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NIV behandling ved COVID-19 og aerosoldannelse 

NIV 





Covid-19 
 

• Kontakt og dråpesmitte 

 

• SARS epidemien: 

• Luftsmitte ved aerosol genererende prosedyrer 



Aerosolgenererende prosedyrer 

• Luftsmittebeskyttelse 
• Enerom med sluse 
• Kontrollert 

undertrykkventilasjon 
• Eget bad med WC/dusj 
• Dekontaminator 



Aerosol 

• "aero-solution" 

• Aerosol er en gass med finfordelte partikler eller dråper som er så 
små at de holder seg svevende i gassen 

• Kontinium: aerosol -> små dråper -> større dråper -> større ansamling 

• Kan transporteres særlig ved høy luftstrøm som ved hoste eller 
medisinske gasser/prosedyrer 

 



Non-invasiv respirasjonsstøtte ved Covid-19 

• Oksygen via nesekateter 

• Oksygen via åpen maske 

• Oksygen via maske med reservoar 

 

• High-flow oksygen  

• CPAP 

• NIV 

 



 

COVID-19 pandemic and non invasive respiratory management: Every Goliath needs a David. An evidence based evaluation of problems 
J.C. Wincka,, N. Ambrosino  
Pulmonology Volume 26, Issue 4, July–August 2020, Pages 213-220 
 

 



Aerosolgenererende prosedyrer Definisjoner 

• Any medical and patient care procedure that results in the production of 
airborne particles (aerosols) 

• Medical procedures that have been reported to be aerosol-generating 
and consistently associated with an increased risk of pathogen 
transmission 

 

 

 

 

 
World Health Organization. Infection prevention and control of epidemic-and pandemic prone acute respiratory 
infections in health care. WHO guidelines. 2014. 

Evidens for aerosoldannelse Evidens for øket smitterisiko 



Evaluation of droplet dispersion during non-invasive ventilation, oxygen therapy, nebuliser 
treatment and chest physiotherapy in clinical practice: Implications for management of pandemic 

influenza and other airborne infections 
 

• 3 grupper: friske, luftveisinfeksjon, kronisk lungesyke med forverrelse 

• NIV: med ventilert maske og med ikke-ventilert maske 

 

• Dannelse av aerosoler og øket dråpedannelse  

• Ved pasienten munn og 1 meter fra pasienten 

 

• Konklusjon:  

• NIV dannet ikke aerosoler 

• Ventilert maske: Øket dråpedannelse  

• Ikke ventilert maske: Ikke øket dråpedannelse 

 
Simonds et al. October 2010 Health Technology Assessment 14(46):131-172 



Why Did Outbreaks of Severe Acute Respiratory Syndrome Occur in 
Some Hospital Wards but Not in Others? 

• Superspreder hendelser av SARS i avdelinger   

• 127 poster i KINA og Hong Kong 1 års periode 2004 

 

• Høydose oksygen ( >6L/min) 

• BIPAP 

 

 

 

 

 
Yu et al. Clin Infect Dis. 2007 Apr 15; 44(8): 1017–1025 
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Folkehelseinstituttet: 
Aerosolgenererende prosedyrer som er assosiert med smitterisiko for luftveisvirus 

• Intubering/ekstubering 

• åpent trakealsug og kortvarig frakopling 

• Trakeotomi- og trakeostomiprosedyrer 
(innleggelse, bruk av åpent trakealsug, 
seponering) 

• Bronkoskopi  

• Øre-nese-hals luftveisprosedyrer som 
involverer bruk av sug 

• Hjerte-lungeredning (HLR)* 
 

• Non-invasiv ventilasjon (NIV)  

• Høyhastighets oscillerende ventilasjon som HFOV 
(High-Frequency Oscillating Ventilation) 

• High Flow Nasal Oxygenation (HFNO)** 

• Indusert sputum 

• Lungefysioterapi hvis utført rett etter indusert 
sputum, eller utført i områder hvor det regelmessig 
gjøres AGP, for eksempel på intensiv*** 

• Kirurgi og post-mortem prosedyrer i tilknytning til 
pasientens luftveier som innebærer bruk av 
høyhastighets roterende instrumenter/verktøy 

• Gastroskopi som involverer bruk av åpent sug i 
øvre luftveier 

• Tannbehandlingsprosedyrer 



 





 


