
KAPNOGRAFI: 
MER ENN BEKREFTELSE PÅ KORREKT  
TUBEPLASSERING 

 

Vi utnytter ofte ikke kapnografi til det fulle i ambulansetjenesten. Her er en 
oversikts artikkel over kapnografiens mange muligheter.
AV EIRIK ILLGUTH1, FREDRIK NORDUM2,4, OLA GRUDE1,4, DAN SKOGLUND1,3,4  AKUTTKLINIKKEN, STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS1,  
PREHOSPITALT SENTER - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS2, PREHOSPITAL KLINIKK – NORDLANDSSYKEHUSET3, SYDDANSK UNIVERSITET4

Introduksjon
Hjørnestenen i akuttmedisin er ivaretakelse av vitale funk-
sjoner. Det ultimate målet er å sikre at kroppens vev og cel-
ler får nok oksygen til å opprettholde et normalt stoffskifte 
og at kroppen får eliminert avfallsstoffene. For å si noe om 
hvordan de vitale funksjonene er, bruker vi parametere som 

respirasjonsfrekvens, oksygenmetning, puls, blodtrykk og 
GCS. Endetidal CO2 (ETCO2) blir i mindre grad brukt som et 
vitalparameter i norsk ambulansetjeneste. ETCO2 er et indi-
rekte mål på ventilasjon, sirkulasjon og stoffskifte, og kan 
brukes som et supplement til klinisk undersøkelse og de 
alminnelig brukte vitalparameterne til å vurdere pasientens 

Ambulansearbeider Cahtrine Drange overvåker «pasienten» med non-invasiv kapnografi på nesegrime. Marit Endresen er markør.  
Illustrasjonsfoto: Dan Skoglund og Eirik Illguth. 
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tilstand. I denne artikkelen vil vi prøve å gjøre rede for hva 
kapnografi er og hvordan ambulansepersonell kan utnytte 
potensialet av dette verktøyet. 

Definisjoner og respirasjonsfysiologi 
Kapnometri refererer til målingen av karbondioksid (CO2) 
konsentrasjon ved inspirasjon (innpust) og ekspirasjon 
(utpust) fremvist som en tallverdi på en monitor som enten 
kan være digital eller analog. Kapnografi er den grafiske 
fremstillingen av CO2-konsentrasjonen langs en tidsakse 
gjennom en respirasjonssyklus. Kolorimetrisk kapnometri 
vil si at man måler tilstedeværelsen av CO2 basert på en 
kjemisk fargeforandring som skjer når indikatoren kommer 
i kontakt med CO2.

Under inspirasjonen blir atmosfærisk luft med små 
mengder CO2 (0,04 %) dratt ned i luftrøret gjennom bronk-
iene og videre til alveolene. Alveolene er i nær kontakt med 
lungekapillærene og det er her gassutvekslingen skjer. 
Oksygen diffunderer fra alveolene over i lungekapillærene 
og blir så transportert til venstre del av hjertet og herfra 
videre ut i kroppen gjennom aorta. Ute i kroppens vev blir 
oksygen brukt til å lage energi, og et av avfallsproduktene 
av denne prosessen er CO2.

Venesystemet transporterer CO2 til høyre del av hjertet 
som pumper blodet videre til lungene hvor CO2 diffunderer 
fra lungekapillærene over til alveolene, for så å bli utskilt 
ved ekspirasjonen (Guyton & Hall, 2006), se figur 1a.

Den delen av luftveiene som er ventilert, men som er 
uten sirkulasjon deltar ikke i gassutvekslingen og kalles 
«dødrom». Anatomisk dødrom er den delen av luftveien 
som er ovenfor gassutvekslingsområdet (trakea og bronk-
iene). Noen av alveolene er i seg selv nonfunksjonelle fordi 
de er for dårlig sirkulert eller ikke er sirkulert i det hele 
tatt. Dette kalles alveolart dødrom. Flere sykdomstilstander 
kan øke dødrommet. Eksempelvis vil en lungeemboli eller 
hypotensjon redusere lungesirkulasjonen slik at flere 
alveoler som er ventilert, ikke blir godt nok sirkulert, se 
figur 1b. Dette nedsetter gassutvekslingen slik at oksygen-
eringen og utluftingen av CO2 blir nedsatt. CO2 -konsentras-
jonen i ekspirasjonsluften vil være falskt lav i forhold til den 
reelle konsentrasjonen i blodet.

Motsatt kan vi ha sykdomstilstander hvor lunge-
sirkulasjonen er adekvat men ventilasjonen til hele, eller 
deler av lungene er nedsatt. Et eksempel er atelektase 
(lungekollaps). Blodet vil da passere lungesegment som er 
kollapset og vende tilbake til hjertet uten å bli oksygenert 
eller å få luftet ut CO2, se figur 1c. Fellesbetegnelse på 
misforhold mellom ventilasjon og sirkulasjon av alveoler 
kalles V/Q mismatch, hvor V representerer ventilasjon og Q 
representerer perfusjon. 

Normalt er trykket av CO2 i lungekapillærene rundt 6 
kilopascal (kPa). Det oppstår en likevekt mellom trykket 
av CO2 i lungekapillærene og alveolene slik at trykket i 
alveolene er rundt 5,3 kPa. Det alveolare trykket av CO2 er 
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Bildet viser en sidestream kapnografisensor påmontert 
en endotrakealtube.

Figur 2

avhengig av V/Q-forholdet. Alveoler som er dårlig ventilert 
har høyere CO2-trykk enn de som er mindre ventilert, da 
CO2 stadig diffunderer over fra lungekapillærene og akku-
mulerer i alveolene som ikke ventileres. 

Et kapnogram består av fire faser. Fase 0 er inspirasjon- 
en hvor CO2 -nivået faller til 0 (med mindre man gjenånder 
CO2), se figur 2 og kurve 1. Fase I-III er ekspirasjonen. Fase 
I er ekspirasjonen av den anatomiske dødromsluften som 
aldri har nådd alveolene. Her er det ingen CO2 og kurven er 
flat. Fase II er den raske stigningen av kurven som repre-
senterer ekspirasjonen av den alveolare luften med  CO2 
-innhold. Etter hvert når den ekspirerte CO2-konsentra- 

sjonen et maksimum og flater ut i et alveolart platå, som er 
fase III. Denne fasen har en svak positiv helning da alveoler 
med lav ventilasjon og høyt CO2 -innhold tømmes sent i 
ekspirasjonen. Slutten av fase III like før inspirasjonen, hvor 
CO2 -konsentrasjonen når sitt maksimum, representerer 
endetidal CO2 (ETCO2). Det er denne tallverdien man får 
oppgitt med kapnometri. Normal ETCO2-verdi er 4,7 kPa- 
5,3 kPa (Kodali, 2013). Gyldigheten av en målt ETCO2-verdi 
avhenger av et kapnogram med tilstrekkelig kvalitet og 
identifiserbare faser (0, I, II og III), inkludert endetidalpunkt 
på kapnogrammet (Gravenstein et. al. 2011). Hos friske 
pasienter uten patologisk V/Q mismatch er ETCO2 normalt 
bare 0,2 kPa- 0,7 kPa lavere enn CO2 -nivået i arterielt blod, 
målt fra en blodgass. Denne forskjellen kan øke betraktelig 
ved tilstander hvor ventilasjonen eller perfusjonen av alve-
olene er redusert, for eksempel ved hypoventilasjon eller 
hypotensjon (Donald & Paterson, 2006).

Presentasjon av utstyr
Hvilken type kapnograf som brukes varierer mellom de 
ulike ambulansetjenester. Under blir de mest vanlige i 
norsk ambulansetjeneste beskrevet:

Kontinuerlig sidestream sampling
Digitalt kapnometer/kapnograf
Flere av multimonitorene har mulighet for å koble til 
kapnograf. Måleren kobles mellom tube og bag og benytter 
da sidestreamteknologi hvor luften blir ført i en slange fra 
selve tuben og inn i maskinen (se bildet). Dette gir utslag i 
en CO2-kurve samt en tallverdi.  

Non-invasiv kapnografi.
Det er flere pasientgrupper hvor vi også ønsker å måle 
pasientens CO2 uten at pasienten nødvendigvis er intubert. 
Bruk av kapnograf til å monitorere kritisk syke pasienter 
kan være mer stabilt enn bruk av pulsoksymeter (Kober 
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Anatomisk dødrom –  områder i luftveiene som ikke deltar i  

 gassutveksling (eks trakea).

Alveolart dødrom –  alveoler som ventileres men ikke sirkuleres med  

 blod, og derfor ikke deltar i gassutvekslingen.

ETCO2 –  endetidal karbondioksid, mengden av CO2 i  

 ekspirasjonsluftens sluttfase.

Fysiologisk dødrom  - fellesbetegnelse for alle områdene i luftveiene  

 som ikke deltar i gassutvekslingen, dvs. anatomisk  

 dødrom + alveolart dødrom. 

Hyperkapni –  for høyt nivå av CO2.

Hypokapni –  for lavt nivå av CO2.

Kapnometri  -  angivelse av ETCO2 med siffer.

Kapnografi –  utåndingsluftens innhold av CO2 fremstilt som en  

 kurve.

Kapnogram –  selve kurvediagrammet til kapnografen. 

PACO2 –  deltrykket, dvs. hvor mye av lufttrykket som utøves  

 av CO2. 

V/Q mismatch –  alveoler som bare blir sirkulert, men ikke ventilert,  

 eller omvendt. Ingen gassutveksling skjer i disse  

 alveolene. 
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Bildet viser et kolometrisk kapnometer.Bildet viser en Mainstream kapnograf som kobles rett på eks. en 
endotrakealtube.

et al., 2004). Til dette formålet kan vi bruke en non- invasiv 
kapnograf. Denne kapnografen kan være koblet til et 
nesekateter slik at pasienten får ekstra tilførsel av O2. Ved 
hjelp av nesegrimen har man nå mulighet til en nøyere og 
mer stabil overvåkning av kritiske pasienter hvor vi ønsker 
å monitorere pasientens pustefrekvens og i større grad 
kunne få en mistanke om pasientens tilstand er metabolsk, 
sirkulatorisk eller respiratorisk utløst. 

Overnevnte kapnografer kan brukes gjennom hele det 
prehospitale pasientforløpet og har derfor ikke en kort 
timebegrenset holdbarhet som kjemiske modeller. Elek-
tronisk kapnografi gir mulighet for å kunne dokumentere 
data for hele pasientforløpet. Kapnograf tilkoblet tube gir 
en mer nøyaktig beregning av pasientens ETCO2 enn non- 
invasiv og kolorimetrisk måling. Dette forutsetter dog at 
pasienten har blitt intubert. 

Kontinuerlig mainstream sampling
Emma er et frittstående digitalt kapnometer som bruker 
mainstreamteknologi for å måle pasientens ETCO2. Sen-
soren analyserer da ekspirasjonsluften direkte på tuben 
eller liknende. Flere luftambulansetjenester benytter seg 
av Emma. Den trenger ikke kobles til en multimonitor, og 
kan brukes på både barn og voksne pasienter. LED-dis-
playet vil vise både respirasjonsfrekvens, ETCO2-tallverdi og 
en ETCO2-skala/graf. Det er også mulighet for at måleren 
varsler ved høye og lave verdier for å fange behandlers 
oppmerksomhet. Emma bruker alminnelige AAA-batterier 
og har en driftslengde på 10 timer.  

Kolorimetrisk måling
Kjemisk kapnometer. Easy Cap er et kjemisk kapnometer 
som settes mellom tube og ventilasjonsbag. Den fås i to 
typer. Barn (PediCap) og voksen. Easy Cap II er en kolori-
metrisk CO2-måler som skifter farge etter hvor mye CO2 
som er i innpust og utpust. Følgende farger kan avleses:

• Lilla – tilsvarer en CO2 på under 0,5 kPa. Under 
en hjertestans kan en så lav verdi bety at tuben er 
feilplassert, eller at det er ingen sirkulasjon. Vurder 
da tubeplassering eller HLR-kvaliteten.

• Brun – tilsvarer en CO2 på mellom 0,5-2 kPa. Fort-
satt er det for liten utlufting av CO2 som kan tyde på 
inadekvat HLR eller feilplassering av tube.

• Gul – tilsvarer en CO2 mellom 2-5 kPa. Under AHLR, 
ønsker vi en verdi mellom 2-4 som gir oss bek-
reftelse på at tuben er korrekt plassert og at vi gir 
pasienten en adekvat sirkulasjon.

Husk at fargen er dynamisk skiftende og fargenyanser 
fra lilla til gul vil forekomme.

Easy Cap II har en holdbarhet på maks to timer etter at 
den er tatt ut av forpakningen. Den trenger ikke kobles til 
en monitor for å kunne avlese verdier og er enkel å avlese. 
Den er imidlertid sårbar for forurensninger med magesyre 
og annet surt innhold. Feilplassering av tube, som igjen kan 
føre til aspirasjon av mageinnhold, vil gi et falskt positivt 
utslag. Husk derfor at korrekt verdi først kan avleses etter 
seks ventilasjoner samt at kapnografen skal skifte farge 
mellom inspirasjon og ekspirasjon for å få en riktig verdi. 
Ved å bruke Easy Cap er det vanskeligere å bruke kap-
nometeret som et mål på om pasienten har fått ROSC da 
vi ikke får en nøyaktig verdi og må tolke CO2-verdien ut fra 
fargenyansene.

En rekke bruksområder
I litteraturen beskrives et mangfold av tilstander i tillegg 
til hjertestans hvor kapnografi kan være et hjelpemiddel.  
Luftveisobstruksjoner, KOLS, hjertesvikt, lungeemboli, 
krampetilstander, syre/-baseforstyrrelser (Manifold, 
Davids, Villers & Wampler 2013) og sirkulasjonssvikt 
(Kupnik & Skok, 2007) er noen eksempler på dette. Man 
har i en studie funnet at ETCO2-overvåking under utførelse 
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Figur 3. Sammenlikning av normal og obstruktiv kapnografikurve.

Normal ETCO2-kurve. Legg merke til at de forskjellige fasene av kapno-
grammet er godt identifiserbare, noe som er viktig for å kunne stole på 
den numeriske ETCO2-verdien som oppgis av apparatet/monitoren.

Den typiske haifinne-formen på kurven ses hos pasienter med ob-
struktive luftveier, eksempelvis pga. KOLS. Det er den økte vinkelen 
mellom fase II og III som kjennetegner obstruktive luftveier på kapno-
grammet. Legg merke til at alle fire faser er identifiserbare på dette 
kapnogrammet. Se også figur 3.

Kurve 1. Normal respirasjon
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av behandlingsprosedyrer på sykehus kan avdekke svikt 
i pasienters respirasjon opptil flere minutter før dette ble 
registrert ved klinisk overvåking av respirasjon og SpO2 
(Burton, Harrah, Germann & Dillon, 2006).

Blant de mest relevante bruksområdene i ambulanse-
tjenesten i tillegg til bruk ved hjertestans er nok over-
våking av respirasjonen til pasienter som har redusert 
bevissthetsnivå, intoksikerte pasienter og pasienter med 
obstruktive lungelidelser som KOLS og astma. Det kan 
være utfordrende å monitorere ventilasjonen til en pasi-
ent under transport i en ambulanse med mye bevegelse. 
Faktorer som at pasienten er pakket inn i dyne, egne klær 
og ligger i sideleie gjør den manuelle overvåkningen enda 
vanskeligere. Bruk av non-invasiv kapnografi kan her 
utgjøre et utmerket supplement til vanlige undersøkelser 
som registrering av thoraksbevegelser og utåndingsluft. 
Kapnografen måler også respirasjonsfrekvensen og viser 
den som en tallverdi på monitoren slik som ETCO2-verdien. 
En korrekt kurve med identifiserbare og adekvate faser er 
en forutsetning for at en ETCO2-verdi skal være gyldig. Hvis 
kurven ikke viser sluttfasen av tidalvolumet (med et platå på 
slutten av fase III) kan man heller ikke foreta noen måling i 
denne sluttfasen, dvs. punktet som er endetidalet (Graven-
stein, Jaffe, Gravenstein & Paulus, 2011).  

Pasienter som får en respirasjonsdepresjon, for eksem-
pel grunnet opiater, vil kunne utvikle både en forhøyet og 
en redusert ETCO2-verdi. Utilstrekkelig respirasjon vil føre 
til hyperkapni i arterielt blod, men hvorvidt ETCO2 avdekker 
hyperkapni eller hypokapni i pasientens ekspirasjon avhen-
ger av om pasientens langsomme respirasjon er overfladisk 
eller ikke. Overfladisk respirasjon vil kunne vise en redusert 
ETCO2 fordi ekspirasjonsluften ikke kommer fra alveolene 
hvor gassutvekslingen skjer og derfor ikke gjenspeiler en 
korrekt verdi (kurve 3). En dypere og langsom respirasjon vil 
kunne vise en forhøyet ETCO2 fordi ekspirasjonsluften her 
vil komme fra alveoler med gassutveksling (kurve 4). Dette 
viser at bruk av ETCO2 ikke kan brukes som erstatning for 
tradisjonell klinisk observasjon, men som et supplement. 

Ved obstruktive tilstander som eksempelvis astma 
eller KOLS vil kapnogrammet vise en karakteristisk 
haifinne-form, se kurve 2. Kurven får dette utseende fordi 
noen alveoler har en forsinket tømming av CO2 på grunn 
av obstruksjon. Dette er verdifull informasjon, da graden 
av obstruksjon ikke nødvendigvis korrelerer med graden 
av hørbare mislyder ved auskultasjon av lungene. Mange 
pasienter med pusteproblem og nedre luftveisobstruks-
jon vil ikke ha den klassiske ekspiratoriske hvesingen ved 
auskultasjon. I tillegg til å oppdage luftveisobstruksjon kan 
kapnografi brukes til å vurdere om det er effekt av behand- 
lingstiltak eller ikke. Ved effekt av bronkodilatorbehandling 
vil kapnogrammets utseende normalisere seg. Fase II av 
kapnogrammet vil rette seg opp og bli mer vertikalt og det 
alveolare platået i fase III vil flate ut og bli mer horisontalt. 

Kapnogrammet viser hvordan hypoventilering i form av overfladisk 
og utilstrekkelig ventilasjon kan arte seg. Kapnogrammet har ikke et 
tydelig platå (fase III er horisontal) og kurvenes høyde er unormal lav. 
ETCO2-verdien målt på bakgrunn av et slikt kapnogram vil ikke være 
gyldig. 

Legg merke til langsom ventilasjon og en gradvis økning av kurvenes 
høyde som et resultat av dårlig ventilasjon og påfølgende CO2-oppho-
pning i blodet.

Kurve 1. Normal respirasjon

Kurve 2. Obstruktiv kurve

Kurve 3. Hypoventilasjon, overfladisk og utilstrekkelig ventilasjon

Kurve 4. Hypoventilasjon, bradypné
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BrødtekstArcimi, untio tem est ab ius dolores doloruptius estio. Sedis 
expliandi dem vel iunt autas porrovitas nos essita doluptas accum 
expedit veliciistem quas as sin recabore el in et min ratest pos que

BrødtekstRiossima gnatus, num re con nia dolorro volorepe et provite-
molo et libea ne conseca eperunt exeruntur seque cum alita vellate 
vendam rernatem aut landerchil iumquis dolutest venducientis

For mer informasjon om kapnogramanalyse og hva som 
kan påvirke kurvens utseende, se referansene.

Faktorer som får ETCO2 til å synke eller stige
Endringer i ETCO2-verdier ses ved tilstander som innvirker 
på produksjon, transport og ventilasjon av karbondioksid. 
Tabell 1 viser en oversikt over eksempler på hva som kan få 
ETCO2 til å stige og synke. 

ETCO2 på hjertestans
Kapnografi anbefales for å bekrefte tubeplassering hos 
pasienter med hjertestans (Lexow & Sunde, 2012) og er 
svært pålitelig, men bør likevel brukes sammen med 
kliniske observasjoner som f. eks. brystbevegelse og aus-
kultasjon. De fleste studier som er gjort på kapnografi ved 
hjertestans er gjort med endotrakeal intubasjon. Resul-
tatene er trolig overførbare til supraglottiske luftveishjel-
pemidler som larynxtuben og i-Gel®. En forutsetning for 
dette er at en oppnår god forsegling. Dersom en får gode 
kapnografkurver og verdier kan en være rimelig sikker på at 
tuben ligger riktig. Motsatt vil manglende verdier og kurver 
kunne tyde på at tuben ligger feil. Vær allikevel oppmerk-
som på at massiv lungeemboli, lungeødem, tette luftveier 
eller andre tilstander som blokkerer den naturlige gassut-
vekslingen kan resultere i manglende kapnografavlesning 
selv om tuben ligger riktig. (Galvagno & Kodali).

Flere studier har vist at graden av sirkulasjon påvirker 
ETCO2 under hjertenstans. Jo bedre sirkulasjon, desto 
høyere ETCO2 (Lexow & Sunde, 2012). Dermed kan en bruke 
kapnometerverdien til å overvåke kompresjonskvalitet. 
En skal dog være oppmerksom på at verdien kan påvirkes 
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HypovenƟlasjon
Intoksikasjoner (eks. opiater, benzodiazepiner etc.)
CNS patologi som påvirker respirasjonen (hodeskader, økt intrakranielt trykk)
Lidelser som påvirker respirasjonsmuskulatur (eks. ALS, MS)
KOLS
Lungelidelser som cysƟsk Įbrose
Lungeødem, pneumoni

Økt transport
ROSC
Løsning av tourniqueter

Økt produksjon CO2
Hypertermi (hypotermi vil iniƟalt kunne gi økt produksjon 
av CO2 pga muskulære skjelvinger)
Kramper (økt ETCO2 forutseƩer adekvat venƟlasjon)

Økt venƟlasjon
Økt venƟlasjon (kompensatorisk ved metabolsk acidose)
Psykogen hypervenƟlasjon
HypervenƟlering pga. iniƟal overkompensering hos KOLS-forverringer

Redusert transport av CO2
NedsaƩ hjerteminuƩvolum
Sirkulatorisk sjokk
Lungeemboli, luŌemboli
UƟlstrekkelig og overŇadisk respirasjon1

Redusert produksjon av CO2
Hypotermi

1 Redusert transport av CO2 fra alveolene Ɵl 
kapnograĮsensoren fører Ɵl feilakƟg lav ETCO2.

Tabell 1

Tabell 1
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av andre faktorer, blant annet årsaken til stansen (Kodali, 
2013). Typisk sees de høyeste ETCO2 verdiene ved stans 
som følge av pusteproblemer og de laveste ved stans som 
følge av lungeemboli (Heradstveit et al., 2012). Samme 
studie viser også at pasienter som får HLR før ambulans-
ens ankomst ligger signifikant høyere i ETCO2 under den 
videre pågående resusciteringen. På grunn av de mange 
faktorene som kan spille inn på ETCO2-verdien er det 
endringer i ETCO2, både mellom ulike behandlere som 
komprimerer, og innad hos den enkelte person som er 
viktig for å gi en indikasjon på kvaliteten, og ikke verdien 
i seg selv. Som tidligere nevnt er verdien også avhengig 
av graden av luftveiskontroll og hvordan pasienten blir 
ventilert. Endringer i ETCO2 under pågående resuscitering 
kan dermed også komme av endringer i ventilasjonene eller 
graden av luftveiskontroll. Sistnevnte f.eks. som følge av 
tubedislokasjon eller hyperventilering. 

ETCO2 er en viktig indikator for at pasienten har fått 
spontan sirkulasjon (ROSC) (Deakin et al., 2010). Da det kan 
være vanskelig å påvise at pasienten har fått ROSC ved bruk 
av konvensjonelle metoder som f. eks. pulspalpasjon, gir 
kapnografen verdifull tilleggsinformasjon. Ved ROSC vil en 
kunne se en rask stigning av ETCO2. En prehospital studie 
fra 2010 viste at denne økningen typisk lå rundt 1,3 kPa. 
(Pokorná et al.). Det sees ofte en stigning til verdier over 
4 kPa ved ROSC (Lexow & Sunde, 2012). Verdi endringen 
vil dog være avhengig av pasient, rytme, stansårsak og 
situasjon for øvrig. Ved å bruke ETCO2 kan man dermed få 
tidligere indikasjon på ROSC uavhengig av sirkulasjons- 
sjekk. Dette bør ikke nødvendigvis endre behandlingen, 
men gjør det mulig å ligge mentalt i forkant før en kommer 
til sirkulasjonssjekken. 

Flere prehospitale studier har vist at ETCO2 også kan 
være en prognostisk faktor for mulighetene til å oppnå 
ROSC ved hjertestans. ETCO2 lavere enn 1,3 kPa, både 
målt direkte etter intubasjon og etter 20 minutter, spesielt 
sistnevnte, er typisk forbundet med dårligere overlevelses-
muligheter (Touma & Davies, 2013). Selv om resultatene fra 
disse forsøkene er svært spennende, er de forbundet med 
en del usikkerhet. Mange årsaker kan som tidligere nevnt 
påvirke verdiene. Dette inkluderer f. eks. bystander-HLR, 
stansårsak m.m. Gode medisinske og etiske vurderinger 
bør ligge til grunn for eventuell avslutning av gjenopp-
livingsforsøk, men ETCO2 kan muligens dras inn som en av 
mange faktorer som blir vurdert.

Hos pasienter med ROSC, er det svært viktig at pasienter 
som ikke puster tilfredsstillende selv blir normoventilert. 
Dette blant annet for å motvirke hypoksi, sørge for optimal 
venøs tilbakestrømming til hjertet og sikre blodtilstrømmin-
gen til hjernen (Lexow & Sunde, 2012). Hyperventilasjon har 
blitt dratt fram som spesielt skadelig og vanlig, se kurve 5. 
Hyperventilasjon fører blant annet til sammentrekning av 
blodårene som forsyner hjernen med blod. Kapnografi kan 
brukes som en støtte til å vurdere ventilasjonen av pasien-

ten i disse situasjonene, og en bør tilstrebe å gi pasienten 
normale kapnometerverdier (Lexow & Sunde, 2012).

Flere av hjertestanspasientene med ROSC faller tilbake i 
hjertestans hvor første avleste hjerterytme da er en pulsløs 

elektrisk aktivitet (PEA). Hos pasienter som er intubert og 
normoventilert kan det være vanskelig å identifisere en 
PEA-stans uten kontinuerlig pulskontroll. Kapnografi kan 
her være et verdifullt hjelpemiddel da normoventilerte pasi-
enter som får sirkulasjonsstans vil få et raskt fall i ETCO2.

Feilkilder og begrensninger
Kapnografi har som alt annet medisinsk teknisk utstyr 
sine begrensninger. I sidestream-teknologien som 
benyttes av mange tjenester i Norge, kan vanndamp og 
obstruksjon av sampleslangen med vann og sekrét være 
et problem. Kolorimetriske kapnometer som EasyCap er 
veldig sensitive og kan ved feilintubasjon i spiserøret gi et 
positivt utslag grunnet CO2-holdig luft som er blitt presset 
ned i spiserøret (Donald & Paterson, 2006). Kobler man 
kapno grafen til en ansiktsmaske kan man få lavere verdier 
enn det som er reelt grunnet økt dødrom og utvanning 
av CO2 med atmosfære luft (Kupnik & Skok, 2007). Det er 
nærliggende å anta at nesebrillekapnografer har noen av 
de samme begrensingene. Andre feilkilder ved bruk av 
non-invasiv kapnografi er administrasjon av oksygen med 
høy konsentrasjon. Dette grunnet en interaksjon mellom 
O2-molekylene og CO2- molekylene slik at den avleste 
ETCO2-verdien analyseres feilaktig og reduseres med opp 
til 10 % (Gravenstein, Jaffe, Gravenstein & Paulus, 2011). 
Rask respirasjonsfrekvens vil også kunne gi falske lave 
kapnografiverdier da man ventilerer dødrommet slik at 
den alveolare luften med CO2 ikke når frem til kapnografen 
for analyse. Kapnografikurver av dårlig kvalitet og uten 
identifiserbare faser er som tidligere nevnt også feilkilder 
(Gravenstein, Jaffe, Gravenstein & Paulus, 2011). Enkelte 
monitorer registrerer de siste åtte åndedrag og kalkulerer 
en respirasjonsfrekvens ut fra dette. Pasienter med svært 
uregelmessig respirasjon (f. eks. Cheyne-Stokes) vil kunne 
utgjøre en feilkilde. Det er også god praksis å ventilere 
en intubert pasient seks ganger før man på bakgrunn av 
ETCO2-avlesning konkluderer med at tuben ligger riktig. 
Dette fordi blant annet kullsyreholdig drikke nylig inntatt av 
pasienten eller mye luft i ventrikkelen fra innblåsninger kan 
bidra til feilaktig positiv ETCO2 under de initiale ventilasjo-

Kapnogrammet viser ETCO2 ved hyperventilering. Legg merke til den 
økte frekvensen og gradvise reduksjonen av kurvenes høyde. 

Kurve 5. Hyperventilering
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nene etter intuberingen. Se i bruksanvisningen til kapno-
meteret/ multimonitoren der du arbeider for en full oversikt 
over mulige feilkilder for det aktuelle apparat.

Kapnografi er bare et hjelpemiddel og ETCO2-verdien må 
bli sett i sammenheng med de andre vitalparameterne og 
klinikken for øvrig. Det er viktig å forstå at pasienter med 
ventilasjon/ perfusjon (V/Q)- mismatch i lungene (de fleste 
kritisk syke pasienter) vil kunne ha en mye lavere ETCO2-
verdi enn det som måles ved en arteriell blodgass. For 
eksempel vil en KOLS-pasient kunne ha en normal ETCO2 
selv om den arterielle CO2 målingen tydelig viser at lungene 
tilbakeholder CO2 (Donald & Paterson, 2006). Husk at selv 
om kapnometerverdien har svakheter på KOLS- pasienter, 
får man verdifull informasjon fra vurdering av utseende 
på kapnogrammet og fra den kontinuerlige overvåkningen 
av respirasjonsfrekvensen. Man vil raskt kunne se om det 
er normalt utseende på kurven eller om den har haifinne 
utseende og om respirasjonsfrekvensen synker som følge 
av iverksatte behandlingstiltak. Dette er verdifull tilleggs-
informasjon som man vil kunne gå glipp av med kun klinisk 
undersøkelse.

Konklusjon
ETCO2 er et vitalparameter som kan gi oss informasjon om 
pasientens ventilasjon, sirkulasjon og stoffskiftet. Det kan 

brukes som et supplement til de øvrige vitalparametrene 
for å vurdere pasientens tilstand. Non-invasiv kapnografi 
er et utmerket hjelpemiddel til vurdering og overvåking av 
pasienters ventilasjon. Særlig pasienter med respirasjons-
depresjon av sentrale årsaker (bevisstløshet, intoksika-
sjoner, hodeskade) og KOLS-pasienter kan ha nytte av en 
tettere overvåkning med kapnografi. Dette kan føre til at 
man tidligere detekterer hypoventilasjon og får iverksatt 
korrigerende tiltak. Ved hjelp av kapnografi kan man raskt 
oppdage ny hjertestans hos en ROSC-pasient som er intu-
bert og normoventilert. 

Med innfasing av nye multimonitorer i flere tjenester den 
kommende tid vil kunnskaper om kapnografi kunne bidra 
til en sikrere overvåkning av pasientens vitale funksjoner. 
Pulsoksymetri sammen med klinisk observasjon er, i flere 
tilfeller, ikke godt nok til vurdering av pasienters venti-
lasjon. En stor del av pasientene får oksygenbehandling, 
derfor er et metningsfall et sent tegn. Non-invasiv kapno-
grafi bør være standard overvåkning av akutt og kritisk syke 
pasienter i norsk ambulansetjeneste!

Syns du kapnografi er spennende? Kom på Ambulanse-
forum 2014 og meld deg på kapnografiworkshop!

Takk til Helge Lorentzen og Stephen Sollid for gjennom-
lesing av artikkelen!
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