
 
b) Vad skulle krävas för att ni skulle gå över till utandningstester? 
- 
 
9. Finns det någon vanlig sjukdom som ni skulle behöva en lättare diagnostikmetod för? 
- 
 
10. Övriga kommentarer 
Vi står i begrepp att köpa in utrustning för mer diagnostik med utandningstest, ännu inte klart hur 
och vad det blir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Djursjukvårdare 1 
Jag arbetar som:Djursjukvårdare 
1 a) Vad använder ni för metoder för att undersöka djur med olika magåkommor? 
Gastro-/rektoskopi, kontrastpassage, blodprov 
 
b). Vad finns det för fördelar/nackdelar med dessa metoder? 
Gastro/rekto kräver mkt tid på op, fåtal vet som gör dessa, å andra sidan tydligt svar.  
Kontrast svårt att ge, onödigt bråk med djuren. 
 
2 a) Vad använder ni för metod för att undersöka leverfunktion? 
Blodprov 
 
b) Tror ni att utandningstest skulle vara en enklare metod? 
Absolut 
 
3. Finns det något behov av nya, enklare metoder inom djursjukvården för undersökning av 
magåkommor, leverfunktion mm? 
Rent tidsmässigt skulle vi vinna mycket på ett enklare diagnostiserings sätt. 
 
4. Vad ser ni för svårigheter med att införa utandningstester inom djursjukvården? 
Att motivera för djurägare om det blir mycket dyrare än alternativen som finns idag 
 
5. Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda er av utandningstester? 
Information på plats för personalen, möjlighet till frågor 
 
6. Finns det någon vanligt förekommande sjukdom som ni skulle behöva en enklare 
diagnostikmetod för? 
 
7. Övriga kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veterinär 1 
 
Jag arbetar som: Chefveterinär, specialist i internmedicin, inrktning gastroenterologi 
 
1 a) Vad använder ni för metoder för att undersöka djur med olika magåkommor? 
Blodprov, ultraljud, endoskopi m biopsitagning, ultraljudsguidade leverbiopsier, laparoskopiska 
leverbiopsier, avföringsprover för olika parasiter, utstryk från rektalslemhinnan för cytologisk 
analys 
 
b). Vad finns det för fördelar/nackdelar med dessa metoder? 
Avsaknad av bra test för gastroenterologiska funktionsstudier, blödningsrisk vid biopsitagning 
för leverbiopsier, endoskopet är för kort för att nå stora delar av tuntarmen, narkosrisk. 
Blodproven saknar specificitet för att påvisa inflammation i GE-kanalen 
 
2 a) Vad använder ni för metod för att undersöka leverfunktion? 
Se ovan. Gallsyrebelastning, albumin, ammoniak. Ultraljud + biopsitagning lever – men säger 
inget om funktionen, alltså begränsande. 

b) Tror ni att utandningstest skulle vara en enklare metod? 
Kan inte ersätta blodprov/ultraljud eller biopsier men absolut vara ett sätt att få en uppfattning 
om leverfunktionen – det finns ingen bra test för det i dag. 
 
3. Finns det något behov av nya, enklare metoder inom djursjukvården för undersökning av 
magåkommor, leverfunktion mm? 
Ja – vi utvärderar t ex  Calprotectin i avföringen tillsammans med Texas A&M University, men 
det finns absolut behov för funktionstester 
 
4. Vad ser ni för svårigheter med att införa utandningstester inom djursjukvården? 
Har arbetat med detta i USA (publicerat, se nedan.) Hundarna blir ofta stressade av att andas i 
masken och börjar hyperventilera= ventilerar ut oproportionerligt mkt CO2. Hundars skalle har 
väldigt olika form – om masken passar dåligt blir det mkt dead space och utspädda prover. 
Långnosade hundar kan flåsa i ”mungiporna” så att utandningsluften inte samlas upp 
överhuvudtaget om man inte har en väldigt lång mask. För de flesta hundar är det klart mer 
stressande att andas i en mask än att ta ett blodprov – jämfört med människor där det omvända 
råder. 
 
 
5. Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda er av utandningstester?  
En bra, validerad, publicerad leverfunktionstest. Men upprepad blodprovstagning är lättare än 
utandningstest 
Ej intressant för Helicobacter – detta är vanligt hos hund och dess patogenicitet hos hund är inte 
bevisat.  
 
6. Finns det någon vanligt förekommande sjukdom som ni skulle behöva en enklare 
diagnostikmetod för? 



Alldeles för stor fråga för att kunna svara snabbt på! 
 
7. Övriga kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Djursjukvårdare 2 
Jag arbetar som: Djursjukvårdare 
 
1 a) Vad använder ni för metoder för att undersöka djur med olika magåkommor? 
Träckprov, gastroskopi, röntgen, kontraströntgen, ultraljud. 

b). Vad finns det för fördelar/nackdelar med dessa metoder? 
Ja, säkrare och lättare metoder kan vara bra då djur inte alltid är samarbetsvilliga. 
 
2 a) Vad använder ni för metod för att undersöka leverfunktion? 
Blodprover och leverbiopsi 
 
b) Tror ni att utandningstest skulle vara en enklare metod? 
Absolut. Blodprovet kommer man nog aldrig ifrån dessvärre då man oftast vill titta på fler 
värden samtidigt. 
 
3. Finns det något behov av nya, enklare metoder inom djursjukvården för undersökning av 
magåkommor, leverfunktion mm?  
Lättare prisvärda metoder är alltid välkomna. 
 
4. Vad ser ni för svårigheter med att införa utandningstester inom djursjukvården? 
Stressade och rädda djur andas ytligt och snabbt. 
 
5. Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda er av utandningstester?  
Tillförlitliga tester som ligger bra i pris. 
 
6. Finns det någon vanligt förekommande sjukdom som ni skulle behöva en enklare 
diagnostikmetod för? 
Pyometra (livmoderinflammation), kroniska magproblem, diabetes och inställning av islulingiva, 
borrelia, anaplasma, cushing, addison,  
 
7. Övriga kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veterinär 2 
  
1 a) Vad använder ni för metoder för att undersöka djur med olika magåkommor? 
Endoskopiska undersökelser anvendes. 
 
b). Vad finns det för fördelar/nackdelar med dessa metoder? 
Anvendelen betinger kompetanse, noe djursjukhuset i dag innehar.  Utrustningen er kostbar og 
undersökelsen tar tid og er heller ikke risikofri for pasienten. Fordelen er videre at vi vil kunne få 
vevspröver fra området vi önsker å se på. 
  
2 a) Vad använder ni för metod för att undersöka leverfunktion? 
Klinisk kjemi, ultraljud, CT 
 
b) Tror ni att utandningstest skulle vara en enklare metod? 
Dette skulle helt klart värt en enklere metode, men finnes det gode studier som også viser at 
tekniken kan adapteres på djur ? 
  
3. Finns det något behov av nya, enklare metoder inom djursjukvården för undersökning av 
magåkommor, leverfunktion mm? 
absolutt 
  
4. Vad ser ni för svårigheter med att införa utandningstester inom djursjukvården? 
_ er testen utprövat på djur? 
  
5. Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda er av utandningstester? 
At det finnes kliniske studier som stötter avvending av slike tester på djur. Har testen värt 
anvendt med gode resultater ved andre djursjukhus. 
  
  
6. Finns det någon vanligt förekommande sjukdom som ni skulle behöva en enklare 
diagnostikmetod för? 
Pancreatitter skulle lettere på en sikker måte kunne detekteres. 
  
7. Övriga kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veterinär 3 
Jag arbetar som: klinikveterinär 
 
1 a) Vad använder ni för metoder för att undersöka djur med olika 
magåkommor? 
blodprov, träckprov, provbehandlingar med dieter och läkemedel, 
gastrorektoskopi 
 
b). Vad finns det för fördelar/nackdelar med dessa metoder? 
kostsamt, tidskrävande 
 
2 a) Vad använder ni för metod för att undersöka leverfunktion? 
gallsyrebelastning, albumin 
 
b) Tror ni att utandningstest skulle vara en enklare metod? 
troligen 
 
3. Finns det något behov av nya, enklare metoder inom djursjukvården för 
undersökning av magåkommor, leverfunktion mm? 
behov av mer lätttolkade och diagnostiska undersökningar 
 
4. Vad ser ni för svårigheter med att införa utandningstester inom 
djursjukvården? 
omöjligt att säga när man inte vet hur de går till. Vanliga hinder 'är 
kostnad, utrustning som kräver mycket service och utbildning 
 
5. Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda er av utandningstester? 
att det var enkelt, tillförlitligt och inte alltför dyrt 
 
6. Finns det någon vanligt förekommande sjukdom som ni skulle behöva en 
enklare diagnostikmetod för? 
magsäcks- och tarminflammationer, diabetes insipidus, myosit 
 
7. Övriga kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 



Veterinär 4 
Jag arbetar som:klinikveterinär 
 
 
1 a) Vad använder ni för metoder för att undersöka djur med olika magåkommor? 
blodprover, gastro/koloskopi. Röntgen, ultraljud, explorativ laparatomi 

b). Vad finns det för fördelar/nackdelar med dessa metoder? 
man får i varje enskilt fall välja kostnad mot nytta, gastro/klooloskopi vs explorativlaparatomi 
beror på vad som misstänks. 
 
2 a) Vad använder ni för metod för att undersöka leverfunktion? 
blodprover, ultraljud, evt biopsi. 

b) Tror ni att utandningstest skulle vara en enklare metod? 
vet inte tillräckligt om det 
 
3. Finns det något behov av nya, enklare metoder inom djursjukvården för undersökning av 
magåkommor, leverfunktion mm?  
ja det finns det. 
 
4. Vad ser ni för svårigheter med att införa utandningstester inom djursjukvården? 
vet inte tillräckligt om hur det utförs för att kunna utvärdera 
 
5. Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda er av utandningstester?  
billigare än befintlig diagnostik, hög säkerhet. 
 
6. Finns det någon vanligt förekommande sjukdom som ni skulle behöva en enklare 
diagnostikmetod för? 
? 
 
7. Övriga kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veterinär 5 
 
1 a) Vad använder ni för metoder för att undersöka djur med olika magåkommor? 
Klinisk undersökning, blodprover, avföringsprover, röntgen, ultraljud, kirurgi 
b). Vad finns det för fördelar/nackdelar med dessa metoder? 
vissa kräver narkos bla.  
 
2 a) Vad använder ni för metod för att undersöka leverfunktion? 
blodprover , gallsyrebelastning  

b) Tror ni att utandningstest skulle vara en enklare metod? 
ja kanske 
 
3. Finns det något behov av nya, enklare metoder inom djursjukvården för undersökning av 
magåkommor, leverfunktion mm?  
det finns alltid behov av enklare snabbare undersökningar 
 
4. Vad ser ni för svårigheter med att införa utandningstester inom djursjukvården? 
anpassning till olika sorters nosar, svårt att få tillräcklig volym på små hundar 
 
5. Vad skulle krävas för att ni skulle börja använda er av utandningstester?  
att någon annan använder metoden med bra resultat 
 
6. Finns det någon vanligt förekommande sjukdom som ni skulle behöva en enklare 
diagnostikmetod för? 
- 
 
7. Övriga kommentarer: 
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Reflektion av projektprocessen 
 
Gruppen tycker att projektprocessen har varit givande då varje person fått chansen att sätta sina 
egna personliga mål och självständigt se till att arbeta aktivt för att uppfylla dessa. Samtliga i 
gruppen har utöver detta fått testa på projektledar- och sekreterarrollen vilken har ökat gruppens 
kompetens. I och med de tre redovisningstillfällena som erbjudits har alla i gruppen fått chansen 
att i par prova på en muntlig presentation vilket gjort att alla i gruppen ökat sin förmåga att tala 
inför en större grupp. Vi har alla hjälpts till att ge feedback inom projektgruppen och mellan 
andra kursmedlemmar på varandras styrkor och svagheter vilket gett bra resultat inför alla 
presentationer under kursen.  
 
Etikdokumentet var bra att diskutera fram i grupp så att alla inom projektgruppen tycker och 
tänker på samma sätt angående rutiner och värderingar. Det har inte uppstått några konflikter i 
gruppen, men några i gruppen har stundvis haft svårt att hålla tider. Öppenhet inom 
projektgruppen har gjort att man har kunnat säga till och bidragit till att ändring sker på de saker 
som folk inom gruppen irriterar sig på, så som sen ankomst.  
 Projektledaren har hållit i alla veckomöten och resten av gruppen har låtit projektledaren 
att ta ledarrollen, det har fungerat mycket bra. Vi har diskuterat tillsammans i gruppen när det 
finns behov av ett möte och har därför inte alltid haft möte på måndagar veckovis, som vi kom 
fram till i början på projektet.  

Alla har deltagit aktivt i diskussioner och brainstorming och om någon försvinner iväg i 
tankarna en stund så har vi hjälpts åt att dra in varandra i diskussionen igen. Vi har även haft 
respekt att folk ibland haft andra angelägenheter och inte haft tid att närvara till 100% under 
projekttiden, till exempel på grund av externa möten och resor, men då har varje individ tagit sitt 
ansvar och uppdaterat sig på vad denne missat efteråt.  

Inga extrema fall, som nämns i etikdokumentet, har uppkommit vilket har lett till att 
projektet har rullat på bra med god moral. 
 
Riskanalysen var också bra att diskutera igenom så att man är medveten om problemen som kan 
uppstå. Vi trodde ett tag under genomförandefasen att vi inte skulle få några svar från 
frågeformulären, men som tur var så kom de in svar allt eftersom. 

Vi har inte fastnat i arbetet, utan alltid strävat framåt och diskuterat igenom vad nästa steg 
är. Vi har också tagit på oss lagom med arbete då vi har begränsat vårt arbete bra, t.ex. med 
avseende på hur många som skulle kontaktas, vilka ämnesområden som valdes ut och att vi valde 
att utöka sökningsområdet till hela Sverige. 

Inga dokument har gått förlorade och de delas på googleDocs samt Dropbox med alla i 
gruppen. Det har varit ett bra och smidigt sätt där alla kan se och följa med dokumentationen 
under projektprocessen.  

Arbetsfördelningen har blivit bra uppdelad då vi alltid har diskuterat igenom allting. Om 
någon blir klar med sina arbetsuppgifter så har den fortsatt med nästa eller hjälpt någon annan i 
dess pågående arbete. Samtliga har tagit sitt ansvar och inte åkt snålskjuts på någon. Alla har 
gjort det som den ska göra.  



 
Hanteringen av alla intressenter har gjorts på ett föredömligt sätt (handledare, 
beställarrepresentant osv.). 

Projektgruppmedlemmarnas individuella mål har haft utrymme för förbättring och givit 
resultat (se elektroniskt appendix - individuella mål). Tidsplanen och alla deadline har hållits, 
dock ändrade vi en deadline med stopp på ringande från 3 maj till 9 maj. Detta då vi inte fått in 
tillräckligt med svar från de tillfrågade läkarna. Ändringen av deadlinen påverkade inte 
projektarbetet.  
 
Vad som har fungerat bra  
Det var mycket givande att gå igenom projektplanen grundligt och noggrant och vi tror att det är 
en bra erfarenhet för framtiden. Dock fick man ganska liten tid för genomförandefasen, vilket var 
synd då vi känner att vi kunnat få in ytterligare fler svar om tiden räckt till.  

Vi är också stolta över vår förstudie som vi valde att göra först då vi var väl insatta i 
ämnet när vi började ringa runt. Detta gjorde att vi kunde svara på frågor via telefonen och 
förklara arbetet på ett bra sätt för våra kontakter, och har även hjälpt oss när vi ska skriva texter 
till frågeformuläret och mailmallen.   

Studiebesöket hos Kibion låg rätt i projektprocessen då vi var insatta i ämnet efter 
förstudien, företaget och utvecklat ett mål med projektet som vi fick bollat med vår beställare. Vi 
fick många nya idéer och tankar från beställaren och fick reda på vad de verkligen ville ha. 

Hela grupparbetet har i det hela fungerat väldigt bra och vi är en starkt sammanhållen 
grupp som klarar av att arbeta effektivt ihop och bevara en trevlig stämning. 
 
Vad vi i projektgruppen skulle kunna gjort bättre 
Gruppen kunde ha gjort en internetbaserad enkät istället för att maila ut ett dokument som 
innehöll frågeformuläret som de fick svara på. Det hade eventuellt varit enklare för dem att svara 
på och vi hade kunnat få en högre svarsfrekvens. Flera av personerna skickade aldrig tillbaka 
något svar på enkäten. 
 Man hade kunnat diskutera fram en strukturerad dokumentation med mappsystem innan 
projektet startade för att organisera alla dokument på ett bättre sätt. Vi märkte att det snabbt blev 
många dokument och att vårt system med veckovisa mappar inte alltid fungerade då det var svårt 
att hitta tillbaka till rätt dokument. Därför skapades ytterligare några mappar där vi lade det 
viktigaste dokumenten. Gruppen ville gärna att någon utomstående skulle ha läst igenom 
frågeformulären innan de skickades ut, så att vi inte hade missat något. Handledaransvarige bad 
vår handledare Margareta Krabbe, men hon var utomlands den veckan. Vi var tvungna att sätta 
igång med vårt ringande och enkätutskick så vi fick lita på oss själva, men korrekturläste dem 
tillsammans inom gruppen noggrant före utskick. Nu i efterhand kunde projektgruppen ha 
kontaktat vår beställarrepresentant Johan Ledin men det uteslöts pga. tidsbrist. I frågeformuläret 
kopplat till sjukvård är det lite upprepningar, vilket kunde ha förbättrats.  

Gruppen fick inga svar från den enda köparen i Sverige då vår beställarrepresentant 
tyckte att de inte var relevant att fråga då de bara hade haft IRIS ® i några månader. Vi ville 
gärna ha deras åsikter på IRIS ® - varför de valde att köpa in IRIS ®, om de var nöjda osv. Vår 
beställare skulle skicka kontaktuppgifter till några användare i Tyskland, men de 
kontaktuppgifterna kom försent då vi redan hade börjat skriva på vår slutrapport och kände att 
det inte fanns tid att kontakta dem. Därför saknas det synpunkter från användare av IRIS ®, men 
vi har flera som har svarat vars använder sig av annan detektionsapparatur.  
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Executive Summary- Malin Hansson 
 

Diagnostic breath test have been available for over 40 years but only the Helicobacter 
pylori (H,pylori) test has gained wide acceptance and is used routinely in clinical practice. 
Kibion AB is worldleading supplier of breath test for detecting the stomach bacteria H,pylori. 
2011 the company aquired the German company Wagner Analysen Technik GmbH, leading 
manufacturer of IRIS®. IRIS® is an instrument for diagnostic breath tests and has 99,5% of its 
market outside of Sweden, even though the company is situated in Uppsala, Sweden. 

One of Kibions main goal is to increase their sales of IRIS® in Sweden, and this project 
aims to find out why the sales are so low today. Another important purpose of this project is to 
investigate wether the animal medical treatment are interested in breath tests. To do this project 
some questions needs to be answered; 

 
• Is the animal care interested in breath tests linked to IRIS®? 
• What are the doctor’s attitudes towards breath tests? 
• If a doctor is uses a test that can be replaced by a breath test, why don’t they do 

that? 
• Are there any tests that doctors would like to replace? 
• Are the doctors satisfied whit todays technologies? 

 
To get answers to these questions a survey was conducted among doctors, veterinary 

assistants and veterinaries throughout Sweden by a questionnaire. Based on the responses we 
received we have drawn our own conclusions about what Kibion as a company should do in 
order to break into the Swedish market. 

In order to introduce breath test on the animal medical treatment market the veterinarians 
needs to see positive studies about diagnostic breath tests on animals. There are many practical 
questions that needs to be answered, one example is; How will one collect the air that the animal 
breathes out? Each animal has a different size, which complicate things. We do not see that 
breath tests could be introduced to animal medical treatment in Sweden today. There are too 
many practical questions about this as there are no good solutions to today. 

Regarding the medical healthcare for humans we did notice a positive response from the 
doctors. The biggest problem today is the fact that since breath tests only is used, as an average, 
three times a week in Swedish hospitals it is way to little to even consider an investment of 
IRIS®. The lack of information on what breath test really is applicable on is another issue, a lot 
of doctors didn’t have any good technology for testing pancreas or lactose intolerance for 
example. If diagnosis of several hospital departments could merge it would be both time- and 
cost-effective for hospitals to invest in IRIS®. 



Executive summary – Elisabeth Huss 
Order and goals 
A project was implemented in order to increase the understanding of how today's market for 
breath tests related to the diagnostic instrument IRIS ® (Infra-Red Isotope Analyzer) is in 
Sweden. Sales of Kibion’s diagnostic instrument IRIS® occurs to 99.5% outside Sweden and 
now they want to find out the reason why they do not sell more in Sweden.  
  The project goal has been to conduct a market study that shows how the current market in 
health care with breath tests can be extended and also propose new application areas for IRIS®. 
The project's impact goals is to explain how today's market looks like in Sweden. Is there 
competing methods that IRIS ® might replace? How Kibion could get ambition to find new 
application areas for IRIS ®, and get an idea of what it takes for physicians to replace their 
current diagnostic instruments with IRIS®. 
Result 
In the project, a market survey has been conducted. The project group chose to focus on two 
target groups, physicians/doctors and veterinarians/animal paramedics. Doctors and human 
health was chosen as it is a target group that already make use of breath tests, the second target, 
veterinarians and animal medics, was chosen to ensure the methods used in animal health care 
today and if there are methods that could be replaced by breath tests.  
Surveys were sent to several physicians/doctors and veterinarians/animal paramedics and we 
received answers from both target groups.  

Answers from the surveys shows that the animal care requests and is in need of new 
diagnostic methods. Breath test is an alternative that both veterinarians and animal paramedics 
seems positive to but before they consider to use it they want to see more studies on that it really 
works even on animals and they also want to see practical solutions for easy use preferably 
without the animals becomes stressed. For example a mask or cage that fits different sized 
animals.  

Today breath test is used in human care in Sweden but, it isn’t the method chosen in the 
first place. Several doctors and veterinarians are comfortable using the same old methods that 
they always have used. There is a lack of knowledge of breath test and their application areas 
that shows through. 
  Within both human and animal healthcare, greater dissemination of information is 
needed, since presumptive users do not really know how to use a breath test or what it is. From 
the surveys from human care, the main focus should be put on younger target groups or students.  
We believe that breath test is a method for the future. There is a need of a good diagnostic 
instrument, information about IRIS® and that breath test can detect both Helicobacter pylori and 
other stomach problems should be spread. We also believe that a hospital will serve on it and get 
more satisfied patients with the latest methods, which is comfortable for the patients and easy to 
use. We recommend Kibion to perform a larger marketing of the application areas for IRIS®, if 
information about the instrument reaches the right target groups we believe that it’s a great 
opportunity for a wider market for Kibion and IRIS® in Sweden. 



 
Executive summary- Annelie Johansson 
Project: “New applications of breath tests using Kibion’s detection instrument 
IRIS ®”  
The order of the project 
Breath tests are nowadays used mostly to detect the stomach bacteria Helicobacter pylori. You 
eat a substrate containing a specific substrate that H. pylori can metabolize and the product is 
detected in the exhaled air. This can be done with mass spectrometry, but it is expensive, 
difficult to calibrate and clean, something that Kibion’s detection instrument IRIS® is not. 
  Except detection of H. Pylori, IRIS® can be used for several application areas. There are 
more than 20 substrates that you can use with IRIS®, for example analysis of liver function, 
lactose intolerance or study of gastric emptying. For detection with IRIS® you use 13C-labelled 
substrates. The product is 13CO2 and is thus non-radioactive. It can for instance be used instead 
of gastroscopy and honestly - what would you use if you may choose between breath in a bag or 
get a tube inserted your throat?  
  This project has investigated why breath test is not a routine method within the market 
for human care and accepted by doctors. Maybe the doctors are unknown of the advantages that 
breath tests and IRIS ® possesses? Which methods are widely used by doctors and how can 
breath test replace this?  
  We will also find new applications for breath test and IRIS® and have chosen to 
investigate the market of animal care. We will ask veterinarians and animal paramedics which 
methods they use nowadays and find a way that breath test and IRIS® can replace that.  
The result of the project 
We can see a great need for new methods within the animal care but there is a way to go before 
you can introduce it on the market. The animal care needs more comfortable, easier and more 
affordable methods to study gastric problems, pancreas and function of liver. IRIS® can break 
into the market of animal care if the practical problems can be solved; how would you collect the 
exhaled air from a dog? How can you easily use the method for bigger and smaller dogs? Maybe 
you need an adjustable cage or different mask that fits all kinds of animals? The method needs to 
have benefits that today’s methods lacking. 
 For both the animal care and the human care we recommend Kibion to do a larger 
marketing of all application areas for IRIS ® to do it more attractive for the hospitals and they 
will benefit more to use IRIS®. There is a request for detection of diabetes, pancreas and liver 
function which Kibion should invest in.  
  The doctors do not want to replace methods like gastroscopy and scintigraphi in human 
care with breath test, but they can accept to introduce it as a complement to the methods and as a 
first step in diagnosis. Kibion should focus on young doctors and big hospitals in their 
marketing. This because new examined doctors are more open for new methods and big hospital 
has money to invest in new methods. Breath test is a comfortable, easy and modern method and 



we think that it will increase the hospital’s reputation. The project can see breath test as the 
future of diagnostic and with its many application areas it can outcompete today’s methods. 
 
Executive summary-Rikard Petersson 

New applications for urea breath tests linked to Kibion diagnostic 
instruments IRIS ® 
The result from the project New applications to diagnostic breath tests linked to the instrument 
IRIS ® have divided into two parts, animal healthcare and human healthcare. The results based 
on questionnaires that have been send to clinics and hospitals around the Swedish country that 
may use or have potential to use urea breath tests.  
Animal healthcare 
Diagnostic breath tests have a point in animal healthcare. The veterinaries want better 
apparatuses that are easy to use and can save much time for the clinics. 
 If the urea breath test is tested on animals it can be a good instrument to provide an indication of 
the liver function of animals with high safety. All tests that are faster and easier to detect 
infection than today’s tests are desired. The veterinaries think that it is difficult to imagine that 
the boulder samples can outperform today’s blood test, biopsy sampling.  
In order to introduce breath tests required the dissemination of knowledge about the method and 
conviction that urea breath test is a simple way that detect several things that are reliable to a 
good price. 
 
Human healthcare 
It is hard to introduce new things at a hospital. They have their financial constraints and believe 
that their old equipment may perform its function. By spread of knowledge, one can be 
convinced that the urea breath test could replace current scintigraphy method and detection of 
Helicobacter pylori following treatment. They do not know as much what urea breath tests can 
do, what can be analyzed and how accurate the method is with their different substrates and 
applications. The doctors ask for a method that can detect the pancreas that may be something 
for Kibion to develop in the future. 
 
 
 
 
 



 
Executive summary-Henrik Sundqvist 
 
In some parts of the world the bacteria Helicobacter pylori is a big problem since it infects many 
people and causes diseases such as gastric ulcer and stomach cancer.  Today the analysis for H. 
pylori is mostly done with gastroscopy or blood sample. These methods are invasive and can be 
very unpleasant for the patient, but there is an easier way of making the analysis! The Swedish 
company Kibion is the world-leader supplier of urea breath test (UBT) and has recently acquired 
the analysis instrument IRIS ® from the German company Wagner Analysen Technik GmbH. 
IRIS ® is a multifunctional analysis instrument that is suited for breath tests with different kinds 
of 13C-isotop marked substrates. 
 This project was ordered by Kibion with the goal of studying the market for breath tests 
in Sweden with focus on their new apparatus IRIS ®. The focus has been put at large hospitals, 
animal medical treatment facilities and veterinarians. The survey conducted among the doctors 
had the main goal of realizing if they use breath tests today and if they doesn’t why they do not, 
if they are open for obtaining an IRIS ® for analysis and if they could see any development 
potential for breath tests. Kibion know that breath tests is used by some hospitals, but they want 
to know how they could enter the Swedish market and thereby introduce IRIS ®. 

The survey conducted among the veterinarians and animal medical treatment 
personnel was aimed at figuring out if the animal medical area have a desire for new easier 
analyze methods and if yes, what would that be. They were also asked for what kind of methods 
they are using right now and how they are working for them.  
 After the survey the project group has come up with some thoughts for how Kibion will 
be able to enter the Swedish market for breath tests at hospitals and within animal medical 
treatment. For the hospital market the major problem is knowledge about the method and thereby 
all the possible applications for IRIS ®. A consequence to the lack of knowledge is that the 
doctor’s keep using their old apparatus and methods and don’t questioning if there is more easy 
or effective methods. The doctor’s who uses breath tests doesn’t think it is economically 
defensibly to upgrade their breath test apparatus and this mostly because they don’t see the 
potential for IRIS ®. This is probably also because of the lack of knowledge about IRIS ®. A 
suggestion for strategy to introduce IRIS ® at hospitals is to spread information about the 
method but also to join the analyzing part from several departments at the hospital and do the 
analysis together on an IRIS ® instrument. If they could join all the analysis from several 
departments it would be much more efficient and economic then to do the analysis on each 
department. 

When asking the animal medical treatment personnel and veterinarians the group 
found a desire for more easy and effective methods, mostly for the animals’ sake. Today they are 
using quite invasive methods that put a lot of stress on the animals and make them very 
uncooperative. They would like to have a method that is easy to use and able to analyze a 
number of affections, easy and kind to the animals but also cheap. A requirement for the medical 



personnel to buy an IRIS ® in the future is that they want a number of published and reliable 
papers on studies made with breath tests on animals. Another problem may also be to collect the 
exhaled air and this because there are so many different animals with different size and head 
formation. With different head formations it is hard to produce a mask that will fit all, and with 
different animal size it is difficult to make a cage that will be proportional to the animal’s size so 
the exhaled air doesn’t get too diluted to get a good analysis. So for introducing breath tests to 
animal medical treatment facilities some studies must be made and published but also much of 
the practical questions about the analysis must be answered.  



Executive summary-Lars Widell 
This project was orderered by Kibion, which is a biotechnology company located in Uppsala, 
Sweden. Kibion is a supplier and manufacturer of breath tests, and now recently a supplier of the 
diagnostics instrument IRIS® (Infra Red Isotope analyzer). The questions to be answered were 
in regard to why the use of IRIS is being cornered into only analyzing Helicobacter Pylori 
infection, aswell as trying to find new applications for breath tests. The method used to address 
these questions was a questionnaire sent to human and animal health care professionals with 
questions regarding the use of breath tests and the views they held about them. The geographic 
limitation was set to Sweden. A total of 15 answers were collected of which eight were from 
human health care and seven from animal health care.  
The results showed an inclination toward older methods instead of adopting new ones, based on 
routines and previous knowledge and skill. Health care professionals did not know the uses of 
breath tests and some condemned them because of studies done as early as in the 1980’s which 
then showed no real use. There seems to be a knowledge gap present that makes introduction of 
breath tests difficult. 
Some human health care professionals did show interest in breath tests, but they wanted to see 
proof in studies that breath tests could compete with the current standards of gastroscopy, blood 
tests and scintigraphy, to name a few. As the use of breath test is low in prevalence in human 
health care (a commonly reported figure was 3 times a week) doctors saw no benefit as to 
increase its use unless there was a significant improvement in terms of cost, time and reliability. 
The tests already used were deemed to be sufficient enough to carry out diagnostic tasks, and 
there also comes a problem with introducing new methods; old routines become obsolete and the 
risk is an increased workload as the personnel settles in with new methods. 
Animal health care is a less studied area for breath tests and the results showed a lack of 
knowledge of breath tests procedure and its implementations. Several veterinarians showed an 
interest in breath tests as a supplement or replacement of some of the more difficult procedures, 
like the use of contrast agents that must be given to animals with force. A breath test that could 
replace such a method would be welcomed. A lot of animals are getting care for gastrointestinal 
problems, and breath tests could be a way of making diagnosis easier and faster.  Veterinarians 
expressed concern about the use of a mask to collect breath samples as this tend to stress the 
animals. This could lead to uneven readings and an unreliable result. There is also the problem of 
fitting a mask to several types of animals, ranging from small birds to large dogs, which probably 
means the investment in pure specialized masks would be to troublesome and expensive. There 
are alternatives, like a cage housing the animal while air is circulating and collected for samples. 
The drawback is that this might take an unreasonable amount of time because of the larger 
volume of air, and current methods might be preferred. 
If breath tests are to be implemented, the first step is to inform personnel of its uses and to show 
them studies that confirm that use of breath tests is preferred over current methods. This applies 
to both human and animal health care, as both require compelling evidence to support the buying 
of new, expensive equipment. 
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Projektgruppen har arbetat efter följande beställning från bioteknikföretaget Kibion med stöd 
från beställarrepresentant Johan Ledin och handledare Margareta Krabbe.  
 
“Diagnostic breath test using stable 13C-labelled isotopes” 
The end product of metabolism of 13C-labelled xenobiotics is 13CO2, which is quickly resorbed 
and exhaled. Measurement of the 13C/12C ratio in exhaled breath following the administration of 
such labelled substrates can therefore be used to determine the speed and efficiency of metabolic 
processes. This has wide applications in the fields of gastroenterology, oncology, hepatology and 
nutrition control. The 13C/12C ratio in exhaled breath can be determined by various methods 
including mass spectrometry (MS) and more recently, Non-Dispersive Infra-Red (NDIR) 
spectroscopy. 
Diagnostic breath tests (using 13C and 14C substrates) have been available for over 40 years. 
They are convenient, safe and cost effective. At present, there are over 20 diagnostic breath tests 
using different 13C-labelled substrates. However, only the H. pylori test has gained wide 
acceptance and is used routinely in clinical practice. Kibion is focused on developing and 
commercializing new breath test and Kibion would like you to suggest a strategy for introduction 
of such a test for routine clinical use. To do that the following questions need to be addressed; 
 
- Why have no other breath test (apart from H. pylori) been adopted for routine clinical use? 
- What are the existing methods for determination of gastric emptying, and how do these 
compare with a gastric emptying breath test? 
- Would a gastric emptying breath test be accepted by doctors for routine clinical use? 
- Target group analysis: Which patients would benefit most from gastric emptying breath test? 
- Market overview: What competition exists today in the gastric emptying market?” 
 
 
 


