
Hvad er normalværdier når der tales om iltmætning af blodet? 

Når du måler din iltmætning med en iltmåler eller et pulsoximeter, så er det vigtigt at kunne tolke og forstå resultatet.  

Brug nedenstående guide, som retningslinje for dine målinger. 

SpO2 % Klinisk betydning 

99-97 Ung normal mand/kvinde 

97-95 Sovende ung, vågen ældre 

93 Laveste normalværdi 

90 Let respirationssvigt. Ilttilskud nødvendigt 

85 Respirationssvigt kræver hospital 

75 Svær respirationssvigt 

60 Bevidstløs. Umiddelbar livsfare 

Ligger du uden for normalområdet, anbefaler vi dig, at du kontakter din læge, så I sammen kan tage beslutning om hvilke 
tiltag, der vil være relevant for dig. 

 

Fakta om puls 

For overblikkets skyld kan man opsætte en oversigt over menneskets normale puls således (angivet i slag pr. minut): 

 Fostre (ufødte børn) = 140 – 150 

 Nyfødte børn 0-1 mdr. = 70 – 190 

 Spædbørn 1-11 mdr. = 80 – 160 

 Babyer 1 til 2 år = 80 – 130 

 Småbørn 3 til 4 år = 80 – 120 

 Børn 5 til 6 år = 75 – 115 

 Børn 7 til 9 år = 70 – 110 

 Fra 10 år og opefter: 60 – 100 (inkluderer børn, unge, voksne og ældre) 

 Veltrænede atleter = 40 – 60 

Det bør bemærkes, at følgende faktorer påvirker pulsen midlertidigt: 

 Ophidselse 

 Adrenalin 

 Fordøjelse 

 Åndedræt 

 Temperatur (jo varmere – jo højere puls) 

Mænds gennemsnitlige normalpuls er ca. 60-80 slag pr. minut, hvor den hos kvinder er ca. 70 – 90 slag pr. minut. I øvrigt 
afhænger voksne menneskers (normal) puls af alder og vægt. 

Desuden har kvinder/piger generelt højere puls end mænd. Dette skyldes, at mænd generelt har et større hjerte end 
kvinder. Jo mere blod hjertet kan pumpe ud i kroppen per slag, jo færre slag behøver det at slå. 

Normalpulsen hos børn varierer meget afhængig af deres alder. Et spædbarns normalpuls kan variere fra 100 – 160 slag 
pr. minut, hvor småbørn kan have en normal puls på mellem 70 og 120 slag pr. minut. Ældre børn vil typisk have en 
normal puls på ca. 60 – 100 slag pr. minut.  

 


