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HOVEDBUDSKABER
Der er fysiologisk rationale for en gunstig effekt af kontinuerlig continuous positive airway pressure
(kCPAP)-behandling af patienter med coronavirus disease 2019.
Foreløbige erfaringer viser, at kCPAP-behandling kan reducere iltbehovet.
Et multidisciplinært samarbejde om kCPAP-behandling på et medicinsk sengeafsnit kan muligvis aflaste
intensivafdelinger.

Pandemien med cor onavir us disease 2019 (COVID-19) har medfør t en ekstr aor dinær
belastning på hospitaler og især intensivafdelinger . År sagen er ikke kun mange patienter
med COVID-19, men mange patienter med et usædvanligt svær t hypoksæmisk r espir ator isk
svigt. Iltbehandling er hjør nestenen i den under støttende ter api, men andr e for mer for
under støttende behandling kan sandsynligvis udsætte r espir ator behandling. For målet med
denne ar tikel er at beskr ive det fysiologiske r ationale bag behandlingen med kontinuer lig
continuous positive air way pr essur e (kCPAP) til patienter med COVID-19 og de pr aktiske
er far inger med kCPAP implementer et på en sengeafdeling.

FYSI OLOGI SK RATI ONALE
Det kan fr emstå som spr oglig dobbeltkonfekt at tale om kontinuer lig continuous positive
air way pr essur e. »Continuous« r efer er er imidler tid til hele r espir ationscyklus, dvs. både
inspir ation og eksspir ation, mens »kontinuer lig« r efer er er til, at behandlingen gives over en
længer e per iode, typisk fler e timer ad gangen, modsat inter mitter ende CPAP (iCPAP), hvor
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behandlingen gives i få minutter . CPAP adskiller sig fr a noninvasiv ventilation (NIV) ved, at
der anvendes konstant tr yk i hele r espir ationscyklus, hvor der ved NIV anvendes højer e
tr yk under inspir ation end under eksspir ation. CPAP er simpler e i indstillinger ne end NIV og
nemmer e for patienten at samar bejde til.
CPAP administr er es med en tætsluttende maske, som er tilsluttet et appar at, som gener er er
så højt et flow, at tr ykket ved næse og mund holdes nogenlunde konstant under inspir ation
og eksspir ation. CPAP er meget udbr edt til natlig behandling af obstr uktiv søvnapnø, og i
pr incippet er der ingen for skel på den metode, der anvendes ved CPAP-behandling i
hjemmet, og den CPAP-behandling, der anvendes til mer e alvor lige, akutte tilstande som
f.eks. COVID-19. På mange hospitaler anvendes iCPAP som led i sekr etmobiliser ing og som
behandling af atelektaser . Mekanismen er for mentlig en for bedr ing af den kollater ale
ventilation i lunger ne og en øgning af den funktionelle r esidualkapacitet (FRC) [1].
Patofysiologien ved COVID-19 er ikke klar lagt i detaljer , men der er efter alt at dømme tale
om både en vaskulær dysfunktion i lungekr edsløbet og en inter stitiel pneumonitis med
inter sititielt ødem og inflammation samt lækage af væske til alveoler ne [2]. Det inter stitielle
ødem og den alveolær e væskeudsivning er ujævnt for delt i lungevævet og medfør er
omr åder med stær kt r educer et oxygener ing. Den nor male fysiologiske r eaktion på dette er
hypoksisk vasokonstr iktion i lungekr edsløbet, hvilket mindsker per fusionen af dår ligt
oxygener et lungevæv. Som følge af den vaskulær e dysfunktion ved COVID-19 er den
hypoksiske vasokonstr iktion dog hæmmet, hvilket øger ventilations-per fusions-mismatch
[3]. I takt med pr ogr essionen i sygdommen og udbr edelsen af det inter stitielle ødem og den
alveolær e væskeudsivning bliver lunger ne mer e stive, hvilket betyder , at de får laver e
komplians, og det r espir ator iske ar bejde stiger betydeligt [3].
CPAP har en r ække gavnlige effekter i denne situation. Den væsentligste effekt er en øgning
af FRC, som under nor male omstændigheder er det sluteksspir ator iske lunger umfang. Når
FRC øges, betyder det, at der r ekr utter es alveoler , og at kollaber ede alveoleafsnit bliver
luftfyldte også i eksspir ationen. Åbning af alveoler medfør er bedr e oxygener ing og er på
den måde med til at mindske ventilations-per fusions-mismatch. CPAP mindsker r isikoen for
atelektr aume, som er beskadigelse af alveoler pga. det mekaniske str ess, der følger af
r epetitiv åbning og lukning af alveoler . Atelektr aume er sammen med over distender ing af
alveoler de vigtigste komponenter i den mekaniske beskadigelse af lunger ne, som ses ved
acute r espir ator y distr ess syndr ome, især under r espir ator behandling [4]. CPAP holder
også de distale luftveje åbne som følge af det positive over tr yk i luftvejene, og CPAP øger
lunger nes komplians og mindsker det r espir ator iske ar bejde. Sidstnævnte gælder dog kun
til en vis gr ænse, idet en over distender ing af lunger ne til nær total lungekapacitet
r educer er både lunger nes og br ystvæggens komplians og der med kan for øge det
r espir ator iske ar bejde.
Der er to for skellige str ategier mht. den ventilator iske behandling af patienter med COVIDUgeskr Læger 2020;182:V05200358
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19. Den ene er tidlig intubation [5], mens bl.a. kCPAP fr emhæves i den anden som en metode
til at undgå eller udskyde intubation [6, 7]. Iht. Dansk Lungemedicinsk Selskabs
r etningslinjer for COVID-19 er indikationen for kCPAP, at patienten har hypoksæmisk
r espir ationssvigt med iltbehov på 10-15 l/min [8]. I det følgende empir ien vedr ør ende kCPAP
til patienter med COVID-19 givet på Hvidovr e Hospital.
Pr ak tisk e er f ar in g er
Er far inger med patienter med COVID-19 viser et stor t iltbehov i det mer e fr emskr edne
stadie, ofte med behov for mer e end 20 l/min, svar ende til en fr aktion af inspir ator isk ilt
(FiO2) > 65%. Den per ifer e iltmætning (SpO2) er ekstr emt fluktuer ende og kan dykke langt
ned med hur tige og stor e spr ing.
Tr ykket i kCPAP-masken skal iht. guidelines ligge på 10-15 cm H2O og som udgangspunkt
vær e så lavt som muligt, men så højt, at det har effekt på iltmætningen [8]. Som
tommelfinger r egel gives lidt højer e tr yk, hvis iltbehovet er stor t (over 20 l ilt), eller hvis
per sonen er over vægtig med højt modtr yk fr a abdomen.
Før star t af kCPAP bliver der r egistr er et blodtr yk og puls, SpO2, r espir ationsfr ekvens og
iltbehov. Et star ttr yk på enten 10 cm H2O eller 12 cm H2O vælges, og masken sættes på.
Patienten obser ver es i ca. 20 minutter med fokus på r espir ationsfr ekvens, iltmætning,
lækage fr a maske og komplians. Vitale vær dier r egistr er es igen efter nogle minutter s
behandling, og tr ykket indstilles eventuelt her efter igen.
Som r egel ses der effekt af behandlingen i for m af stabil iltmætning og/eller mindr e
iltbehov efter få minutter . Hvis r espir ationsfr ekvensen øges, og/eller patienten synes, at
behandlingen er hår d, sænkes tr ykket fr a f.eks. 10 cm H2O til 8 cm H2O. En let øget
r espir ationsfr ekvens er dog acceptabel, da effekt på iltbehov og SpO2 pr ior iter es højt. Det
kan vær e en for del som tilvænning og langsom opstar t at lade kCPAP-behandlingen var e i
en halv til en hel time og der efter give patienten en pause. Det anbefales, at CPAP gives
ufugtet af hensyn til r isikoen for aer osolspr edning [8], men især ved høje iltkoncentr ationer
kan fugtning vær e nødvendigt.
Behovet for og effekten af kCPAP kan ændr e sig i for løbet og bør der for løbende vur der es.
Patienter nes iltbehov er ligeledes meget svingende og der kan der for for ekomme
tidspunkter , hvor ilttilskuddet må øges. Det er her vigtigt at indtænke lejr ing, da
stillingsskift fr a f.eks. Fowler s leje til fladt sideliggende stilling eller endda bugleje kan have
stor indflydelse på oxygener ingen. Da patienter ne er vågne, kan de ofte selv hjælpe til ved
lejr ing og tilkendegive, om de er godt tilpas.
Var ig h ed o g o ver vå g n in g
Var igheden af kCPAP er som udgangspunkt 24 timer i døgnet. Pauser bl.a. mhp.
mundhygiejne er dog meget vigtige. Længden af pausen og hvor tit den skal gentages,
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afhænger af patientkomplians, iltbehov og stabilitet af iltmætningen, når masken fjer nes.
Ved bedr ing i tilstanden med ilttilskud under 10 l og stabil SpO2 kan kCPAP aftr appes med
tiltagende pauser i behandlingen, og ilttilskuddet kan aftr appes under kontr ol af SpO2.
Patienter ne over våges nøje under vejs i behandlingen. Alle er udstyr et med pulsoximeter , så
per sonalet kan følge SpO2 og puls på skær me både på stuen og på centr al
over vågningsskær m på sygeplejekontor et. Endvider e kan per sonalet obser ver e patienter ne
gennem vinduer . Især ved nedsat bevidsthedsniveau eller delir ium er fast vagt nødvendig,
da seponer ing af masken kan medfør e voldsom for vær r ing med stor t fald i iltmætningen.
Hvis patienten ikke er fysisk over våget, er det afgør ende, at der er en alar m for fald i SpO2,
som umiddelbar t r egistr er es af per sonalet. Resultater ne af blodgasmålinger bør for eligge
ved behandlingsstar t og tages her efter separ at for at følge udvikling i niveauer ne af det
ar ter ielle kuldioxidtr yk (PaCO2), pH og laktat.
Nogle af patienter ne oplever god effekt af kCPAP, men kan have svær t ved at holde ud at
have masken på. I disse tilfælde er det nødvendigt med ber oligende medicin i for m af
pr omethazin, mor phin eller midazolam i små og r efr akte doser .
T væ r f ag l ig h ed
Omkr ing 40 patienter er blevet behandlet med kCPAP på Infektionsmedicinsk Afdeling på
Hvidovr e Hospital. Hos de fleste patienter har SpO2-vær dien ligget på 86-94% med 20-70 l
ilt/min. FiO2 i CPAP-masken er blevet målt til 65-99%. De fleste patienter har fået behandling i
10-24 timer /døgn, og lidt uventet er de blevet behandlet i op til en uge.
Fysioter apeuter , som i for vejen har var etaget iCPAP-behandling på hospitalet, har var etaget
kCPAP-behandlingen, som er blevet håndter et i et tæt tvær fagligt samar bejde med
sygeplejer sker , infektionsmediciner e, lungemediciner e og intensivlæger . Desuden har
diætister og er goter apeuter deltaget i behandlingen. Det er vigtigt, at CPAP-behandlingen
håndter es af per sonale med er far ing i såvel tr ykindstilling som masketilpasning for CPAP
eller NIV.
Patienter , som har r esponder et godt på behandlingen, har ofte kunnet få ilttilskuddet
r educer et fr a f.eks. 30 l/min til 15 l/min ved star t af kCPAP og har undgået
r espir ator behandling. Nogle patienter har initialt haft god effekt af kCPAP, men der es
iltbehov er alligevel pr ogr edier et, og ultimativt har kCPAP ikke kunnet stoppes, idet
fjer nelse af masken medfør te svær hypoksæmi tr ods FiO2 på 100%. Disse patienter har
således måttet intuber es ved ophør af kCPAP eller over gå til palliation. Endelig har nogle
patienter haft dår lig komplians og har der for måttet behandles udelukkende med høj FiO2.
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kCPAP har en sær deles positiv effekt på oxygener ingen hos langt de fleste patienter med
svær r espir ator isk påvir kning som følge af COVID-19. Der med kan kCPAP-behandling
medvir ke til at udskyde eller i nogle tilfælde undgå en r espir ator behandling.
Da kCPAP ved omhyggelig titr er ing af tr yk mindsker patientens r espir ator iske ar bejde, er
dette også med til at udskyde tidspunktet for intubation. Imidler tid vil en del patienter
alligevel ende med at blive intuber et, medmindr e der er et behandlingsloft, som medfør er ,
at en udsigtsløs behandling er stattes af palliation. For patienter , som ikke kan gennemfør e
en langvar ig r espir ator behandling, er kCPAP i kombination med ilttilskud et kvalificer et bud
på en aktiv behandlingsstr ategi. For patienter , som skal intuber es ved for vær r ing, er det
vanskeligt at finde det optimale tidspunkt for at over gå fr a kCPAP til intubation. Ingen
mar kør er kan isoler et set for tælle dette. I over vejelser ne indgår bl.a. for højelse af PaCO2,
men det ses sjældent og kun meget sent i for løbet hos patienter med COVID-19. Et for højet
laktatniveau kan indiker e utilstr ækkelig vævsoxygener ing. Stigende r espir ationsfr ekvens og
over fladisk r espir ation kan mar ker e udtr ætning. Manglende effekt af kCPAP på SpO2 og
ilttilskud kan indiker e, at FRC er høj og ikke kan optimer es yder liger e. Når kCPAP anvendes
på en medicinsk afdeling hos patienter med svær t hypoksæmisk r espir ator isk svigt, er det
der for nødvendigt med et sær deles tæt samar bejde med intensivafdelingen, således at
intensivlæger ne følger patienter ne nøje og vur der er det optimale tidspunkt for intubation.
Ar gumentet for tidlig intubation er bl.a., at spontan r espir ation med stor t r espir ator isk
ar bejde medfør er øget tr anspulmonalt tr yk med r isiko for patient self-induced lung injur y
[3, 5]. Ar gumentet for sen intubation er , at langvar ig r espir ator behandling medfør er r isiko
for infektion og ventilator -induced lung injur y og gener elt er for bundet med høj mor biditet
og mor talitet som følge af immobiliser ing og sedation.
Risiko for per sonalesmitte indgår også i over vejelser ne ved valg af behandlingsstr ategi. I
danske guidelines for COVID-19 anbefales anvendelse af filter ing facepiece 2-maske plus
visir hos per sonale, som giver kCPAP [7]. Hvis disse r etningslinjer over holdes, og der
anvendes uventiler et og veltilpasset maske med eksspir ationsventil og vir usfilter (Fig u r 1 ),
skønnes det, at der ikke er øget r isiko for smitte af per sonalet.
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Det er endnu uafklar et, hvilken str ategi der skal følges hos patienter med COVID-19, men
kCPAP er en skånsom og effektiv behandlingsfor m, der sammen med højt ilttilskud
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optimer er oxygener ingen, mindsker r isikoen for atelektr aume, øger lunger nes komplians
og mindsker det r espir ator iske ar bejde.
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SUMMARY

CPAP for patients with COVI D-19
Linette Mar ie Kofod, Klaus Nielsen Jeschke, Rikke Kr ogh-Madsen, Car sten Monefeldt Albek &
Ejvind Fr ausing Hansen
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Continuous positive air way pr essur e (CPAP) has been suggested as a beneficial tr eatment for
patients with cor onavir us disease 2019 (COVID-19). The objective of CPAP tr eatment is to
impr ove oxygenation, unload r espir ator y muscles and possibly delay or avoid intubation.
This r eview descr ibes the physiological r ationale behind CPAP ther apy for patients with
COVID-19 and the clinical exper ience with CPAP, implemented in a medical war d without
pr ior knowledge of the tr eatment. CPAP has the potential for r educing the bur den on
intensive car e units if implemented on a medical war d by a multidisciplinar y appr oach.
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