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PERSONSIKKERHET VED OPPHOLD I ATMOSFÆRE MED REDUSERT OKSYGENNIVÅ 

KOMPENSERT MED ØKT KARBONDIOKSIDNIVÅ. 

En medisinsk gjennomgang av allmenn tilgjengelig publisert vitenskapelig litteratur om 

emnet opp mot brannslukkingssystem.  

INNLEDNING 

Menneskets fysiologi er i utgangspunktet tilpasset å leve ved havnivå, hvor vekten av luften 

over oss gir et trykk angitt som 1 atmosfære og hvor denne luften har en fast fordeling av 

gasser: Nitrogen 78,08%, oksygen 20,95%, argon 0,93%, karbondioksid 0,04% samt spor av 

andre edelgasser som neon og helium. Men vi mennesker har i årtusener utfordret vår 

fysiologi ved å forflytte oss opp i høyden, først ved opphold og bosetting i høytliggende 

fjellområder, og senere ved å benytte ulike flygende innretninger. Nå utnyttes også 

egenskaper til luft med lavere oksygenkonsentrasjon både for treningsoptimalisering for 

idrett, i medisinsk behandling og for brannsikring/-slukking. Hver dag er et stort antall 

mennesker eksponert for situasjoner med lavere oksygentilbud gjennom flyreiser, 

brannbeskyttelsessystemer, høydetreningskamre eller opphold i høytliggende områder både 

i arbeid og fritid.  

Oksygen er nødvendig for energiproduksjonen i mitokondriene i kroppens celler. Under et 

gitt kritisk nivå av oksygentilførsel vil denne prosessen stoppe. Oksygenering av kroppens 

vev er et resultat av flere faktorer: Blodets oksygennivå, blodets hemoglobinnivå, hjertets 

pumpeevne, vevsgjennomblødning og vevets oksygenforbruk. Den lavest akseptable grense 

for lavt oksygennivå kan da ikke bestemmes alene ut fra blodets oksygennivå eller tilbudet 

av oksygen i atmosfæren. 

Reduserer man oksygenkonsentrasjonen i pusteluft ved 1 atmosfæres trykk, kalles dette 

isobar hypoksi. Hypobar hypoksi får vi når det atmosfæriske trykket reduseres ved for 

eksempel flyreiser. Det er noen mindre fysiologiske forskjeller mellom simulert isobar 

hypoksi og ekte hypobar hypoksi, men som i denne sammenhengen ikke er relevant for 

personsikkerhet og helse. Derfor er isobar hypoksi og hypobar hypoksi betraktet som like 

situasjoner i denne gjennomgangen [1, 2].  

HYPOKSI 

Hypoksi er en tilstand med for lav oksygentilførsel til kroppens vev. Det er viktig å 

understreke at mild hypoksi normalt ikke er å betrakte som en helserisiko. Faktorer som 

atmosfærens oksygennivå, varighet av eksponering, arbeidsbelastning, mulighet for 

akklimatisering/tilpasning, mulighet for rask evakuering, genetisk seleksjon (native 

høylandsfolk) sammen med høyde på bosted, vil virke inn på risikoprofilen ved eksponering 

for hypoksi. Individuelle risikoforhold og kroniske sykdommer spiller i tillegg inn, og vil bli 

diskutert senere. 
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Menneskekroppens vanlige reaksjon på brå nedgang i oksygentilbudet til under 14,5%, 

tilsvarende en høyde over 3000 meter, er økende hvilepuls og pustefrekvens for å 

kompensere for det reduserte oksygentilbudet. Blodtrykket holder seg vanligvis uendret. 

Opp mot 5% av befolkningen vil reagere på akutt hypoksi med fall i blodtrykk, langsom puls 

og besvimelse, såkalt vasovagal synkope. Før dette vil symptomer som kvalme og uvelhet, 

blekhet og muligens kaldsvette inntre. Hos disse kan besvimelse inntre raskere enn hos 

andre ved O2-konsentrasjoner i området 14,5-9,7%. Ved besvimelse reduseres imidlertid 

hjernens behov for oksygen, og vil slik sett være beskyttende ved en hypoksisituasjon [3]. 

 

EKSTREM KORT EKSPONERING 

Denne gjennomgangen begrenser seg til situasjoner med hypoksi definert som ekstrem kort 

eksponering av den medisinske kommisjonen til Union Internationale des Associations 

d’Alpinisme (UIAA), en paraplyorganisasjon for virksomhet i omgivelser med lavt 

oksygennivå. 

Begrepet ekstrem kort eksponering for hypoksi dekker situasjoner som sivil luftfart, bil-

/togferdsel i høye fjellområder, skikjøring, taubaner, høydetreningskamre og 

brannbegrensning/-slukking. Disse aktivitetene foregår hyppigst i ekvivalente høyder 1800-

2600 meter over havet, tilsvarende 17,4%-15 % isobar oksygenkonsentrasjon for 

utendørsaktivitetene, og ned mot 9-13% isobar oksygenkonsentrasjon for treningskamre og 

brannslukkeanlegg. Tiden for hypoksieksponering til disse situasjonene er begrenset; fra få 

minutter opp til noen timer. Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, International 

Civil Aviation Organization (ICAO), har satt en høyeste grense på ekvivalent høyde 2400 moh, 

tilsvarende isobart 15,2% O2, for kabintrykk i passasjerfly. Men det er data som underbygger 

at flyselskap opererer med lavere trykk enn dette, særlig med moderne fly [4]. 

I rom utstyrt med hypoksisk brannhemmende system, med et kontinuerlig oksygennivå 

vanligvis mellom 17,0-14,8% (+/-0,2), eksponeres personer som oppholder seg der over 

nivået for når kroppen viser tilpasning til hypoksi: Økt pulsfrekvens i hvile og økt produksjon 

av hormonet erytropoietin i blodet. Nivået for når kroppen starter tilpasning varierer fra 

17,4-15,5 % O2, ekvivalent til 1500-2400moh) [5, 6]. Konklusjoner trukket i sammenfattet 

forskning er at yrkeseksponering for oksygenkonsentrasjoner ned til 13% ikke utgjør en 

helserisiko gitt korte eksponeringstider og at definerte forhåndsregler følges [7, 8].  

I forbindelse med akutt hypoksi er uttrykket «tid med brukbar bevissthet» benyttet for å 

angi hvor lang tid man kan forventes å handle rasjonelt ved en gitt høyde eller 

oksygenkonsentrasjon [9]. For personer som yrkesmessig utsettes for akutt hypoksi er det 

satt noen funksjonelle grenser for eksponeringstid og oksygenkonsentrasjon. Det er ikke 

relevant med hensyn på tid med brukbar bevissthet for ekstrem kort eksponering for 

ekvivalente høyder/oksygenkonsentrasjon opp til 5000 moh, tilsvarende 11,1% O2. Et viktig 

moment er at de hypoksiske omgivelsene kan forlates i slik simulert hypoksi. På 5500 moh, 

tilsvarende 10,4% O2, er det satt en funksjonell begrensning i tid med brukbar bevissthet på 

rundt 30 minutter[10]. Personer med medisinske tilstander vil kunne oppleve ubehag og 

problemer ved slike oksygenkonsentrasjoner/høyder, mens friske individer burde tolerere 
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eksponeringen godt: Varighet av eksponeringen er for kort til å utvikle akutt høydesyke, og 

det er godt under grensen for når signifikant nevrologisk risiko inntrer [10]. Det er fra 

flymedisinsk litteratur satt et skille ved omtrent 6000 moh, tilsvarende 9,7% O2, hvor man vil 

beholde bevisstheten. Dette gjelder for friske, unge personer sittende i ro og som brått 

utsettes for høyde [3]. Ved 8,5% O2, tilsvarende 7000 moh, er tid med brukbar bevissthet 

anslått til 3-5 minutter [10]. Hos normale individer vil toleransen for akutt hypoksi forbedres 

med samtidig tilførsel av CO2 til innåndingsluften, innenfor de verdiene (12,7-10% O2) 

benyttet for brannslukkeanlegg [11, 12]. 

 

FYSISK ARBEIDSEVNE UNDER HYPOKSI 

Muskelarbeid øker oksygenbehovet, og oksygentoleransen blir da nedsatt. I tillegg blir 

gassutvekslingen mindre effektiv ved fysisk aktivitet i en hypoksitilstand. I hvile bruker hvert 

blodlegeme omtrent 0,75 sekund på å passere lungekarene der gassutvekslingen kan foregå. 

Denne tiden reduseres til omtrent 0,25 sekund når blodomløpet økes ved fysisk aktivitet. For 

å fullmette blodet med oksygen ved O2-konsentrasjon 11,9%, er om lag  0,50 sekund 

passeringstid nødvendig som et minimum [3]. Med økende høyde/fallende 

oksygenkonsentrasjon faller maksimal fysisk ytelsesevne med 10-15% per 1000m (starter på 

1500 m), og er kjappest fallende for godt trente individer. Friske personer er vist å kunne 

utføre tungt fysisk arbeid (>200W) over flere minutter ved isobar 11% oksygenkonsentrasjon 

[2]. Siden det meste av aktivitet som foregår i situasjoner med ekstrem kort eksponering er 

av svært begrenset omfang (estimert til 0,5-1,0 W/kg kroppsvekt), vil ikke denne effekten 

virke begrensende i de situasjoner som er beskrevet (flykabin, skikjøring, taubane, bil-

/togtransport, brannslukking)[13-15].  

 

HYPOKSIRESPONS HOS PERSONER MED KRONISK SYKDOM 

Høyt blodtrykk 

Tilgjengelig litteratur antyder en moderat blodtrykksstigning hos personer med ikke-alvorlig 

høyt blodtrykk ved eksponering til hypoksi (FiO2>14.5%) [16, 17]. Det synes ikke å være noen 

risiko forbundet med denne blodtrykksstigningen [18, 19]. Andre konkluderer med at 

passende eksponering for hypoksi kan føre til en varig reduksjon hos pasienter med høyt 

blodtrykk [20]. 

Hjertesykdom 

Det må understrekes at i kontrast til hva mange involverte tror, er det ikke hjertet som er 

organet som bærer størst risiko ved eksponering for hypoksiske situasjoner. Mens 

hjertemuskelceller håndterer høy grad av hypoksi, er det lungene som kan bli begrensende 

faktor ved en samtidig sykdom [10].  

En marginal redusert fysisk yteevne og en noe tidligere debut av symptomer opptrer hos 

pasienter med kjente brystsmerte-plager (angina pectoris) under akutt hypoksieksponering. 

Studier på hjertesyke pasienter har konkludert med at eksponering for, og fysisk aktivitet i, 
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høyder mellom 3000-3500 moh (O2-konsentrasjon 14,5-13,6%) generelt er trygt for 

pasienter med stabil hjertesykdom og ellers tilstrekkelig fysisk form [21].  

Lungesykdom 

Personer med en lungesykdom som utsettes for en hypoksi er godt kjent fra både 

høydeopphold og sivil flytransport, og gjenstand for betydelig vitenskapelig og kommersiell 

interesse [22-31].  

Mild lungesykdom synes ikke å begrense mulighet for fjellsport, selv ikke for eldre personer, 

opp til høyder 2500 moh, tilsvarende 15,4% O2 [31]. Pasienter med alvorlig grad av KOLS er 

vist å ha økt hyppighet av dyspné og lufthunger ved flyreiser enn friske personer [30, 32]. 

Imidlertid stabiliserer KOLS-pasientene seg og er velfungerende i hvile under flyreiser etter 

et initialt fall i O2-metning [26]. Det er gitt anbefaling om at KOLS-pasienter med 

oksygenmetning <92% i hvile ved havnivå, og som faller til under  ≤84% etter seks minutters 

gangtest, kan benytte O2-tilførsel ved flyreiser hvor oksygennivået i kabin blir redusert til 

tilsvarende 15,4% [33]. Vitenskapelige forsøk fra reelle flyreiser bekrefter at pasienter med 

alvorlig KOLS vil kunne oppleve fall i O2-metning som er uakseptable ut fra disse gjeldende 

retningslinjene. Imidlertid viser det seg at pasientene er i stand til å tolerere dette nivået av 

hypoksemi med minimal helserisiko [34].    

Blodmangel (Anemi) 

Nedsatt transportkapasitet av oksygen i blodet kan skyldes blodtap, lavere konsentrasjon av 

hemoglobin og/eller karbonmonoksid (CO) som binder seg til hemoglobinet på bekostning 

av oksygen. For ekstrem kort eksponering uten uttalt fysisk aktivitet er det satt en anbefaling 

på hemoglobinnivå >10g/dl (normalverdi omtrent 14,7g/dl)[10]. Dette er en relativ 

kontraindikasjon da en kronisk anemipasient kan være fullkompensert, og tilpasse seg 

hypoksisituasjonen. Røykere har konstant opptil 4-10% av sitt hemoglobin bundet opp av 

karbonmonoksid, noe som vil være en forverrende faktor ved akutt hypoksi [3].  

 

CO2 - KOMPENSASJON  

I normaltilstand er det CO2-nivået som via multiple virkemåter regulerer kroppens 

ventilasjon. Sentrale kjemoreseptorer, følsomme for endring i nivået av H+ -ioner i kroppens 

vev, reagerer på produktene av vår forbrenning og regulerer respirasjonssenteret i hjernen. 

Oksygeneringen ved havnivå følger i hovedregel passivt disse effektene diktert av CO2 [35]. 

Ved akutt hypobar hypoksi vil de perifere oksygensensitive kjemoreseptorene stimulere 

respirasjonssenteret til økt aktivitet, men dette forringes delvis av det senkede nivå av CO2 i 

blodet [36-40]. 

Den viktigste betydningen av CO2 på hjernen er på dets påvirkning av hjernearteriene: Ved 

lavere CO2-nivåer enn normalt, såkalt hypokapni, reduseres blodstrømmen gjennom en 

vasokonstriksjon [41-44].  
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Ved akutt eksponering til en hypoksisk situasjon, kan det reduserte oksygentilbudet til 

hjernen føre til nedsatt mental og fysisk funksjon, eller tap av bevissthet. Graden av 

funksjonsnedsettelse er bare delvis relatert til arteriell hypoksemi. Det er også relatert til 

graden av arteriell hypokapni som følger økt stimulering av respirasjonssenteret [41, 45].  

Denne hypoksiske hyperventilasjonen og de fordeler dette har på alveolenivået av O2, 

utligner delvis det lavere tilbudet på lunge og arterienivå [35, 40, 46]. Likevel er den hypoksi-

induserte økte blodgjennomstrømmingen til hjernen delvis begrenset, og i noen tilfeller 

overkjørt, av den hypokapniske vasokonstriksjonen av hjernens kar [41, 45]. Det senkede 

nivået av CO2 i arterieblod under akutt hypoksi kan derfor begrense sentralnervesystemets 

toleranse for hypoksi. Av denne grunn er det vist at å tilføre CO2 i pustegass med lavt O2-

nivå, gir et bedre oksygentilbud til hjernen og dermed bedret funksjon [35, 42].  

 

OPPSUMMERING 

Akutt, kortvarig eksponering for en hypoksisk atmosfære tolereres godt av de fleste 

personer når det ikke samtidig er store fysiske påkjenninger. Individuelle forskjeller i respons 

på akutt hypoksi må forventes, særlig hos pasienter med samtidig sykdommer av alvorlig art. 

Ved samtidig opprettholdelse av et gitt nivå av karbondioksid vil hjernens tilførsel av 

oksygen bedres grunnet opprettholdt blodgjennomstrømning, og sette personen i bedre 

stand til å håndtere koordinerende oppgaver. Det vitenskapelige grunnlaget for dette er 

godt og etterprøvd. Ut fra dette vurderes personsikkerheten å være godt ivaretatt i CO2-

kompensert hypoksisk atmosfære, gitt de oksygengrenser som er gjeldende for 

brannslukkingsanlegg (12,7-10% O2), ved eksponering opp til 30 minutter. 
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