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Inndeling 

Invasiv vs. Non-invasiv 
Mainstream vs. Sidestream 



Fysiologi 



Dødrom= ventilert men ikke sirkulert 



Det normale kapnogram  

ETCO2: 4,7- 5,3 kPa 



ETCO2 = PaCO2? 



ETCO2 = PaCO2? 
Nei! 
 
 
 
Fysiologisk= PaCO2= 0,2- 0,7 kPa høyere enn ETCO2 
Ved V/Q mismatch: kan være mye høyere!  



Og for alle praktiske formål: 

PaCO2 =/⇧ ETCO2, ikke vice versa  
 
Eksempel: 
En KOLS pasient som tilbakeholder CO2 og har høy 
PaCO2 kan alikevel ha lav ETCO2 



Kapnogram ved luftveisobstruksjon 



Kapnogram ved hyperventilering 

 
 
 
Sympatikus aktivering: 
-  kompensatorisk (hypoksi og sirkulasjonssvikt) 
-  smerter og angst 
Direkte stimulering av respirasjonssenteret: 
-  sepsis, ASA-intox 
 



Kapnogram ved hypoventilering 
Hypoventilering: men adekvat dybde- CO2 når sensoren 
 
 
 
 
 
 
Hypoventilering: rask og overfladisk resp- CO2 når ikke sensoren (dødromsventilasjon) 

Hypoventilering: rask og overfladisk- CO2 fra alle alveolene når ikke kapnografisensoren. Totalt sett tilbakeholder 
lungene CO2 og pasienten hypoventilerer per definisjon, men kapnogramet ser ut som hyperventilering 



Kapnografi som mål på hjerteminuttvolum? 

Ved konstant ventilasjon (intubert pas): 
Endring i ETCO2 tilsvarer endring i hjerteminuttvolum 



Utfordring! Hva er årsaken til lav ETCO2? 

Hyperventilering? 
Hypoventilering? 
Sirkulasjonssvikt? 
Blandet? 
Hypotermi? 
 
Bruk klinisk skjønn!! 



Hvilke pasienter skal monitoreres med 
kapnografi? 



Luftveishåndtering 

 
 
 
 
 
 

Også ved maske-bag ventilering!!! 



Pusteproblemer 

Identifisere obstruksjon 
Differentiere obstruksjon fra andre årsaker til pusteproblem 
Evaluere effekt av behandling 
Monitorere respirasjonsfrekvens og dybde 
Decision making: maske-bag ventilere? Bronkodilator? 



Nedsatt bevisthet   

Monitorere luftveis- og ventilasjonskvalitet! 
Hodeskader og cerebrovaskulære katastrofer 
Intox 
Kramper 
Sedasjon 
Andre årsaker til nedsatt bevisthet 



Hjertestans 



Kapnografi ved hjertestans 

Kvalitetssikre HLR 
-  fokus på trend fremfor absolutt verdi 
ROSC  
→ rask stigning i ETCO2 
Tilbakefall til hjertestans 
→  raskt fall i ETCO2 
 
NB: Normoventilering!?  



Kasustikker: 
Kurvetolking   



Case 1: 
 
64 år gammel mann med bevitnet hjertestans hjemme. VF som første rytme og ROSC etter to støt, ingen 
medikamenter gitt. Luftveien er sikret med igel og pasienten blir ventilert med korrekte tidalvolum og RR på 9-10. 
ETCO2 er 3,9 kPa med normalt kapnogram utseende, SpO2 ikke målbart, HF 110 på scoopet, ikke følbar radialis.  BT 
79/45. EKG viser ST-elevasjon i I, avL og V4-6.  
 

a)  Hva er bakgrunnen for den lave ETCO2 målingen? 
 
 
Like etter forflyttning til båren ses følgende kapnogram. HF 100 og organisert rytme på scoop.  
 
 

b)  Drøft mulige årsaker. 
 
 
 



Case 2: 
 
Rødt oppdrag. 77 år gammel kvinne med tiltagende pustebesvær over en ukes tid, forverring i dag. Ved ankomst ses en spe 
dame sittende i en stol fremoverlent over en rullator. Hun er akutt medtatt, men er våken og svarer adekvat på spørsmål, dog med 
korte setninger. Primærundersøkelsen avdekker fri luftvei uten hørbar stridor eller annen mislyd. Rask respirasjon med frekvens 
på 28, adekvat dybde. Ved auskultasjon høres fuktige rallelyder bilateralt, med noen spredte høyfrekvente pipelyder. Huden er 
varm og tørr, god kapilærfylling og sterk men rask radialis. Videre avdekker sekundærundersøkelsen en SpO2 på 82 %, HF på 
109 og BT 182/105. GCS 15. En rask topp til tå undersøkelse avdekker bruk av hjelpemusklatur på halsen og ryggen og hevelse 
rundt anklene. Sykehistorien inneholder hjerteinfarkt, hjertesvikt KOLS, astma og flere innleggelser for pneumoni det siste året.  
 
Følgende kapnogram ses på monitoren: 
 

a)  Hva viser kapnogramet? 
 

b)  Sett i forhold til informasjonen man har tilgjengelig, hva gjør tilleggsinformasjonen fra kapnogramet med decision makingen 
i denne casen? 

 



 

Case 3: 
 
Akutt oppdrag. Kvinne på 22 år med kjent emosjonell- ustabil personlighetsforstyrrelse og flere tidligere suicidalforsøk har tatt 
tablettintox på Rivotril og Suboxone. Hun har også drukket alkohol. Ukjent mengde. Ved ankomst er hun somnolent (vekkbar på 
verbal stimuli). Luftveien er fri og hun har en rolig ubesværet resp. RR 12, sPO2 97 % (uten O2), p 55 og BT 110/65. GCS 13: Ø:
3, V:4, M:6 
 

a)  Hvordan vil du transportere og monitorere henne og hvilken rolle har kapnografi i overvåkningen?? 
 
 
Kapnografen viser RR vekslende mellom 10-12, tilsvarende tallverdien du fikk i sekundærundersøkelsen. Den initiale ETCO2 
målingen er på 5,4 kPa med følgende kurve: 
 
 
 
 
 
 



forts. case 3 

Under transport når du skriver journalen ser du opp på monitoren med jevne mellomrom og ser at den viser en RR på 6 og en 
ETCO2 på 8,3 med følgende kapnogram. SpO2 er 100 % på maske.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Hva viser kapnogrammet? Hva er fordelen med å bruke kapnografi i motsetning til pulsoksymetri alene i denne 
situasjonen? 

 



Case 4. 
 
45 år gammel mann med VF hjertestans. Pasienten er intubert. Kort tid etter støt nr. 3 ses følgende kapnogram.  
 

a)  Hva viser kapnogrammet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under transport til sykehuset er pasienten sirkulatorisk stabil og blir normoventilert. Etter en stund ses følgende kapnogram: 
 
 
 
 
 
 

b)  Hva indikerer dette kapnogrammet? 



Case 5: 
 
 
Mann 60 år, kjent KOLS. Økt dyspné siste tre dager. Respirasjonsfrekvensen er 30/min, SpO2 er 82 % uten O2, puls 114. 
Pasienten har produktiv hoste med gulaktig oppspytt og har også hatt frostanfall. Auskultasjon avdekker nedsatte 
respirasjonslyder med ekspiratoriske hveselyder bilateralt. Pasienter snakker i korte setninger. 
 
Du gir pasienten 2 liter oksygen på kombinert brillekateter og kapnograf. Kapnogrammet viser dette sammen med en ETCO2-
verdi på 5,8 kPa: 
 
Gir dette kapnogrammet deg nyttig klinisk informasjon? 
 



Fasit Caser 
Case 1 

a)  Sirkulasjonssvikt. Pasienten er normoventilert, ETCO2 reflekterer da hovedsaklig sirkulasjonen. 
b)  Tubedislokasjon, tilbakefall till hjertestans eller at pasienten ikke blir ventilert 

Case 2 
a)  Obstruktiv “haifinne” kurve.  
b)  Sykehistorien og den objektive undersøkelsen avdekker funn som peker både i retning av KOLS og hjertesvikt. 

Det er vanskelig å avgjøre hva som er rett. Pasienten kan ha begge tiilstandene og begge tilstandene kan ha 
nytte av CPAP, men den obstruktive tilstanden trenger også forstøverbehandling. Man er i risiko for å feiltolke 
tilstanden som hjertesvikt og ikke gi pasienten forstøver behandling som pasienten trenger. Med kapnografi får 
man lett avdekket om det er obstruksjon eller ikke.  

Case 3 
a)  Transport i sideleie med O2 på maske. Noninvasiv kapnograf på nesekateter under masken gjør det lett å 

monitorere luftveis og ventilasjonsstatus under transport og man vil enklere oppdage endringer enn med klinisk 
observasjon alene. 

b)  Langsom frekvens og høy kurve (høy ETCO2) = hypoventilering. Siden pasienten får oksygen på maske vil 
hypoventilering eller respirasjonsstans som ikke oppdages klinisk ikke gi metningsfall før sent i forløpet. 
Kapnografi blir i en slik setting en mer meningsfull måte å monitorere pasienten teknisk enn pulsoksymetri 
(alene).  

 



Case 4: 
a)  Rask stigning i ETCO2. Pasienten er intubert og normoventilert, ETCO2 representerer da hovedsaklig 

sirkulasjonen til pasienten. Den raske stigningen representerer økt sirkulasjon i lungekretsløpet som gjør at mer 
CO2 når alveolene for utlufting. Pasienten har fått ROSC. 

b)  Pasienten blir normoventilert men har begynnt å puste litt selv, usynkront med den kontrollerte ventilasjonen 
som vises som hakket i fase III på kapnogramet. Det kalles “curare cleft”.  

 
Case 5 
Kapnogramet har ikke en positiv helning på fase III (det alveolare platået) og har derfor ikke et klart ETCO2 punkt. 
ETCO2 målingen basert på dette kapnogramet vil ikke være gyldig og skal ikke stoles 100 % på, da det kan være falskt 
lavt i forhold til CO2 nivået i blodet. Sett i forhold til at pasienten puster med RR på 30 puster pasienten trolig for 
overfladisk slik at han ventilerer mye av dødromsluften og at deler av den alveolare luften ikke når kapnoraf sensoren. 
Man kan ikke stole på kurven (om det er obstruksjon eller ikke), ei heller ETCO2 verdien, men det at man ikke får en 
normal kurve bekrefter mistanken om at pasienten puster for overfladisk og kan bidra som en beslutningsstøtte til 
avgjørelsen om når man skal starte CPAP eller makse-bag ventilere. 
 
 


