
 

Bilagstekst til Cufftrykmåling – en patientklagesag 

STPS skriver i 2016: 

 
Styrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at det ikke fremgår af anæstesijournalen, hvorledes cuff-trykket i 
larynxmasken blev målt. 
Styrelsen finder således ikke, at anæstesiologisk behandling i form af Just Seal-metoden, var tilstrækkelig behandling, 
idet denne metode ikke kan anvendes som mål for, at trykket i cuffen ikke var for højt. 
Styrelsen for Patientsikkerhed finder på den baggrund, at den behandling som NN modtog….var under normen for 
anerkendt faglig standard. 

 

På denne baggrund valgte bestyrelsen for DASAIM samme år at kontakte STPS med følgende 

brev: 

 
Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) er via et medlem af selskabet blevet gjort opmærksom på 
Styrelsens afgørelse i sag nummer XX og vil hermed gøre indsigelse mod den trufne afgørelse. 
Da op mod halvdelen af patienter, der gennemgår anæstesi med anvendelse af larynxmaske oplever halssmerter eller 
synkesmerter, skal problemet tages alvorligt; det er dog sjældent af længere varighed eller af invaliderende karakter. 
Litteraturen viser, at højt cufftryk øger risikoen for smerterne; men grænsen er ikke veldefineret. 
Anvendelsen af Just Seal metode, hvor der kun blæses luft i cuffen til at den akkurat holder tæt, og eventuel skifte til 
større larynxmaske ved utæthed mindsker ligeledes risikoen. Just Seal er en fagligt anerkendt metode og også den 
mest udbredte metode i Danmark. 
DASAIM mener ikke at måling af cufftryk på en larynxmaske er dokumenteret at kunne mindske svælgproblemer, da 
metoden er behæftet med betydelig usikkerhed og ikke forudsiger trykket på svælgslimhinden. DASAIM mener ikke at 
der er noget grundlag i litteraturen til at konkludere, at anvendelse af Just Seal metoden er at handle under normen 
for anerkendt faglig standard. Man ville i givet fald underkende praksis på størstedelen af landets anæstesiafdelinger - 
uden nogen videnskabelig dokumentation. 
DASAIM vil på denne baggrund anmode om at Styrelsen reviderer opfattelsen af at måling af cufftryk ville kunne 
hindre disse gener. 

På bestyrelsens vegne 
Susanne Wammen, overlæge   Anne Tøttrup Klith, overlæge 
Formand    Formand for anæstesiudvalget 

STPS svarede som følger: 

STPS har modtaget din e-mail vdr. DASAIMs bemærkninger til vores afgørelse. 
Det fremgår blandt andet af e-mailen at DASAIM ikke mener, at der er noget grundlag i litteraturen for at konkludere, 
at anvendelse af just seal metoden er at handle under normen for almindelig anerkendt standard, og DASAIM mener 
heller ikke, at det er dokumenteret, at måling af cufftryk vil kunne hindre disse gener. 
Styrelsen skal bemærke, at DASAIM ikke er part i sagen, og at DASAIM endvidere ikke har indsendt en fuldmagt fra en 
af sagens parter til at genoptage sagen. 
Styrelsen kan derfor ikke genoptage sagen med henblik på en eventuelt ændret vurdering, og vi foretager os ikke 
yderligere heri. 

DASAIM fik herefter fuldmagt fra den pågældende anæstesiafdeling, og indsendte januar 2017 

anke med følgende tekst: 

Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) er via et medlem af selskabet blevet gjort opmærksom på 
Styrelsens afgørelse i sag nummer XX. Vi vedlægger fuldmagt fra ledende overlæge NN og vil på dennes vegne 
hermed anke den trufne afgørelses 2. klagepunkt. 

I afgørelsens punkt 2 skriver Styrelsen: "Styrelsen finder således ikke, at anæstesiologisk behandling i form af Just 
Seal-metoden, var tilstrækkelig behandling, idet denne metode ikke kan anvendes som mål for, at trykket i cuffen ikke 
var for højt." 
DASAIM har hertil følgende kommentarer: 
Da op mod halvdelen af patienter, der gennemgår anæstesi med anvendelse af larynxmaske oplever halssmerter eller 
synkesmerter, skal problemet tages alvorligt. Litteraturen viser, at højt cufftryk øger risikoen for smerterne; men 
grænsen er ikke veldefineret. 
Anvendelsen af Just Seal metode, hvor der kun blæses luft i cuffen til den akkurat holder tæt, og eventuel skifte til 
større larynxmaske ved utæthed, mindsker risikoen for komplikationer. Just Seal er en fagligt anerkendt metode og 
den mest udbredte metode i Danmark. 
Cufftrykmåling er behæftet med betydelig usikkerhed og trykket i cuffen forudsiger ikke trykket på svælgslimhinden. 
De tilgængelige videnskabelige studier af cufftrykmåling inkluderer ikke en kontrolgruppe med anvendelse af Just Seal 
metoden. DASAIM mener på denne baggrund ikke at måling af cufftryk på en larynxmaske er dokumenteret at kunne 



mindske svælgproblemer i højere grad end Just Seal metoden. Vi mener således ikke at der er tilstrækkeligt grundlag i 
litteraturen til uforbeholdent at anbefale måling af cufftryk.  
På denne baggrund mener DASAIM ikke at anvendelse af Just Seal metoden er at handle under normen for anerkendt 
faglig standard. 
DASAIM vil på denne baggrund anmode om at Styrelsen reviderer afgørelsen. 

På bestyrelsens vegne 
Sven Felsby, overlæge 
Formand, DASAIM 
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Selskabet modtog herefter marts 2018 en ny afgørelse fra STPS.  

 
På baggrund af en anmodning fra Sven Felsby fra Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin som på vegne af XX 
Sygehus har anmodet om genoptagelse af en sag, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed traf afgørelse den 22. juni 2016, 
har styrelsen truffet følgende nye 
AFGØRELSE 
Styrelsen for Patientsikkerhed finder ikke grundlag for at 
kritisere XX Sygehus for den behandling, som NN modtog den x/x-2013. 
 
STYRELSENS AFGØRELSE AF 22. JUNI 2016 
Styrelsen fandt ved sin afgørelse af 22. juni 2016 grundlag for at kritisere anæstesiologisk afdeling på XX Sygehus for 
behandlingen af NN d. X/X 2013. 
Styrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at det var relevant at anvende en larynxmaske nr. 4 til operationen. 
Styrelsen lagde videre vægt på, at det ikke fremgik af anæstesijournalen, hvorledes cuff-trykket i larynxmasken blev 
målt, herunder at anæstesiologisk behandling i form af Just Seal-metoden ikke var tilstrækkelig behandling, idet 
denne metode ikke kunne anvendes 
som mål for, at trykket i cuffen ikke var for højt. 
 
ANMODNINGEN OM GENOPTAGELSE 

Ved brev af 17. august 2016 har Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin på vegne af 
XX Sygehus bedt styrelsen om at genoptage sagen, idet man har anført, at litteraturen 
viser, at et højt cuff-tryk øger risikoen for smerter, men at grænsen ikke er veldefineret. Det er hertil anført, at op 
mod halvdelen af de patienter, der gennemgår anæstesi med anvendelse af en larynxmaske oplever halssmerter eller 
synkesmerter, der dog sjældent er af længere varighed eller af invaliderende karakter. Anvendelsen af Just Seal-
metoden, hvor der kun blæses luft i cuffen til at den akkurat holder tæt, og eventuelt at skifte til en større 
larynxmaske ved utæthed mindsker risikoen for smerter. Just Seal-metoden er en faglig anerkendt metode, og den 
mest udbredte metode i Danmark. 
Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin har videre anført, at det ikke er dokumenteret, at måling af cuff-tryk 
på en larynxmaske kan mindske svælgproblemer, da metoden er behæftet med betydelig usikkerhed og ikke 
forudsiger trykket på svælgslimhinden. 
Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin har endvidere anført, at der ikke er noget 
grundlag i litteraturen til at konkludere, at anvendelsen af Just Seal-metoden er at handle under normen for almindelig 
anerkendt faglig standard, og at man i givet fald ville underkende praksis på størstedelen af landets 
anæstesiafdelinger uden nogen videnskabelig dokumentation 
 
BEGRUNDELSE FOR GENOPTAGELSE 
Om der er grundlag for at genoptage en sag afhænger af, om der i forhold til den oprindelige 
behandling af sagen er kommet væsentlige nye oplysninger, som må antages at kunne medføre en ændret 
bedømmelse af sagen. Det skal forstås således, at der skal være tale om nye oplysninger, som ikke allerede forelå i 
udtalelser, journalnotater eller andre af sagens akter, da styrelsen traf afgørelse i sagen. Disse nye oplysninger skal 
tillige være så væsentlige, at de måske kan føre til et andet resultat. 
Væsentlige sagsbehandlingsfejl kan desuden medføre, at styrelsen er forpligtet til at genoptage sagen. 
Ved en fornyet gennemgang af sagen er styrelsen blevet opmærksom på, at der ikke er enighed i litteraturen omkring, 
hvorvidt der bør måles cuff-tryk i en larynxmaske eller ej. 
På denne baggrund finder styrelsen, at der er fremkommet nye og for sagens afgørelse væsentlige oplysninger, der 
kan begrunde en fornyet realitetsbehandling. 
Styrelsen har ikke fundet grundlag for ændring af styrelsens afgørelse af 22. juni 2016 for så 
vidt angår de øvrige klagepunkter, idet genoptagelsesanmodningen ikke omfatter disse. 
 



STYRELSENS FORNYEDE BEHANDLING AF KLAGEN 
Styrelsen for Patientsikkerhed tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i 
overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes 
af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har 
modtaget den bedst mulige behandling. 
 
KLAGEN 
Der er klaget over følgende: 

 At NN ikke modtog en korrekt behandling på anæstesiologisk afdeling, XX Sygehus den X/X-2013. 

NN har til klagepunkterne blandt andet anført, at hun efter en operation i hånden, hvor hun blev intuberet, oplevede, 
at hendes tunge var følelsesløs, og at lægerne ikke reagerede tilstrækkeligt herpå eller iværksatte de relevante 
undersøgelser for at hjælpe hende. 
 
BEGRUNDELSE 
Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen. 
Indledende oplysninger 
Ifølge klagen blev NN opereret efter, at hun var faldet og havde slået sit venstre håndled. Hun blev intuberet og lagt i 
fuld narkose. Efterfølgende oplevede hun, at venstre side af tungen og tungespidsen var følelsesløse. 
Begrundelse for afgørelsen af klagen 
Den X/X-2013 fik NN foretaget et anæstesiologisk tilsyn af anæstesiologisk afdeling, XX Sygehus, idet hun skulle 
opereres i sin venstre hånd. 
Det fremgår af journalen, at NN forinden operationen blev orienteret om, at denne skulle foregå i fuld bedøvelse, og at 
hun accepterede dette. 
Ifølge anæstesijournalen ankom NN til operationsstuen cirka kl. 13 og forlod denne igen cirka kl. 14.15. Det fremgår, 
at der blev anvendt en larynxmaske nr. 4, at 
knivtiden var 30 minutter, og at larynxmasken blev anvendt i cirka 45 minutter. 
Det er styrelsens vurdering, at det var relevant at bruge denne type maske til operationen. 
Ifølge udtalelsen fra anæstesiologisk afdeling, anvendte man ved anlæggelse af larynxmasken 
Just Seal-metoden, således at der ikke var mere luft i cuffen (ringen), end til den lige holdt 

tæt. 
Styrelsen kan oplyse, at en larynxmaske er et supraglottisk device, der anlægges i en patients svælg ved hjælp af en 
blind teknik. Der er således ikke tale om en intubation, hvor der anbringes en tube i luftrøret ved hjælp af et 
instrument under vejledning af synet. Larynxmasken er normalt lavet af silikone og består af et rør, der i den ene 
ende er rundt og tilsluttes respiratoren og i den anden ende er fladt omgivet af en cuff, der kan opblæses med luft og 
dermed slutte tæt i svælget. Der anvendes normalt en larynxmaske nr. 4 til kvinder og nr. 5 til mænd. 
Styrelsen kan videre oplyse, at Just Seal-metoden er udtryk for, at der ikke passerer luft forbi 
cuffen. 
Styrelsen skal bemærke, at det ikke fremgår af anæstesijournalen, hvorvidt cuff-trykket i larynxmasken blev målt. 
Styrelsen kan oplyse, at en larynxmaske ved op til 15 % af patienterne giver bivirkninger i form af ondt i halsen i 
lighed med en let halsbetændelse. Bivirkningen vil normalt forsvinde i løbet af et par dage. Såfremt larynxmasken ikke 
er anlagt korrekt eller hvis trykket i cuffen er for højt, kan der opstå trykskader i svælget. Omfanget af disse skader vil 
normalt være proportionelle med den tid larynxmasken er anlagt. Såfremt larynxmasken er anlagt forkert, vil det 
oftest være umuligt at få den til at slutte tæt, hvorfor den må lægges om, eller patienten må intuberes på 
konventionel vis. 
Det er styrelsens vurdering, at larynxmasken var anlagt på traditionel vis, da der ikke var problemer med tætheden af 
masken. Det er styrelsens opfattelse, at en liggetid på 45 minutter normalt ikke vil være nok til at forårsage 
trykskader fra larynxmasken, men at dette kan ske i meget sjældne tilfælde. 
Styrelsen kan oplyse, at det i Danmark ikke er sædvanlig standard at anvende måling af cufftryk ved anvendelse af en 
larynxmaske, da den videnskabelige dokumentation for og imod ikke er entydig. 
Det er styrelsens vurdering, at anæstesiologisk behandling i form af Just Seal-metoden er en tilstrækkelig behandling. 
Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som NN modtog den 22. oktober 2013 på anæstesiologisk 
afdeling, XX Sygehus, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. 
 


