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Høringssvar fra DASAIMs børneanæstesiudvalg til Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) 
”Intubation af neonatale børn” 

 
DASAIMs børneanæstesiudvalg har i samarbejde med DASAIMs obstetriske udvalg samt de kliniske 

børneanæstesiologiske afdelinger på Rigshospitalet, Odense Universitets Hospital, Århus 

Universitetshospital samt Ålborg Universitetshospital udarbejdet et samlet svar til DPS vedrørende en 

retningslinje for intubation af neonatale børn. Høringssvaret er opdelt i en overordnet politisk og 

organisatorisk betragtning samt en konkret faglig udmelding i forhold til den anførte retningslinje fra DPS. 

 
Politisk og organisatorisk betragtning: 
Intubation af neonatale børn betragtes af DASAIMs børneanæstesiudvalg som en højrisiko procedure, og 

skal kun varetages af anæstesiologer med relevant dokumenteret videreuddannelse, volumenkrav samt 

specifikke kompetencer indenfor det børneanæstesiologiske speciale.  

 

I specialevejledning for pædiatri (januar 2018) beskrives intubation af neonatale børn:  

 

”Initial behandling af meget præmature børn (gestationsuge 28+0-31+6) (450 pt./år). Varetages, hvor 

relevant, i tæt samarbejde på matriklen med anæstesiologi. Når barnet vurderes stabilt efter en konkret 

klinisk vurdering kan der ske overflytning til hovedfunktionsniveau. Der skal kunne foretages intubation og 

indgift af surfaktant. Kræver døgnberedskab med fremmøde indenfor kort tid ved personale, herunder 

speciallæge med neonatologisk kompetence, eller efter lokal aftale ved anæstesiolog med neonatal 

kompetence”.  

 

Der har ifølge DASAIMs børneanæstesiudvalg ikke været korrespondance mellem DPS og DASAIM i 

relation til udarbejdelsen af ovenstående specialevejledning i pædiatri. DASAIMs børneanæstesiudvalg 

mener ikke at pædiatere eller anæstesiologer uden de ovenfor anførte dokumentationskrav skal foretage 

intubation af neonatale børn. DASAIMs børneanæstesiudvalg mener, at den gravide med risiko for præmatur 

fødsel primært bør overflyttes til et hospital med højtspecialiseret obstetrisk, neonatologisk og 

børneanæstesiologisk funktion. Hvis det ikke kan lade sig gøre at overflytte den gravide med risiko for 

præmatur fødsel bør der hurtigst muligt etableres kontakt til modtagende hospital med højtspecialiseret 

obstetrisk, neonatologisk og børneanæstesiologisk funktion. Det modtagende hospital bør herefter tilstræbe 

at sende relevant uddannet børneanæstesiologisk og neonatologisk personale til at varetage understøttende 

funktion (intubation) og medicinsk behandling samt transport af det præmature barn til modtagende afdeling. 



Konklusion: Intubation af neonatale børn varetages aktuelt i varierende omfang og efter eget ønske af 

neonatologer på landets hospitaler. Generel anæstesi samt instrumentering af luftveje hos neonatale børn er 

en højt specialiseret opgave som udelukkende bør varetages på universitetshospitalerne (Rigshospitalet, 

Odense Universitetshospital, Århus Universitetshospital samt Ålborg Universitetshospital). Det er en opgave 

der af DASAIMs børneanæstesiudvalg anses som en anæstesiologisk kernekompetence, og bør derfor kun 

varetages af børneanæstesiologer med relevant dokumenterede kompetencer. 

 

Faglig udmelding i forhold til den anførte retningslinje fra DPS: 
 
Høringssvar: 

DPS vejledning til ”Intubation af det neonatale barn”. Udarbejdet af DASAIMs 
børneanæstesiudvalg på baggrund af indkomne kommentarer fra speciallæger i anæstesiologi, 
med specieller børnekompetencer på universitetsafdelinger og regionssygehuse i Danmark. 

Generelt 
 

1. Det er vigtigt at formål og hvem retningslinjen henvender sig til fremgår tydeligt. Der er ikke i 
vejledningen beskrevet kompetencekrav til personalet, der varetager intubation af nyfødte. 
Det er formentlig den enkeltfaktor, der vil have størst betydning for sikker og hurtig 
intubation med færrest komplikationer.  
 

2. Der lægges ud med et resume af anbefalinger vurderet efter GRADE, men det fremgår ikke 
senere, hvorledes den vurdering er fremkommet, ligesom princippet for vurdering af evidens 
ikke efterfølgende følges. 
 

3. Til nyfødte anbefales ikke-cuffet tube. Det er efterhånden en gammel myte. Anvendelsen af 
et Cochrane review fra 1999 kan ikke tages til indtægt herfor. Man kan ikke bruge et 
videnskabeligt arbejde, der er 20 år gammelt som evidens. Den kliniske praksis ændret 
radikalt. Tuberne er udviklet markant siden 1999. Der har været talrige publikationer på 
området som ikke viser nogen skade. 

4. Der refereres til et Cochrane review baseret på et arbejde om stilet som ikke viste forskel. 
Det kan ikke bruges som evidens for eller imod. Det indebærer en risiko for random error 
eftersom et systematisk review ikke kan indeholde meta-analyse med mindre, at der indgår 
minimum to studier. Desuden bør man regne "required information size / sample size". 
Arbejdet kan bruges til at sige, at vi ikke ved nok om emnet. Det kan ikke anvendes til at 
anbefale for eller imod guide til IKKE at bruge stilet som det er fremført her.  

 
5. Vejledningen eller retningslinjen gælder børn <28 dage. Det fremgår imidlertid, at man kan 

afvige såfremt barnet har en GA<28 uger. Fysiologisk, farmakokinetisk og farmakodynamisk 
er der store forskelle på et barn på 28 dage og en nyfødt med GA 26. Teknik, udstyr, 
kompetencer og medicin adskiller sig væsentligt indenfor de forskellige aldersgrupper. 
Forskellige kliniske indikationer behandles ens med vejledningen. Der er imidlertid store 
forskelle på intubationsproceduren ved forskellige kliniske tilstande. 

 

 



 
6. Afvigelse angives at måtte ske, såfremt det er under genoplivning eller ved manglende 

vaskulær adgang. Intubation bør generelt ikke forekomme uden iv adgang, ligesom 
definitionen af genoplivning bør skærpes. Tilsvarende bør præciseres, at maskeventilation 
bør være førstevalg ved genoplivning og intubation ikke må forsinke ventilationen af børn. 
 

7. Formålet for vejledningen er en blanding af relevante parametre så som komplikationsfri 
teknik, analgesi og parametre, der ikke er egentlige formål, men afledte følger - som sikring 
af optimale intubationsforhold, proceduretid, INSURE forhold og succesrate. Såfremt den 
korrekte teknik anvendes sikres optimale forhold. Tid må ikke være et parameter såfremt 
det medfører skade på barnet. Intubation er en højrisikoprocedure. 
 

8. Termen præmedicinering er ikke vanlig at anvende i denne sammenhæng. 
Præmedicinering i medicinsk litteratur er oftest relateret til sedation inden et indgreb. Altså 
noget der forudgår interventionen. Her er intubationen selve interventionen og kan ikke 
foregå uden egentlig anæstesi. Sedation er ikke tilstrækkeligt til sikker intubation. I dansk 
sammenhæng bør det angives som valg af anæstetika og analgetika eller 
induktionsmedicin. 

Specifikke kommentarer 
1. Der er flere væsentlige og særlige forhold ved intubation af neonatale end de umiddelbare 

anatomiske relateret til øvre luftveje. Medtages sådant et afsnit skal det være mere 
dækkende i forhold til anatomi og fysiologi. 
 

2. Der er ikke stringens mellem definitionen af elektive og akutte intubationer. Anvendes 
termen ”elektiv” betyder det, at det kan foregå planlagt med overholdelse af alle nødvendige 
sikkerhedsregler – herunder faste og relevant personale. Anvendes termen ”akut” 
signaleres parathed til at gå på kompromis med en eller flere forhold under sikker 
intubation. Det er en uheldig formulering, og bør undgås. 

 
3. Et neonatalt barn har ikke fortænder. 

 
4. I forhold til kapnografi kan anvendes kolorimetrisk metode eller egentlig kapnometri. 

 
5. Lejring – stofstykket skal ikke under baghovedet, men under skuldrene. 

 
6. Man er nødt til at gøre sig klart, om man vil anbefale nasal eller oral intubation i akutte eller 

vanskelige tilfælde. Oral er den mest simple metode og bør foretrækkes i meget akutte 
tilfælde eller ved problemer. 

 
7. Respiratorisk: Forsigtig med præoperativ CPAP for ikke at insufflere luft i ventrikelen 

 
8. I forhold til de fleste opstillede indikationer for intubering, giver fastereglerne ikke megen 

mening. Der bør knyttes en kommentar til dette. 
 

9. Der kan anvendes oral sukkervand/vand/saft indtil 2 timer før en elektiv procedure 
 

10. Vagolytikum. Der er ikke indikation for rutinemæssig administration af atropin. Specielt ikke 
såfremt man er bekymret for akutte ændringer i hæmodynamik hos ekstremt præmature. 

 
11. Vagale reflekser kan være både bradyarytmier og takyarytmier pga insufficient 

analgesi/anæstesi og atropin pisker på et myokardium, som kan blive hypoxisk under 
intubationen. 

 



12. Analgesi med fentanyl: Muskelrigiditet er et problem i den aldersgruppe. 
 

13. Fentanyldosis er formentlig for høj. 2 mikrogram burde være nok. Der kan dog være 
anæstesier hvor man med baggrund i barnets kardielle formåen ønsker at anvende højdosis 
opioid for at reducere anæstetikum. 

 
14. Remifentanil – det vil kræve meget stor rutine i anvendelsen af dette præparat førend det 

må anvendes. Det gælder for både intubatøren og assisterende sygeplejerske. Uden stor 
agtpågivenhed kan det få store konsekvenser. Det er både hæmodynamiske ændringer og 
risikoen for fejl, der er alvorlig. Pædiatere har ikke kendskab til rutinemæssig brug heraf. 

 
15. Undlades at anvende anæstetikum til børn ved intubation og dermed også til børn med GA 

< 28 uger risikeres netop cerebral hæmoragi. Meget uenig i anbefalingen for tiopental. 
 

16. Samme forhold for tiopental kunne anføres for propofol. Der er på den baggrund ikke 
evidens for at det ene er bedre end det andet. Der er omvendt heller ikke evidens for at 
propofol er sikkert at anvende. 

 
17. Muskelrelaksatia: Anbefalingen af Suxamethonium er ikke evidensbaseret. Der er potentielt 

flere alvorlige bivirkninger til Suxa end Rocuronium. 
 

18. Dosis af Rocuronium er angivet alt for høj. Korrekt dosis i den aldersgruppe er 0,45 mk/kg. 
 

19. Anslagstid af Rocuronium er formentlig 30-60 sek i denne aldersgruppe 
 

20. Der er intet evidens for anbefaling af Sugammadex. Det er helt off-label. Der er potentielle 
alvorlige kardielle bivirkninger.  

 
21. Dosis af Sugammadex bør i givet fald være 4 mg/kg 

 
22. Der bør altid anvendes ”sonde” i tuben inden indføring gennem nares. 

 
23. Laryngoskop: Der fremlægges ikke en udførlig algoritme for alternativ luftvejshåndtering. 

Hvad har man tænkt sig ved forfejlet intubation? Er det ikke tid til at anbefale video 
laryngoskopi?  
 

24. Der har tidligere været international konsensus om, at et intubationsforsøg kun måtte vare 
20 sek. 
 

25. Tuben kan gå til højre såvel som til venstre hovedbronkus. Hos neonatale er der ikke helt 
samme vinkel på venstre hovedbronkus 

 
26. Anvendelse af ultralyd til verificering af tubebeliggenhed er formentlig en udmærket metode. 

Den kræver imidlertid stor rutine og anbefalingen er ikke evidensbaseret og udelukkende en 
personlig anbefaling fra gruppen. 

 
27. Anbefalingen af Ketamin forekommer rimelig som alternativ. Der er imidlertid ikke evidens 

for anvendelsen til kongenit mb cordis. Sætningen om at Ketamin virker vis NMDA er ikke 
ukorrekt, men det tilsvarende gør sig imidlertid også gældende for de øvrige anæstetika og 
er således en klasseeffekt og ikke specifikt for Ketamin. 

 
28. Neurotoksisitet – eller rettere mistanken om - er ikke eksklusivt for Ketamin. Derudover er 

det helt sikkert langt værre ikke at anvende  
 


