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2. Rapport og etisk vurdering

Sluttmelding / publikasjon
Ut fra et begrenset antall pasienter, er det ikke mulig å konkludere med at Hi-PEP er mer effektivt enn
mini-PEP for sekretmobilisering og demping av dyspnoe for KOLS-pasienter. Mini-PEP ser ut til å ha en
positiv effekt, noe som ikke ses ved Hi-PEP. Det trengs flere og større studier for å kunne innføre Hi-PEP
som del av lungefysioterapien til KOLS-pasienter.
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Målet var å inkludere 40 pasienter i studien, 20 i hver gruppe. Prosjektperioden ble kort pga. lang
saksbehandlingstid i REK og SI FoU-avd. 23 pasienter ble tilslutt inkludert, men kun 14 fullførte. Det var
stort frafall hovedsaklig pga. infeksjoner, som ikke er uvanlig for KOLS-pasienter i vinterhalvåret.
Utenom dette, er prosjektet gjennomført i henhold til den opprinnelige planen.
Bruk av ulike PEP-systemer er mye brukt hos pasienter med lungeproblematikk, deriblant KOLS-pasienter.
Dokumentasjonen er dessverre fortsatt mangelfull, så det er viktig med nye studier, også denne. Dessverre
ble det for få inkluderte pasienter til at en kan trekke noen konklusjoner ut av denne studien. Økt kunnskap
om effektiv behandling av KOLS-pasienter må sies å ha stor nytteverdi for den enkelte pasient og for
samfunnet. Det er stadig flere som utvikler KOLS med store helseplager for den enkelte og kostnader for
samfunnet.
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