
HiFAE: 
Högflödesbehandling med 
syrgas i hemmet för att 
minska förekomsten av 
akuta KOL-exacerbationer

HiFAE är en fransk 
randomiserad kontrollerad 
studie som syftar till att 
utvärdera effekten av 
högflödesbehandling med 
syrgas i hemmet jämfört 
med standardbehandling 
med syrgas för att minska 
svåra KOL-exacerbationer 

 Mål

•  Effekten av högflödesbehandling 
med syrgas i hemmet jämfört med 
standardbehandling med syrgas 
för att minska svåra exacerbationer 
efter inläggning på sjukhus på grund av 
en svår KOL-exacerbation

•  Fördel(ar) med högflödesbehandling 
med syrgas i hemmet för:

-  livskvalitet, inklusive förändrad hosta
- andningsfunktion
- träningsförmåga
- det kliniska förloppet för KOL

•  Kostnadseffektivitet och kostnad-
nytta i hemmiljö

•  Följsamhet och tolerans i hemmiljö
•  Återhämtningsgrad efter kronisk 
andningssvikt
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 Studieinformation

 Patientpopulation

Huvudinklusionskriterier*: 

•  Patienter med KOL som läggs in på sjukhus för en svår  
KOL-exacerbation

•  Patienter med LTOT-indikation

•  Huvudexklusionskriterier*: 
NIV- eller PAP-behandling, BMI 
>35 kg/m2, akut COVID-19

Typ av studie: 
prospektiv, öppen, 
randomiserad 
kontrollerad 
multicenterstudie 
med parallella 
grupper

Huvudstudieledare: 
Dr Maxime Patout 
(La Pitié Salpetrière-
sjukhuset) och prof. 
Antoine Cuvelier 
(Universitetssjukhuset 
i Rouen)

Sponsor: 
Universitetssjukhuset 
i Rouen – Inom 
det franska social-
departementets kliniska 
forskningsprogram**.

Att utvärdera:

*Mer information finns på https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT05196698 

**  Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) du Ministère des solidarités et de la santé. Mer information finns på  
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/innovation-et-recherche/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-hospitalier-de-recherche-clinique-phrc 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/innovation-et-recherche/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/programme-hospitalier-de-recherche-clinique-phrc
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 Studiedesign

 14 center

N=406 patienter randomiserade till två grupper: 

• Intervention: HFT i hemmet + LTOT
• Kontroll: LTOT enbart

• Studieperiod: 36 månader
• Uppföljningsperiod: 12 månader
• Total tid för studien: 48 månader

Primärt utfall:

Tid till första sjukhusinläggning för 
KOL med AE eller död

Sekundärt utfall:

• Förändring i HRQOL efter 1 år
• Förändring i gasutbyte från baseline (PaO2, PaCO2) efter 1 år 
• Förändring i FEV1 efter 1 år (spirometri)
• Förändring i sträcka vid 6MWT efter 1 år
•  Kliniskt sjukdomsförlopp: överlevnad utan sjukhusinläggning oavsett orsak efter 1 

år, total överlevnad, exacerbationsfrekvens
• Kostnadseffektivitet: total kostnad, kostnad-nytta
• Följsamhet och tolerans till högflödesbehandling i hemmet
• Förbättringar i kronisk hypoxi under uppföljning

Randomisering Avslutat 
studiedeltagande

PaCO2 vid utskrivning > 7kPa: 
ny bedömning efter 2–4 veckor

HFT + LTOT

LTOT

3 månader 

3 månader

6 månader

6 månader

12 månader

12 månader
UtskrivningsdagSjukhusinläggning  

på grund av KOL 
med AE

Sjukhuset i Boulogne-sur-Mer

Universitetssjukhuset i Reims

Sjukhuset La Pitié Salpetrière

Universitetssjukhuset i Nancy

Universitetssjukhuset i Dijon

Universitetssjukhuset i Grenoble

Sjukhuset i Dieppe

Universitetssjukhuset i Rouen 

Sjukhuset i Elbeuf

Sjukhuset i Le Havre 

Saint Laurent - privat sjukhus

Universitetssjukhuset i Angers

Universitetssjukhuset i Bordeaux 

Universitetssjukhuset i Toulouse 

Förkortningar: ABG, artärblodgas; KOL med AE, 
akut KOL-exacerbation; BMI, body mass index; KOL, 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom; CPAP, kontinuerligt 
positivt luftvägstryck; HiFAE, högflödesbehandling 
med syrgas i hemmet för att minska akuta KOL-
exacerbationer; FEV1, forcerad utandningsvolym 
under en sekund; HFT, högflödesbehandling; 
HRQOL, hälsorelaterad livskvalitet; LTOT, långvarig 
syrgasbehandling; NIV, noninvasiv ventilation; PaO2, 
partiellt syrgastryck; PaCO2, partiellt koldioxidtryck; 
6MWT, 6 minuters gångtest. 

Uppföljningsperiod
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