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Om ph.d.-afhandlingen 

Ilttilskud spiller en central rolle i behandlingen af patienter med lungesvigt 

indlagt på intensiv afdeling. Frygten for livstruende iltmangel har imidlertid 

ført til en meget liberal behandling med ilt, hvor en stor del af intensivpatien-

terne har et iltindhold i blodet, der ligger over normalområdet, og modtager 

iltfraktioner i indåndingsluften der er flere gange iltindholdet i atmosfæren. 

Denne praksis er muligvis ikke hensigtsmæssig, da høje iltfraktioner i indån-

dingsluften og højt iltningsniveau i blodet medfører flere veldefinerede bivirk-

ninger, og er påvist associeret med en øget dødelighed blandt flere under-

grupper af kritisk syge patienter, herunder patienter indlagt på intensiv afde-

ling. Det optimale iltningsniveau, der afvejer risikoen for iltmangel i forhold til 

risikoen for bivirkninger ved iltbehandlingen, kendes imidlertid ikke. 

Afhandlingens omdrejningspunkt er igangsættelsen af et stort europæisk 

multicenter randomiseret klinisk forsøg, Handling Oxygenation Targets in 

the Intensiv Care Unit (HOT-ICU), der undersøger et højere versus et lavere 

iltningsmål i blodet hos akutindlagte patienter på intensiv afdeling med lun-

gesvigt. Indeholdt i afhandlingen er de forberedende studier til forsøget, hvil-

ket indbefatter en spørgeskemaundersøgelse til afklaring af intensivlægers 

præferencer og holdninger i forhold til ilttilskud til respiratorbehandlede pati-

enter samt et observationelt studie af patienter indlagt på fem intensive af-

delinger i Region Nordjylland, hvis formål det var af klarlægge den nuvæ-

rende kliniske praksis på området, samt at undersøge sammenhængen mel-

lem et højt iltningsniveau i blodet og dødelighed. Slutteligt, så indeholder af-

handlingen den publicerede protokolartikel for HOT-ICU-forsøget, den nu-

værende forsøgsstatus, og en leder-artikel der argumenterer for valget af 

den arterielle ilttension som iltningsparameter i forsøget. 

HOT-ICU-forsøget blev igangsat i juni 2017 og pågår i fem europæiske 

lande, aktuelt er 1.760 af 2.928 patienter inkluderet. Forsøget vil bidrage 

med ny viden indenfor et område hvor dette er hårdt tiltrængt, og vil derved 

fremadrettet være med til at sikre en mere videnskabeligt baseret, hensigts-

mæssig brug af ilttilskud til patienter med akut lungesvigt indlagt på intensiv 

afdeling. 
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