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Resumé. 

Baggrund:  

Afvikling af CPAP behandling hos det for tidligt fødte barn, starter efter en dansk model tidligere end det er 

beskrevet i internationale studier. Der er klinisk diskussion om, at metoden skulle føre til længere 

behandlingsvarighed og ilttilskud. Fra sygeplejefaglig side ses modellen som havende styrker i forhold til 

barnet og familiens udvikling og tilknytning. Med specialet ønskes derfor at belyse resultaterne af den 

danske model, med henblik på at be- eller afkræfte spørgsmålet om længere behandlingsvarighed og 

ilttilskud. 

Formål: 

At sammenligne resultaterne fra den danske model, i forhold til varighed af CPAP - og iltbehandling, med 

internationale studier. 

Metode: 

Der gennemføres et retrospektivt registerstudie af journalmateriale fra 162 for tidligt fødte børn i årene 

2007 til 2010. 

Konklusion: 

Det konkluderes, at den danske model starter afvikling af CPAP signifikant tidligere. Ved andre målepunkter 

har der ikke kunnet vises en signifikant difference. Studiet indikerer således, at den danske model ikke giver 

længere behandlingsvarighed. Resultaterne må dog udforskes nærmere, inden der kan laves en anbefaling 

for praksis. 
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Abstract. 

Titel: 

Withdrawal from CPAP in preterm neonates. A Danish model. 

Background: 

Withdrawal from CPAP in neonates is in Denmark traditionally started earlier than reported in international 

studies. It has been questioned, if this method would result in longer duration of CPAP treatment and 

oxygen supplementation. The method is seen as having strengths in connection with child and family 

development and attachment. Therefore the aim of this project is to confirm or deny the longer duration of 

CPAP treatment and oxygen supplementation when using the Danish model. 

Objective:  

To compare results from the Danish model, on treatment duration and oxygen supplementation, with 

results from international studies. 

Method: 

Retrospective chart review of 162 neonates from 2007 to 2010, treated with the Danish model of CPAP 

withdrawal. 

Conclusion: 

The Danish model is shown to start withdrawal significantly earlier then reported internationally. There was 

no significant difference in other outcomes. Therefore the study could not confirm a longer duration of 

CPAP treatment when using the Danish model. The evidence from this study is yet to limited to recommend 

a model for clinicians. 
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Indledende bemærkninger. 

Dette speciale undersøger sygeplejen til for tidligt fødte børn. Der findes faglige udtryk, som er særlige for 

dette felt, disse forklares i teksten første gang de anvendes. For læsevenlighedens skyld er de desuden 

samlet i en ordliste i bilag 1, til anvendelse når udtrykket senere forekommer i teksten. 

Forfatteren vil her gerne takke de personer, der har været til stor hjælp under udarbejdelsen af dette 

speciale: Afdelingsleder ved Afdeling for biostatistik; Niels Trolle Andersen for statistisk bistand. 

Oversygeplejerske Inge Pia Christensen for tilladelse til at anvende journaler. Phd. og overlæge Tine Brink 

Henriksen, Phd. stud. Christina Friis Jensen og stud. med. Nis Brix Lauridsen for inspiration og praktisk 

assistance med neobase og arkivadgang. 

1.0 Indledning. 

Igennem de seneste år er der sket en massiv udvikling indenfor behandling og pleje af det for tidligt fødte 

barn. Så sent som 1990’erne definerede man et barn født før graviditetens 28. uge som en abort, mens 

man i dag har reddet børn ned til graviditetens 23. uge (1). Denne relativt korte tidsperiode gør, at der 

findes begrænset forskning indenfor behandling og pleje af disse børn. Meget klinisk arbejde på området 

foregår derfor efter tradition og erfaring, hvilket resulterer i store forskelle i den kliniske praksis mellem 

enkelte afdelinger og internationalt (2). 

2.0 Baggrund. 

I Danmark har der fra midt 90’erne og 10 år frem, været en stigende tendens til for tidlig fødsel. Denne 

tendens har været særlig tydelig hos grupper af gravide, som ikke tidligere er anset for værende i risiko for 

en tidlig fødsel. Man har således fra 1995 til 2004 registreret en øgning på 51 % af for tidlige fødsler hos 

førstegangsfødende kvinder, som ikke ventede tvillinger. Øgningen i denne lavrisiko gruppe var 22 % højere 

end øgningen i hele populationen (3). WHO definerer en for tidlig fødsel som værende før graviditetens 37. 

uge (4). Dog er de børn, som er i størst risiko for at have behandlingsbehov af den for tidlige fødsel, de som 

er født før uge 32 (5). Det skal dog bemærkes, at der de senere år er fremkommet studier, som peger i 

retning af, at selv en sådan ”sen – for tidlig fødsel” kan resultere i senfølger (6). I Danmark fødes årligt ca. 

700 børn før graviditetens 32. uge (7).  

Når barnet fødes for tidligt, bliver det født til stimulus helt anderledes end, hvis det var forblevet i 

livmoderen, gennem graviditetens fulde 40 uger. Det for tidligt fødte barn, er ikke modent til de stimuli det 

mødes af efter en fødsel. Udover de samme stimuli som et barn født til tiden, mødes det for tidligt fødte 

barn af en lang række stimuli fra behandling og pleje - i mange tilfælde ubehagelige og smertefulde. På 
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grund af umodenheden til at håndtere disse stimuli, har man et naturligt fokus på, hvilke følger dette giver 

barnet. Det kan ikke diskuteres, at der er risiko for senfølger af en for tidlig fødsel, og jo tidligere barnet er 

født, jo større er denne risiko (8). Der er dog store udfordringer i at registrere og undersøge disse senfølger, 

for man må i sagens natur afvente barnets udvikling, til følgerne viser sig. I den tid er måden man 

behandler og plejer børnene allerede ændret. Derfor det er svært at forudsige noget om 

fremtidsudsigterne, for de for tidligt fødte børn der fødes i dag. Dog er det nu dokumenteret, at der med 

nyere behandlingsmetoder, er et fald i antallet af børn med senfølger, f.eks. hjerneblødninger og cerebral 

parese. Det er på trods af, at endnu tidligere fødte børn overlever i dag end det før var tilfældet, derfor 

kunne det forventes at omfanget af senfølger ville øges med øgningen i denne gruppe (9)(10)(8). Den øgede 

overlevelse tilskrives det store fokus på udvikling af pleje og behandling.  

I forhold til plejen er man gået fra, at forældrene for år tilbage, ikke havde adgang til afdelingen med de for 

tidligt fødte, grundet angsten for infektion. Til nu at have massivt fokus på den vigtige kontakt mellem 

forældre og barn og at fremme denne mest muligt (1). Der udvikles konstant på metoder og teorier, der er 

rettet imod at fremme amning, tilknytning og neurologisk udvikling hos disse børn. Hvilket man forventer 

vil nedbringe forekomsten af senfølger (11). Det for tidligt fødte barn har ved fødslen endnu ikke 

færdigudviklet hjernens struktur og funktion. Efter fødslen udsættes barnet for massive stimuli. Man mener 

at barnet potentielt får påvirket hjernens struktur og funktion af dette og at det kan føre til 

udviklingsmæssige handicap (12). Som forebyggelse forsøger man, til forskel fra tidligere, at minimere den 

påvirkning barnet udsættes for, ved at have fokus på afdelingens miljø og mængden af invasive procedurer. 

Desuden opfordres forældrene til så stor deltagelse som muligt, så barnet mødes af så få personer som 

muligt (12). Denne tilgang kaldes, udviklingsbaseret pleje og kan være inspireret af forskellige kilder, der 

findes f.eks. teorier som familiecentreret pleje og NIDCAP (Newborn Individual Development Care and 

Assessment Program) (11).  

Typisk er danske neonatalafdelinger alle inspireret af disse teorier i en eller anden grad. Det særlige for 

NIDCAP er at det er et registreret varemærke med en helt specifik proces for uddannelse af personale, samt 

krav for godkendelse som NIDCAP-træningscenter (11). I Danmark har kun afdelingen på Århus 

universitetshospital endnu opnået, selvom andre afdelinger arbejder på det samme (13). 

På det behandlingsmæssige plan, har man også fokus på at minimere senfølger. Hos det for tidligt fødte 

barn må man, i behandlingen have fokus på alle barnets organsystemer, da de alle er umodne i forhold til 

det ekstrauterine liv. På trods af den store tekniske og kliniske udvikling de senere år, forbliver 

respiratoriske tilstande den hyppigst forekommende årsag til neonatal mortalitet, eftersom 20 % af alle 

neonatale dødsfald kan tilskrives disse. Disse tilstande er desuden årsag til stor morbiditet, med alvorlige 
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senfølger (14). Det er derfor af stor vigtighed fortsat at arbejde med det respiratoriske område indenfor 

behandling og pleje af det for tidligt fødte barn.  

Hos de for tidligt fødte børn, er den mest udbredte lungekomplikation Respiratory Distress Syndrome 

(RDS), som optræder umiddelbart ved fødslen eller kort efter. Omkring 80 % af børn født før uge 32 

udvikler syndromet (15). RDS opstår på grund af mangel på surfactant1. Tilstanden karakteriseret ved 

diffuse atelektaser, som kræver øget lufttryk for igen at udfoldes (16). Der findes forskellige traditioner i 

forhold til behandling af RDS, forskellen handler grundlæggende om, at vælge at intubere og 

respiratorbehandle barnet, eller at anvende det ikke invasive CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 

system. CPAP giver et kontinuerligt tryk af atmosfærisk luft, der støtter, men ikke overtager barnets egen 

vejrtrækning og samtidig forebygger sammenfald af lungerne. Desuden tilsættes ilt til luften efter barnets 

behov (2). Der har i forskningen været fokus på behandlingsstrategier, -teknologi og indikationer for 

indledningen af CPAP (17-24). I Skandinavien har man traditionelt anvendt en tilgang til den respiratoriske 

behandling af præmature, som i forskningssammenhænge er blevet kaldt ”Den skandinaviske model”. I 

denne model forsøges i størst muligt omfang, at undgå respiratorbehandling og i stedet anvende CPAP. 

Hvis barnet udvikler RDS med behov for surfactant, anvendes den såkaldte INSURE procedure (INtubation 

SURfactant Extubation). Her ekstuberes barnet om muligt, straks efter administrationen af lægemidlet 

Curosurf®, og kommer tilbage i CPAP (2). Derfor har Skandinavien nogle helt særlige kvaliteter, i forhold til 

forskning i CPAP anvendelse. Dog må det nævnes, at man stadig ikke har endelig evidens for, hvilken tilgang 

der giver færrest senfølger (2). 

I Danmark er der desuden det særlige, at det i stort omfang er sygeplejersker, der har det delegerede 

ansvar for at afvikle CPAP behandling. Dette får man under læsning af forskningslitteratur om emnet, 

indtryk af, er særligt i internationale sammenhænge. Det er muligt, at det plejemæssige fokus på 

udviklingsbaseret pleje og forældre-barn kontakt bliver inddraget i metoden, som anvendes til at afvikle 

CPAP behandlingen hos det for tidligt fødte barn. Denne sygepleje kan ses ud fra en sygeplejeteori som 

M.E. Scheels, der lægger vægt på, at sygepleje placeres i et skæringspunkt mellem natur-, human- og 

samfundsvidenskab. Hun præsenterer desuden tre handlemåder som sygepleje, ifølge hende, udføres ved 

hjælp af: den kognitivt-instrumentelle, den æstetisk-ekspressive og den moralsk-praktiske (25). Med denne 

teori kan afviklingen af CPAP behandling hos det for tidligt fødte barn, ses som et problemområde, hvor 

disse videnskaber og handlemåder er i spil i en daglig sygeplejefaglig praksis. Det ses som en mulighed, at 

man ved at inddrage den udviklingsbaserede pleje i et kognitivt instrumentelt område, som afvikling af 

CPAP, bedre varetager det for tidligt fødte barns behov og dermed forebygger senfølger. Derfor er det 

                                                           
1
 Overfladespændingsnedbrydende stof som naturligt udvikles i barnets lunger sidst i graviditeten. 
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sygeplejefagligt vigtigt at belyse denne afvikling, med henblik på at kunne dokumentere, om denne særlige 

afviklingspraksis er til fordel for de for tidligt fødte børn. 

Herefter præsenteres funktionen af CPAP og hvordan afviklingen udføres i dag. 

2.1 CPAP behandling. 

Forkortelsen CPAP står som nævnt for Continuous Positive Airway Pressure. Dette beskriver funktionen af 

CPAP, nemlig at der vedvarende opretholdes at positivt luftvejstryk. Dette gøres ved, at der permanent 

blæses et flow af atmosfærisk luft kombineret med den iltprocent barnet behøver, ned i lungerne. I 

systemet er der indbygget en ventil, der gør at barnet kan ånde ud mod dette flow. Teknikken blev første 

gang beskrevet i 1968, af Benveniste og Pedersen der havde udviklet den ventil som i stort omfang stadig 

anvendes i Danmark (26). I 1971 beskrev Gregory et al. anvendelsen af dette system til behandlingen af RDS 

(27). På dette tidspunkt blev CPAP stadig givet til intuberede børn via endotrachealtuben. Senere fandt man 

dog frem til, at CPAP kunne administreres mindre indgribende, via en non-invasiv anordning omkring 

næsen, dette kaldes n-CPAP (nasal-CPAP). I en metaanalyse er n-CPAP vist, at være bedre end en 

endotracheal placering af CPAP (19). I samme metaanalyse er det vist, at en binasal studs med et kort rør i 

hvert næsebor, er bedre end en studs med et enkelt rør (19). Da der kom nyere og mere raffinerede 

respiratorer i 1980’erne, blev anvendelsen af mekanisk ventilation igen mere populært. Herefter skete der 

dog en øgning af respiratorrelaterede bivirkninger, som Broncho Pulmonal Dysplasi (BPD). BPD opstår bl.a. 

på grund af den respiratoriske støtte børnene får og er frem til i dag stadig forbundet med stor mortalitet 

og morbiditet, og gør barnets iltbehandling længere end hvis BPD ikke opstår (2)(28). Man har dog opdaget, 

at der er markant forskel på de enkelte behandlingssteders forekomst af disse bivirkninger. I denne 

sammenhæng har man fundet, at forskellen, med stor sandsynlighed, er grundet forskellige tilgange til den 

respirationsstøttende behandling. Her ser man, at der er flest bivirkninger der hvor børnene oftest bliver 

behandlet med respirator frem for CPAP (29) (30)(28). Dette har skabt ny interesse for behandlingen med 

CPAP, hvorefter man har kunnet registrere et signifikant fald i omfanget af BPD (29)(30). Dette er 

baggrunden for den store interesse der er i dag, for udvikling og forbedring af CPAP behandling.  

CPAP har en række fordele, men også en del ulemper som vist her: 

TABEL 2.1: Fordele og ulemper ved CPAP: Egen oversættelse efter (14)  

Fordele Ulemper 

 Øger funktionel residual kapacitet, ledende til 

øget PaO2. 

 Forbedrer pulmonal komplians og nedsætter 

 Øger risiko for pneumothorax og 

pneumomediastinum. 

 Højt CPAP tryk kan lede til over-inflation af 
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respirationsarbejdet. 

 Splinter luftveje og diaphragma. 

 Forebygger alveolær sammenfald. 

 Nedsætter det partielle alveolære-arterielle ilt 

tryk ratio. 

 Nedsætter intrapulmonær shuntning. 

 Nedsætter obstruktiv og blandet apnø. 

 Bevarer surfactant. 

lungen, nedsat komplians og øget 

respirationsarbejde. 

 Øget intra-thorakalt tryk kan reducere det 

venøse tilbageløb til hjertet og nedsætte 

hjertes pumpefunktion. 

 Over-inflation af lungen nedsætter tidal 

volumen og kan øge PCO2 og dead-space. 

 Der kan samles store mængder luft i barnets 

mave, forårsagende distension af denne (CPAP-

Belly syndrome). 

 Efter omkring 10 dages CPAP, udvikler mere 

end 13 % af børnene nasale skader.  

 Hudløshed og nasal skader kan fore til 

obstruktion og risiko for infektion, specielt med 

koagulase-negative stafylokoker. 

      

Derfor er det af stor vigtighed, at undersøge alle elementer af behandlingen, for at udnytte dens fordele 

bedst muligt og samtidig forebygge bivirkningerne. 

På grund af de her viste ulemper, er det af stor vigtighed at belyse afviklingen af CPAP behandlingen, da 

man derved udsætter barnet for disse risici i så kort tid som muligt. Desuden er det økonomisk forbundet 

med markant større omkostninger, at have et barn i CPAP behandling end uden. Dette kommer af udgifter 

til både CPAP udstyr og til pleje/overvågning.  

2.2. Afvikling af CPAP. 

Da meget af plejen af det for tidligt fødte barn, som nævnt, foregår efter traditioner og erfaring er det ikke 

overraskende, at afviklingen af CPAP foregår uden nedskrevne retningslinjer. Dette gælder de afdelinger 

forfatteren er bekendt med og det er også tilfældet i langt størstedelen af afdelinger undersøgt i et engelsk 

studie (31). På grund af dette, må beskrivelsen af afviklingen hvile på klinisk erfaring, som må hentes fra 

den afdeling, hvor forfatteren har mest klinisk erfaring, hvilket er et dansk universitetshospital. Man har på 

denne afdeling i flere år arbejdet med udviklingsbaseret pleje efter NIDCAP teorien. Derfor er der baggrund 

for, at afviklingen af CPAP, som det tidligere beskrevet, kan være baseret på disse principper og dermed 

potentielt forebygger skader på hjernens struktur og funktion. 
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Rent praktisk har sygeplejerskerne på denne afdeling lov til at skønne, om barnet evner at undvære CPAP 

behandlingen i kortere eller længere tid. Det skal nævnes, at disse tiltag naturligvis løbende vurderes i et 

tværfagligt samarbejde med lægerne. Vurderingen af barnets evne til at undvære behandlingen udføres 

løbende, f.eks. når barnet kortvarigt har den nasale studs afmonteret, i forbindelse med pleje af næsen 

eller sugning. I denne forbindelse registreres barnets reaktion på pausen, i forhold til respiratorisk og 

cirkulatorisk stabilitet, samt alment velbefindende. Hvis barnet tåler pausen til pleje godt, i forhold til 

fysiologiske parametre, og måske viser tegn på velbefindende, har man lov at lade barnet undvære CPAP så 

længe man vurderer det forsvarligt. Dette på trods af, at man er klar over, at der er længe til barnet 

permanent kan undvære behandlingen. Desuden er det accepteret at give barnet ilttilskud under disse 

pauser, hvis barnet kan klare sig uden det øgede tryk i CPAP, men har lav saturation. Det er ikke 

ualmindeligt, at et barn som er meget grædende uden nogen tydelig årsag, forsøgsvis får lov at holde en 

CPAP pause med henblik på at vurdere, om barnet kan klare sig uden og eventuelt ”beder om en pause”. 

Denne tilgang fører ofte til, at barnet gennem forløbet på neonatalafdelingen kommer frem til, at holde 

flere daglige pauser fra CPAP. Disse pauser bliver ofte kombineret med, at barnet kommer ud af kuvøsen til 

en af sine forældre, til den såkaldte kængurupleje. Det er dokumenteret i videnskabelige reviews, at 

kængurupleje fører til lavere mortalitet, mindre morbiditet samt udviklingsmæssige og tilknytningsmæssige 

fordele for barnet og familien (32-34). Det opleves af personalet, at den fordel der opnås ved 

kænguruplejen øges af den faktor, at barnet kommer ud uden mere udstyr end strengt nødvendigt, da det 

giver forældrene bedre mulighed for visuel kontakt med barnet. Desuden udtrykker forældrene ofte stor 

glæde ved at have denne bedre mulighed for kontakt med barnet, f.eks. i forbindelse med pusling og anden 

pleje. Der findes ikke entydige kriterier for hvad der gør, at barnet igen installeres i CPAP. I vurderingen af 

genetableringen findes måske netop en del af den udviklingsbaserede pleje, da det ofte opleves, at der ikke 

er klare fysiologiske indikationer for at genetablere CPAP behandling, men den ansvarlige sygeplejerske 

vurderer, at barnet har behovet. At udviklingsbaseret pleje er baggrunden for denne vurdering, er ikke 

umiddelbart underbygget af forskning og der kan være andre årsager der gør sig gældende. Det er dog ofte 

kendskabet til barnets reaktionsmønster, der bliver anvendt som argument i forhold til vurderingen af CPAP 

behov. Det kan pege i retning af sammenhængen med udviklingsbaseret pleje. Når det vurderes, at barnet 

er tæt på helt at undvære behandlingen, ses det ofte at en sygeplejerske som kender barnet godt, i 

samarbejde med lægen, ordinerer ”CPAP pause efter evne”. Dette forstås sådan, at barnet gerne må 

presses og typisk skal vise fysiologiske tegn på CPAP behov, for at behandlingen genopstartes. Dette gøres 

med henblik på, at minimere de bivirkninger, der som vist er ved behandlingen.  

Der har dog været udtrykt bekymring over denne metode til afvikling af CPAP. Der har været argumenteret 

for, at der ved de tidlige pauser evt. kan opstå yderligere atelektaser, hvilket tænkes at øge varigheden af 
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CPAP behandlingen. Man forestiller sig desuden, at de yderligere atelektaser kan give skader på lungevævet 

som f.eks. BPD, og deraf følgende langvarig iltbehandling. Disse teorier kan delvist underbygges af et studie 

(35). 

Det er på grund af denne bekymring, af stor betydning, at undersøge afviklingen af CPAP hos det for tidligt 

fødte barn, som den udføres i dansk sammenhæng. 

3.0 Litteratursøgning. 

For at belyse allerede eksisterende forskning om emnet, afvikling af CPAP hos det for tidligt fødte barn, må 

der udføres en struktureret litteratursøgning. Hvis der i denne sammenhæng findes store mængder 

litteratur af høj kvalitet, kan det være relevant at udvikle en klinisk retningslinje. Hvis ikke dette er tilfældet, 

må det vurderes, hvilken type forskning der bedst kan videreudvikle den eksisterende evidens (36). 

Da det potentielt kunne være aktuelt at udvikle en klinisk retningslinje, vil der i forbindelse med søgningen 

på området, anvendes den metode der anbefales i arbejdet med kliniske retningslinjer. 

Tankerne om kliniske retningslinjer er vokset ud af teorien om evidensbaseret praksis. Den første person 

som tillægges betydning indenfor evidensbasering er A. Cochrane, som i 1972 udgav bogen ”Effectiveness 

and efficiency” (37). Denne bog markerer starten på arbejdet med at systematisere forskningsresultater, 

med henblik på at forbedre og udvikle praksis. I nyere tid har professor D.L. Sackett været toneangivende 

indenfor evidensbaseret praksis, og har skrevet bogen ”Evidence Based Medicine: How to practice and 

teach” (38). Den anses som en grundbog indenfor evidensbaseret praksis. Med inspiration fra Sackett, og 

anden international litteratur om emnet, er der i Danmark præsenteret to ret enslydende modeller for 

arbejdet med kliniske retningslinjer. Den ene fra sekretariatet for referenceprogrammer under 

sundhedsstyrelsen (39), som tidligere har haft ansvaret for udviklingen af kliniske retningslinjer. Den anden 

præsenteres i bogen ”Kliniske retningslinjer – hvordan og hvorfor” (36) af V. Krøll. Denne bog ligger sig tæt 

op af anbefalingerne fra center for kliniske retningslinjer, som nu har ansvaret for udvikling af kliniske 

retningslinjer indenfor sygeplejen, men med en ambition om på sigt at blive tværfaglig. Herunder vises en 

model som kan beskrive denne metode: 

FIG 3.1: Proces for udarbejdelse af klinisk retningslinje: Tilrettet fra V. Krøll (36) 

 

 

 

 

Udarbejdelse af søgestrategi. Udarbejdelse af fokuseret spørgsmål. 

Vurdering af litteratur. Udarbejdelse af anbefalinger. Systematisk litteratursøgning. 
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Vurderingen af litteraturen, vil i dette speciale blive grundlaget for, hvordan problemformuleringen 

formuleres. 

Det fokuserede spørgsmål, som må danne baggrund for søgningen, kan både være et såkaldt forgrunds og 

baggrundsspørgsmål. I dette speciale er det endnu ikke afklaret, om der mangler viden på området, hvorfor 

der ønskes en bred søgning om afvikling af CPAP hos det for tidligt fødte barn. Det betyder at et 

baggrundsspørgsmål er mest relevant, da et forgrundsspørgsmål skal være mere fokuseret (36). Derfor 

bliver det fokuserede baggrundsspørgsmål: ”Hvilken forskningsbaseret viden findes der, om afvikling af 

CPAP hos det for tidligt fødte barn?”.  

For at besvare det fokuserede spørgsmål, udarbejdes en søgestrategi. På denne måde sikrer man sig at 

holde fokus og det er samtidigt muligt, på et senere tidspunkt, at genskabe den samme søgning. Dette 

skaber både gennemsigtighed i arbejdet, samt gør det lettere at opdatere en klinisk retningslinje, hvis det 

er muligt at lave en sådan (36). I denne søgning, vil der blive søgt i de databaser som regnes for nødvendige 

i en evidens sammenhæng, nemlig Cochrane, Medline og Embase. Da der her er tale om en sygeplejefaglig 

sammenhæng søges der også, som det anbefales, i Chinal. Der laves desuden, som det anbefales af Krøll, 

håndsøgning af relevante referencelister og databasernes funktion ”relaterede artikler” (36). Der udvikles, 

for at fastholde overblik, en søgeprotokol efter den model, som præsenteres hos Krøll (36). Denne protokol 

kan ses i bilag 2.  

Herefter udføres selve søgningen der er afsluttet den 13.02.2012. Undervejs udvælges relevant litteratur 

via inklusions og eksklusionskriterier fra søgeprotokollen og der sorteres for dubletter som der typisk vil 

forekomme en del af, da databaserne har store overlap i forhold til hvilke tidsskrifter der indekseres. 

3.1 Litteraturgennemgang. 

Gennem søgningen fremkom 11 relevante artikler. Disse resumeres herunder, i rækkefølge efter 

udgivelsesdato: 

Det første studie der berører det at afvikle CPAP, ser ikke på en afviklingsstrategi som sådan, men på den 

akutte virkning ved at afslutte CPAP hos stabile præmature børn uden ilttilskud i 6 timer. Dette måles ved 

iltmætning, mængden af apnøer og bradykardier, samt andre kliniske virkninger ved ophør af 

behandlingen. Her dokumenterede man, at ophør af behandlingen bl.a. resulterede i let nedsat iltmætning, 

let øget respirationsfrekvens og 39 % af børnene kom senere tilbage i CPAP. Den gruppe som havde været 

udsat for forsøget kom til gengæld hurtigere ud af CPAP i det hele taget. Dette studie var med til at øge 

interessen for den optimale måde at afslutte behandlingen (40).  



Helle Gøtzsche Olesen – Speciale Cand. Cur. 2012 
 

13 
 

I 2005 nævnte to forfattere i en kort præsentation af et studie, at der ikke findes noget endeligt svar på den 

mest optimale metode til at aftrappe CPAP (31). I deres studie finder de, at afviklingen typisk udføres på ad 

hoc basis, ved enten at holde pauser fra CPAP, eller at trykket i CPAP langsomt nedsættes. Det bemærkes, 

at kun 6 % af afdelingerne har nedskrevne retningslinjer for afviklingen, og at 80 % af afdelingerne 

rapporterer, at det er en delt beslutning mellem sygeplejersker og læger, hvornår barnet er klar til 

aftrapning. Studiet er foretaget i den nordlige del af England (31). 

I 2006 udkom der i forbindelse med en kongres hos European Academy of Paediatrics, to abstracts der 

beskrev studier af CPAP afvikling. Disse er dog ikke publiceret i artikelform, hvorfor der ikke er meget 

information tilgængeligt og det derfor er svært at vurdere studiernes kvalitet. 

Det ene abstract er skrevet af S.D. Singh (41). Samme studie er i 2007 beskrevet i et lidt grundigere abstract 

(42). Her har man undersøgt for tidligt fødte med meget lav fødselsvægt. Når disse børn havde et iltbehov 

under 30 % og CPAP tryk 5-6 cm H2O, blev de randomiseret til en af to grupper. En gruppe holdt længere og 

længere pauser fra behandlingen, en tilgang som kan kaldes ”pause-metoden”. Den anden gruppe fik 

trykket langsomt trappet ned til 2-3 cm H2O, dette kan kaldes ”trykreducerings-metoden”, disse overgik 

herefter til high-flow ilt behandling, og senere til low-flow ilt. I analysen har man ikke medtaget de 

frafaldne børn, hvorfor der ikke er lavet Intention To Treat analyse (ITT-analyse). Denne indebærer, at alle 

der har været randomiseret til studiet, medtages i analysen, da der ellers er stor risiko for at overfortolke 

resultaterne (43). Desuden er det bekymrende, at mange af lægelige grunde blev trukket ud af studiet, det 

giver overvejelser om sikkerheden af metoderne. Det skal dog nævnes, at der i de analyser som 

præsenteres, er signifikant difference til fordel for ”trykreducerings-gruppen”, hvorfor det konkluderes, at 

denne metode ser ud til at give kortere CPAP behandling (42). I abstractet har man dog ikke forholdt sig til 

de eventuelle problemer ved at overgå til ”high-flow” iltbehandling, som i et senere studie har vist sig at 

føre til længere iltbehandling og længere respiratorisk støtte (44). 

Det andet abstract fra 2006 er af A. Soe (45), studiet er ud over dette abstract beskrevet i en mindre 

uvidenskabelig artikel i et mindre tidsskrift (46). I dette studie anvendte man også ”pause-metoden” og 

”trykreducerings-metoden”, og det omhandler børn som bliver ekstuberet, og bruger CPAP som en kort 

overgang til ustøttet respiration. Resultaterne fra dette studie peger på, at der for gruppen af børn født før 

uge 28, er bedst resultater med trykreduceringen, mens der for gruppen af børn født efter uge 28, ikke er 

forskel på de to metoder. Dette studie indeholder dog også punkter som kan kritiseres. Man mangler helt 

at redegøre for frafald og det er desuden uklart om der er gennemført ITT analyse (45). Det anerkendes 

dog, at noget af grunden til disse mangler kan være den yderst begrænsede plads i et abstract. 
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I Australien har man i 2008 lavet en spørgeskemaundersøgelse, med henblik på at belyse hvilke metoder 

der anvendes til afvikling af CPAP behandling på forskellige neonatal afdelinger (47). Studiet har den 

svaghed, at man anvender et uvalideret spørgeskema, som dog umiddelbart giver indtryk af at være 

konstrueret ud fra de herover resumerede studier, da man undersøger om ”pause-metoden” eller 

”trykreducerings- metoden” anvendes. Skemaet levner dog meget lidt plads til, at den som besvarer 

skemaet kan beskrive andre metoder som måtte anvendes til at udføre afviklingen. Studiet konkluderer at 

omkring halvdelen at afdelingerne anvender ”pause-metoden”, mens den anden halvdel anvender 

”trykreducerings-metoden” (47). 

I 2008 er der i Egypten lavet et studie, som ikke decideret ser på afviklingen, men på hæmodynamiske 

ændringer der sker hos barnet under afviklingen af CPAP. Herved kunne det konstateres, at CPAP hæmmer 

det systemiske og pulmonære tilbageløb, men uden at forringe det systemiske tryk eller puls. Man kan dog 

ikke sige noget om, hvad betydningen af disse hæmodynamiske ændringer, har for afviklingen af CPAP 

behandlingen (48). 

I 2010 udkom der igen to abstracts om CPAP afvikling i forbindelse med en kongres, denne gang Perinatal 

society of Australie & New Zealands 14. årlige kongres. Disse to abstracts omhandler samme studie, kaldet 

”The CPAP Weaning Trial” der foregår i Australien. Forfatterne er D.A. Todd og M. Broom (35,49) som er to 

af flere forskere bag dette studie. Da det er det samme studie de to abstracts omhandler, behandles de her 

sammen. I dette studie er der anvendt 3 metoder til afvikling af CPAP. Metode 1: Barnet tages af CPAP, 

med det mål at forblive uden, med mindre det opfylder såkaldte ”failure criteria”. Hvis disse kriterier 

opstår, skal barnet have 2 døgns CPAP, før yderligere forsøg må gøres (denne metode kan kaldes 

”seponeringsforsøg”).  Metode 2: Barnets pauser fra CPAP forlænges gradvist, med max 2 timer af gangen, 

hvorefter barnet skal have 6 timer med CPAP (”pause-metoden”). Samt metode 3: Som metode 2, hvor 

barnet får støtte af nasal ilt med flow 0,5L/min. under pauserne.  

Her introduceres der altså en ny metode som kan kaldes ”seponeringsforsøgs-metoden”, og af de tidligere 

præsenterede metoder anvendes ”pause-metoden”, men ikke ”trykreducerings-metoden”. Der er i studiet 

målt på varighed af afviklingen, varighed af ilttilskud samt varighed af indlæggelse. Det ses af de to 

abstracts, at metode 1 signifikant afkorter varighed af afviklingen, varighed af ilttilskud og varighed af 

indlæggelsen (35)(49). Der er dog store mangler i den information man kan læse ud fra disse abstracts. Der 

er ingen information om, hvordan man statistisk er kommet frem til denne signifikante forskel, og der er 

ikke beskrevet hvilke CPAP indstillinger børnene er på, når afviklingen påbegyndes.  

I 2011 er der udkommet en metaanalyse som konkluderer, at trykreduceringen er den bedste metode. 

Denne analyse har dog så store metodiske svagheder, at den ikke behandles yderligere her (50). 
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Der i 2011 desuden udkommet et studie, der undersøger high-flow ilt behandling, som er anvendt i studiet 

af Singh (41). Studiet sammenligner high-flow ilt behandling med at forblive på CPAP, indtil barnet kan klare 

sig uden CPAP og ilttilskud. Det viste sig, at når børnene overgik til high-flow ilt behandling, havde de 

længere varighed af respiratorisk støtte, og længere eksponering til ilttilskud (44). 

Senest er der i begyndelsen af 2012 udkommet en forskningsartikel om emnet, skrevet af en 

forfattergruppe fra USA med S. Rastogi i spidsen. Her har man valgt en anderledes tilgang til at undersøge 

afviklingen af CPAP, end de andre forfattere. Man har ud fra den forudgående litteratur konkluderet, at det 

endnu ikke er belyst hvordan alder, vægt og komorbiditeter påvirker afviklingen af CPAP. Man vælger 

derfor at lave et retrospektivt chart review, med henblik på at identificere den gestationsalder2 (GA) og 

vægt, hvor man kan afvikle CPAP hos præmature født før 32. uge. Samt hvilke komorbiditeter der eventuelt 

påvirker denne afvikling. På denne måde beskriver man den nuværende praksis, hvilket ikke tidligere har 

været gjort. Det fremgår ikke tydeligt, om der på den undersøgte afdeling er nedskrevne retningslinjer for 

hvordan afviklingen foregår, og om den i så fald ligner nogle af de strategier, som har været anvendt i de 

andre studier. Der er dog informeret om, at afviklingen starter når barnet har været stabilt uden ilttilskud i 

2 døgn, og at succesfuld afvikling defineres som 7 døgn uden CPAP behandling. Forfatterne har været 

meget grundige i beskrivelsen af retningslinjer for at anvende CPAP sammenholdt med respirator, hvilket i 

store træk minder om måden dette gøres på i Danmark. Der anvendes dog et lidt anderledes CPAP system 

end det oftest er tilfældet i Danmark. Det er et studie der grundigt belyser hvornår i barnets forløb, 

defineret ved vægt og GA, det begynder på pauser og hvornår det er helt ude af CPAP (51). 

For at opsummere denne forskningsgennemgang, er der altså præsenteret 3 metoder til afvikling af CPAP 

hos det for tidligt fødte barn: ”pause-metoden”, ”trykreducerings-metoden” og ”seponeringsforsøgs-

metoden”. To studier har udelukkende set på ”pause-metoden” og seponeringsforsøgs-metoden”, de 

konkluderer, at ”seponeringsforsøgs-metoden” signifikant afkorter afviklingsvarighed, varighed af 

iltbehandling og indlæggelsestid (35,49). Mens de som sammenligner ”pause-metoden” med 

”trykreducerings-metoden”, konkluderer at ”trykreducerings-metoden” giver signifikant kortere 

behandlingsvarighed i CPAP (42,46,50). De fundne studier præsenteres desuden i bilag 3, i en såkaldt 

review matrix, der metodemæssigt er præsenteret af J. Garrard i bogen ”Health Sciences Literature 

Review Made Easy. The Matrix Method” (52). 

Studierne har som vist flere begrænsninger. Særligt i form af manglende ITT-analyse, og begrænset 

information om de studier, som endnu kun er udgivet i abstract form. Desuden er afviklingsmetoderne ikke 

                                                           
2
 Fosterets / barnets alder, målt i uger og dage, fra sidste menstruations første dag. 
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stringente på tværs af studierne. Der er forskelle i forhold til kriterier for at starte afviklingen og hvordan 

metoderne bruges. Derfor vurderes det, at der ikke kan konkluderes noget endeligt, til brug i en klinisk 

retningslinje. 

Desuden adskiller metoderne sig fra den, som er beskrevet fra en dansk sammenhæng. Særligt bemærkes 

den forskel, at man ved den beskrevne danske metode ikke som i ovenstående studier, afventer kriterier 

som 21-30 % ilt i CPAP før pauserne påbegyndes. Det betyder, at man i klinikken overvejer hvilke resultater 

den beskrevne afviklingsmodel har, sammenholdt med de som er beskrevet i ovenstående studier.  

I forhold til metoden for udvikling af kliniske retningslinjer er næste del af processen at vurdere de fundne 

artikler ud fra tjeklister og på den måde placere dem i evidenshierarkiet (36). Men da det her er vist, at 

evidensen på området er mangelfuld og at metoden beskrevet fra Danmark endnu ikke er 

forskningsmæssigt belyst, vælges det at fokusere på udvikling af mere viden på området. 

3.2 Afgrænsning.  

Som det er vist i litteraturgennemgangen, er afvikling af CPAP behandlingen et relativt ubelyst område. 

Dette betyder, at denne afvikling i praksis foregår uden forskningsunderbygning og som vist, ofte uden 

nedskrevne retningslinjer. 

I praksis er der en naturlig følelse af, at den praksis man udfører ikke ligefrem påfører barnet skade. Dog er 

det bekymrende, at forskning i metoder som ligner den som anvendes, påpeger at metoden potentielt giver 

længere behandlingsvarighed, end andre metoder. Men da metoden stadig adskiller sig på vigtige felter, 

må det være relevant at belyse om resultaterne af denne metode, giver den længere behandlingsvarighed 

der indikeres i tidligere studier. 

Derfor er formålet med dette speciale at belyse resultaterne af den metode, der anvendes til afvikling af 

CPAP hos det for tidligt fødte barn i den beskrevne danske sammenhæng. Dette gøres med henblik på at 

vurdere, om det er en metode, der kan anbefales at anvende i praksis. Som vist er de faglige bekymringer 

ved den model som er beskrevet, at barnet på grund af de tidlige pauser, vil få behov for længere varighed 

af både CPAP og iltbehandling. Denne teori er delvist underbygget af studiet af Todd (35). Dog er 

afviklingsmetoden hos Todd som nævnt ikke magen til den, der er beskrevet i den danske sammenhæng. 

Studiet af Rastogi et. al. åbner mulighed for at belyse, om resultaterne af den beskrevne metode er 

anderledes, end resultaterne af den der anvendes i det studie. Ved denne sammenligning kan man komme 

nærmere en konklusion af, om metoden rent faktisk fører til længere varighed af CPAP og ilt end det er 

tilfældet i det nævnte studie.  



Helle Gøtzsche Olesen – Speciale Cand. Cur. 2012 
 

17 
 

4.0 Problemformulering. 

Problemformuleringen bliver derfor som følger: 

Hvordan er resultaterne i forhold til start på CPAP afvikling, varighed af CPAP behandling og varighed af 

ilttilskud hos det for tidligt fødte barn, som den udføres på det danske universitetshospital? Dette ønskes 

sammenlignet med internationale studier. 

Det er i denne sammenhæng studiet af Rastogi et. al. der er relevant at sammenligne med, da det 

rapporterer sammenlignelige resultater (51). Hos Todd er der dog rapporteret relevante resultater i forhold 

til varighed af iltbehandling, som kan anvendes til at vurdere, om der er indikationer på, at børnene i den 

danske sammenhæng får længere behandling med ilt (35). 

5.0 Metodevalg. 

I ovenstående problemformulering, er ønsket at registrere konkrete målbare enheder. Derfor er det oplagt 

at anvende en kvantitativ metode. 

Som beskrevet af Polit og Beck, i bogen ”Nursing research – Appraising evidence for nursing practice”, 

foregår et kvantitativt studie, uagtet om det er eksperimentielt eller observationelt, typisk efter en relativ 

lineær proces. I denne proces må man, når man som ovenfor har formuleret problemet, har lavet 

litteraturgennemgang og formuleret en hypotese/problemformulering, designe og planlægge sit studie 

(53). 

Som det første må man vælge sit forskningsdesign. Dette skal naturligvis kunne belyse den formulerede 

problemformulering på bedst mulige måde. 

Som vist fødes der årligt relativt få børn for tidligt, samtidig er det en lang proces at afvikle CPAP 

behandlingen. Derfor ville man i forbindelse med dette speciale, hvor der er stramme tidskrav, kun kunne 

følge ganske få børn i et prospektivt studie. Modsat ville man i et retrospektivt studie kunne medtage en 

markant større gruppe og dermed øge studiets validitet. Desuden er der som vist, både klinisk og 

forskningsmæssigt, udtrykt bekymring for sikkerheden ved den nuværende praksis. Derfor er det et etisk 

problem at udsætte patienter for denne behandling, i forbindelse med et prospektivt studie. Desuden har 

et retrospektivt design den styrke, at det er relativt hurtigt og billigt at gennemføre, hvilket er en styrke når 

man ønsker at be- eller afkræfte en bekymring for sikkerheden af den metode som anvendes i praksis i dag. 

Derfor er det retrospektive design valgt til dette speciale. 

Der findes information om resultaterne af CPAP afviklingen i børnenes journaler, hvorfor disse blev valgt 

som kildemateriale. Derfor blev den mere specifikke metode som anvendes i dette speciale, det 
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retrospektive registerstudie, der som alle forskningsmetoder har både styrker og svagheder. Disse 

præsenteres nærmere herunder, hvorefter den konkrete model som vil blive anvendt i specialet, bliver 

præsenteret.  

I forhold til litteratur om det retrospektive registerstudie er det bemærkelsesværdigt, at det findes meget 

lidt, f.eks. berører Polit og Beck kun det retrospektive studie overordnet, og registerstudiet berøres slet ikke 

(53). I 2005 blev der i forbindelse med et studie om hypercholesterolæmi, lavet en systematisk søgning 

med henblik på at finde litteratur om at designe, udføre og rapportere retrospektive studier med 

patientjournaler som datakilde. På daværende tidspunkt fandtes dette ikke (54). Siden da er der udgivet 

flere artikler om emnet (55)(56)(57)(58), men denne metodediskussion foregår endnu kun i enkelte artikler 

fra forskellige specialer og en samlet metodebeskrivelse findes endnu ikke.  

I forbindelse med forskning i sygepleje, har K.E. Gregory udgivet en artikel om metoden. Heri præsenterer 

hun forskningsstrategier der, ifølge hende, resulterer i optimal dataindsamling fra patientjournaler (55). 

Gregory er Phd. i sygepleje, og har sin kliniske baggrund i neonatalogi. Hun har, i sin egen forskning, 

anvendt retrospektivt registerstudie i forbindelse med undersøgelse af den meget alvorlige mave-

tarmsygdom Necrotiserende Enterocolit3 (NEC), som de præmature børn er i stor risiko for (59)(60). I den 

nævnte metodeartikel, har hun samlet anden relevant metodelitteratur og præsenterer, som nævnt, en 

forskningsstrategi. I dette speciale vil der hovedsageligt blive anvendt hendes præsentation af metoden, da 

hun har en nutidig, sygeplejefaglig og specialemæssig relevant tilgang til emnet. Dog vil andre artikler også 

anvendes til uddybning og eksemplificering. 

Et retrospektivt registerstudie har flere styrker. Det er muligt at belyse områder, som af etiske årsager ikke 

er muligt at belyse i prospektive studier. Dette kan f.eks. handle om potentielle skadelige effekter af en 

eksponering, eller omstændigheder som er meget sjældne (55). Metoden er desuden særligt anvendelig, 

når forskningen omhandler sårbare deltagere (55). Ud over dette kan et retrospektivt registerstudie, 

relativt hurtigt og billigt, medvirke til at udvikle hypoteser på områder, som i forskningsmæssig 

sammenhæng endnu er begrænset belyst (56). Ved en sådan hypotesegenerering kan der skabes en 

velargumenteret baggrund, for et eventuelt senere prospektivt studie (56). 

Der er naturligvis også svagheder ved det retrospektive registerstudie. Det må diskuteres, om de data der 

fremgår af patientjournalen, er reproducerbare og valide, hvilket er et grundlæggende kvalitetskrav i 

ethvert videnskabeligt studie (61). Et af de praktiske problemer med metoden er, at der kan være 

                                                           
3 En iskæmisk nekrotisering af tarmsystemet hos det for tidligt fødte barn. Er den mest almindelige gastroentestinale 

katastrofe som rammer ca. 5 % af disse børn, og som følges af stor mortalitet og morbiditet. 
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mangelfulde eller manglende data i de enkelte journaler. Der kan desuden være problemer med at tolke og 

verificere den information, der er dokumenteret i journalerne (55). 

Med henblik på at maksimere metodens styrker og minimere dens svagheder, er det vigtigt med en 

velfunderet metode. Det er hvad K. E. Gregory forsøger at præsentere med sin trinvise model som 

præsenteres her (55).  

Først præsenteres modellen i sin helhed, hvorefter det præsenteres, hvordan modellen er anvendt i dette 

studie. I denne sammenhæng er det valgt at bibeholde de originale titler på trinene i modellen, for ikke at 

ændre betydningen ved en oversættelse: 

K.E. Gregory opdeler metoden i fire trin: 

1. The development and testing of a data collection tool. 

Inden det egentlige værktøj udformes, vurderes det ud fra erfaring og samarbejde med klinikere, om de 

nødvendige data er tilgængelige i patientjournalen (55). 

a) Organization and structure of the data collection tool. 

En enkel men vigtig, pointe i denne sammenhæng er, at strukturen af værktøjet skal være logisk og 

konstrueret i den rækkefølge data fremgår af journalen. Dette vil øge anvendelighed og pålidelighed 

af værktøjet (55). 

b) Detailed nature of the data to be collected from the medical record. 

Med henblik på at sikre validitet og reproducerbarhed af dataindsamlingen, må variablerne 

indsamles på en enkel og utvetydig måde. Validitet og reproducerbarhed er også vigtige overvejelser 

når de enkelte punkter udvælges (55).  

c) Paper or electronic data collection methods. 

Ifølge Gregory, er der styrker og svagheder ved både papir og elektronisk dataindsamling. Hun anser 

papirformen som værende mest omkostningseffektiv og nemmere at anvende. Hun ser dog den 

ulempe, at data først registreres på papir og derefter tastes ind i en elektronisk database til analyse, 

hvorved risikoen for informationsbias fordobles. Derimod anser hun elektronisk dataindsamling som 

værende mere udfordrende, da dataindsamlere skal have adgang til computere. Dog anser hun 

elektronisk indsamling som fremtidens standard (55).  

2. The use of a coding manual guiding data collection from the medical record. 

En kodemanual skal forstås som en guide der beskriver, hvor i journalen man bedst finder hver enkelt 

variabel og hvordan denne helt nøjagtigt defineres. Dette er en væsentlig forudsætning for at få så 

reproducerbare data som muligt. Det anbefales at lave en pilottestning af kodemanualen og ved et 

studie med flere behandlingssteder, kan det være nødvendigt med flere kodemanualer, da der kan være 

forskelle i måden der føres journaler på (55). 
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3. The selection, training and management of a research team of data abstractors. 

Ved store registerstudier, kan det være nødvendigt at ansætte personer til at udføre dataindsamlingen. 

Det er naturligvis vigtigt at have fokus på at udvælge, træne og lede disse personer, med henblik på at 

nedbringe risikoen for informationsbias (55). 

4. Ensuring and reporting IRR (interrater reliability). 

Gregorys metode skitserer, hvordan forskeren kan arbejde med at forbedre, diskutere og rapportere 

hvor stor reliabiltet der er, imellem de data som de forskellige dataindsamlere producerer. Baggrunden 

er, at dette i de fleste studier som anvender metoden retrospektivt registerstudie, ikke berøres (55). 

Gregorys model vil herefter blive anvendt til at planlægge gennemførslen af dette studie. Dette opstilles for 

overblikkets skyld med samme punkter som ovenfor: 

1. The development and testing of a data collection tool: 

I dette studie skal der indsamles data om de tre primære effektmål: start af CPAP afvikling, varighed af 

CPAP behandling og varighed af ilttilskud. Desuden skal der indsamles data om baggrundsinformationer 

som gestationsalder ved fødslen, fødselsvægt og lignende. Under punkt 1b uddybes det, hvad der 

medtages i dataindsamlingsværktøjet. Det skal bemærkes, at det på grund af omfanget af dette 

speciale, fravælges at lave en decideret test inden selve dataindsamlingen. Nærværende studie kan i sig 

selv ses som et pilotstudie, hvis resultaterne taler for at undersøge feltet nærmere. 

a) Organization and structure of the data collection tool. 

I værktøjet som anvendes i dette studie, er kravet om en logisk rækkefølge af data en udfordring. Det 

kommer af, at informationerne om tidspunkter for start af afvikling, fuld afvikling og afvikling af ilt 

typisk må søges gennem et stort tekstmateriale, hvorfor det er uforudsigeligt hvad der findes først. 

Derfor vælges det at opstille disse i en tidsmæssig logisk orden, hvor start på afvikling kommer før 

fuld afvikling og herefter varighed af iltbehandling. Det skal dog pointers, at det er forskelligt om 

afviklingen af ilt sker før eller efter CPAP, hvorfor denne information også inkluderes i værktøjet. 

b) Detailed nature of the data to be collected from the medical record. 

Det er vigtigt at have klare definitioner af alle variabler og hvordan disse skaffes fra journalmaterialet 

(55). Disse definitioner beskrives i kodemanualen som udvikles under punkt 2. I nærværende studie 

må omfanget af variabler overvejes, da et relativt lille omfang af data giver mulighed for at medtage 

flere patienter. Ved hjælp af disse overvejelser vælges det, hvilke punkter som medtages i 

dataindsamlingen.  
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c) Paper or electronic data collection methods. 

Udviklingen indenfor elektronik går utroligt stærkt og udgiften til elektroniske hjælpemidler, som 

computere, falder hurtigt. Derfor må det være muligt, indenfor en overskuelig fremtid, at anvende 

elektronisk dataindsamling ved selv større studier. Således kan de nævnte informationsbias 

forebygges. I forbindelse med dette studie, har det kun været forfatteren selv, der har indsamlet 

data og det har været naturligt at vælge det elektroniske format. Dette er gjort ved hjælp af 

dataindsamlingsværktøjet Epi-data, som er et gratis program, oprindeligt konstrueret til at indsamle 

data fra spørgeskemaer (62), men som også har vist sig yderst anvendeligt i denne sammenhæng. 

Heri er der indlagt rammer for, hvad der har kunnet indtastes i forhold til de enkelte datapunkter, 

med henblik på at forebygge informationsbias. En udskrift at dataindsamlingsværktøjet, som det ser 

ud i programmet, kan ses i bilag 4. 

2. The use of a coding manual guiding data collection from the medical record.  

Kodemanualen i dette studie, har fokus på definitionerne af de enkelte variabler. Dette særligt for at 

fastholde den samme definition gennem hele dataindsamlingen, da der er risiko for, gennem 

indsamlingen, at ændre på disse, hvilket er en risiko for bias. Ved disse fastlagte definitioner, øges 

validitet og reproducerbarhed. I nærværende studie er der forskel på, hvor diskuterbare 

begrebsdefinitionerne er. Herunder præsenteres de, hvor definitionen kan tolkes forskelligt og som 

derfor får stor betydning for resultater og diskussion. For den fulde kodemanual se bilag 5. 

Årsag til fødsel:  

Den faktor som var hovedårsagen til den for tidlige fødsel. Hvis der listes flere årsager, defineres den 

først nævnte som værende hovedårsagen, resten noteres dog gerne. Hvis ikke der er beskrevet nogen 

årsag udelades dette punkt. Præmaturitet defineres også som en årsag. 

Celeston® forberedt:  

Om moderen inden fødslen er behandlet med lægemidlet Celeston®, som er et hormonpræparat der 

virker lungemodnende på det ufødte barn. Midlet gives i to doser med mindst 12 timers interval. For at 

midlet har sin fulde virkning, skal der altså gå mindst 24 timer fra første dosis, til fødsel (2). For at 

adskille de som har den fulde effekt fra de som har fået én dosis, laves der her 4 kategorier til 

indtastning:  

Ikke Celeston® behandlet, (de mødre som ingen Celeston® har fået), delvist Celeston® behandlet (de 

som har fået midlet én eller to gange men har født før de 24 timer), fuldt Celeston® behandlet (de som 

har fået begge doser og som har født mere end 24 timer efter første dosis), samt uoplyst hvor det ikke 

er muligt at finde oplysninger om dette i journalen. 
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Intuberet:  

Om barnet har været intuberet i forløbet. Dette gælder både ganske korte intubationer i forbindelse 

med administration af det lungemodnene stof Curosurf® og intubationer af andre årsager. Dette kan 

f.eks. være et barn som i forløbet får en alvorlig infektion der gør, at barnet ikke selv kan trække vejret. 

CPAP start:  

Det tidspunkt hvor CPAP behandlingen er påbegyndt. Hvis barnet er intuberet indenfor de første 24 

timer efter fødslen, defineres CPAP start først når barnet ekstuberes herfra, selvom det eventuelt har 

fået få timers CPAP før intuberingen. Hvis barnet bliver intuberet mere end 24 timer efter fødslen og det 

har været behandlet med CPAP i disse mindst 24 timer, regnes fødslen som CPAP start. 

Begyndt afvikling af CPAP:  

Det tidspunkt hvor barnet første gang har en pause fra CPAP behandling af mere end 1 times varighed. 

Denne tidsramme vælges, da man under plejen af det præmature barn, må afmontere CPAP kortvarigt, 

også hos børn som ikke er klar til pause. Dette sker med henblik på at pleje huden under studsen og hvis 

barnet skal suges. For at sikre, at disse afbrud i behandlingen ikke registreres som pauser og dermed 

indgår som informationsbias, vælges en time som skæringspunkt. Der er dog den risiko for bias, at nogle 

af de korte afbrud kan være reelle pauser. Det vurderes dog, at der ville være for stor risiko for at 

fejlregistrere afbrud i behandlingen, der ikke reelt er pauser. 

Fuld afvikling af CPAP:  

Det tidspunkt hvor barnet fuldstændig ophører med CPAP behandlingen. 

Det defineres, at fuld afvikling er den dato hvor behandlingen ophører for ikke at genopstartes i løbet af 

de næste 48 timer. Der er risiko for, at barnet efter disse 48 timer kan få en tilstand hvor CPAP igen 

bliver nødvendig, dette kan forekomme ved f.eks. infektioner. Det anses dog for at være en sekundær 

problematik til det at være for tidlig født, hvorfor det ikke medregnes. Valget af de 48 timer er taget for 

at sikre at barnet reelt er ude af behandlingen, men inden det overflyttes til andre afdelinger.  

Ophør af ilttilskud:  

Det tidspunkt hvor barnet fuldstændig ophører med supplerende iltbehandling. 

Der er voldsomme udsving i varigheden af iltbehandlingen hos børn født med samme GA og vægt. 

Mange klarer sig stort set uden ilt, mens andre får langvarig behandling. Et typisk mønster er, at barnet 

har lange perioder uden ilt, men i slutningen af CPAP behandlingen og evt. en periode efter ophør af 

CPAP, må have ilt kontinuerligt, eller ved anstrengelse. Dette gør definitionen kompliceret. Her vælges 

det, med henblik på ikke at undervurdere resultaterne, at registrere den sidste gang under 

indlæggelsen, at barnet modtager iltbehandling. Dette resulterer dog i, at det hos nogle børn vil ligne en 
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meget lang behandling på trods af, at det måske kun er få uger sidst i indlæggelsen det reelt har fået 

behandling. 

Vægtregistrering på ovenstående tidspunkter:  

Den vægt som er registreret den dag ovenstående definition er opfyldt. Da det stabile barn vejes tre 

gange pr. uge, kan dette falde på en dag barnet ikke er vejet. I dette tilfælde vælges den vægt som er 

registreret tættest på denne dag. Første prioritet er, hvis vægten er taget dagen efter da man herved 

ikke undervurderer vægten. Er barnet heller ikke vejet her, tjekkes dagen før, da informationsbias 

herved minimeres. Sådan fortsættes med at gå flere dage væk fra den oprindelige dato, med en højere 

vægt som første prioritet. 

3. The selection, training and management of a research team of data abstracters.  

Det er ikke aktuelt at ansætte dataindsamlere i et studie af denne størrelse. Dog må problemet omkring 

informationsbias ikke overses blot fordi der kun er én dataindsamler. Dette vil belyses nærmere i 

diskussionsafsnit 9.2. 

4. Ensuring and reporting IRR.  

Eftersom der i dette studie kun er tale om en dataindsamler, er der ikke tale om udfordringer i forhold 

til interrater reliabilitet. Der kan dog godt opstå udfordringer med intrarater reliabilitet når man skal 

igennem mange journaler, også dette vil blive behandlet under diskussionen. 

5.1 Materialevalg. 

Ved fortsat at følge den lineære model præsenteret af Polit og Beck, må man efter valget af 

forskningsdesign planlægge, hvilket materiale der søges undersøgt i studiet. Her må man, ifølge Polit og 

Beck, først identificere populationen for derefter udvælge en stikprøve, som skal være repræsentativ for 

populationen (53).  

I sammenhængen med afviklingen af CPAP behandling af det for tidligt fødte barn, i en dansk 

sammenhæng, skaber det visse problemer at definere populationen. Årsagen er, at afviklingen som nævnt 

foretages uden nedskrevne retningslinjer, hvorfor den potentielt kan være meget forskellig fra afdeling til 

afdeling. Dette problem har to mulige løsninger. Enten må det vælges at undersøge resultaterne flere 

forskellige steder for at kunne sammenligne resultaterne, hvilket dog ville begrænse antallet af patienter 

der kan medtages. Alternativt udføres en grundigere undersøgelse af resultaterne på en lokation, da der 

ville være mulighed for at medtage flere deltagere ved denne metode. Her vælges det at undersøge 

resultaterne på ét behandlingssted, med henblik på at øge validiteten af studiet. 
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Det vælges derfor at undersøge resultaterne af den måde CPAP afvikles hos det for tidligt fødte barn, på et 

dansk universitetshospitals neonatalafdeling. Derfor er populationen alle for tidligt fødte på dette 

universitetshospital, som behandles med CPAP. 

Herudfra vælges stikprøven ved hjælp af inklusions og eksklusionskriterier.  

For at fremme sammenligneligheden med internationale studier, vælges det at afgrænse gruppen ved de, 

som er født i uge 32+0. Disse børn er, som nævnt de som er i størst risiko for at have behandlingsbehov 

efter den for tidlige fødsel. Desuden må det kræves, at hele afviklingen af CPAP og ilt er foregået på samme 

universitetshospital, da det netop er metoden som den udføres her, der ønskes undersøgt. 

Derfor defineres følgende inklusionskriterier:  

For tidligt fødte børn til og med uge 32+0, født og respiratorisk færdigbehandlet på det valgte 

universitetshospital. 

Efter opvejning af styrker og svagheder vælges det, kun at ekskludere børn med meget indgribende 

sygdomme og misdannelser. Svagheden ved dette er, at gruppen i stort omfang bliver sammensat af børn 

som ikke får store problemer gennem det præmature forløb og af børn som får massive problemer som 

f.eks. alvorlige infektioner, og dermed længere respiratorisk støtte. Dette er dog samtidig en styrke, da 

gruppen bliver repræsentativ for baggrundspopulationen forstået på den måde, at det netop er 

uforudsigeligt, hvilke børn der får et let forløb og hvilke der får større problemer. Dette øger den 

repræsentativitet der som nævnt, er krævet hos Polit og Beck (53). 

Derfor defineres følgende eksklusionskriterier:  

Alvorlige medfødte misdannelser af hjerte, lunger eller diaphragma. Medfødte neuromuskulære 

sygdomme. 

Det må vurderes, hvor mange deltagere der skal medtages i stikprøven. Til dette findes den såkaldte 

power-analyse. Power-analysen er en matematisk analyse, der via en forventet difference mellem to 

grupper i et studie, kombineret med den sikkerhed man ønsker at have for sit resultat, forudsiger hvor 

mange deltagere der skal med i studiet for at opfylde disse krav (63). Oftest bliver denne analyse brugt i 

randomiserede kontrollerede studier, men i projekter som dette kan den også give et fingerpeg om 

behovet for deltagere. Det kommer af, at der ønskes en sammenligning med et andet studie, hvor det kan 

antages, at der er en difference mellem de to.  

Derfor må det overvejes, hvor der forventes at finde en difference i dette projekt. Som tidligere vist, har der 

været udtrykt bekymring for, at den metode der anvendes på det valgte universitetshospital skulle give 

længere varighed af CPAP- og iltbehandling. Der kan derfor laves en poweranalyse, hvor det antages at 
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børnene der er behandlet på dette universitetshospital, er senere færdigbehandlet end den gruppe der 

sammenlignes med.  

Det estimeres i denne sammenhæng, at børnene på det danske universitetshospital er 100 g større, når 

behandlingen er fuldt afviklet, end i det studie der sammenlignes med. Der indsættes et signifikansniveau 

på 0,05, en power på 0,80 og en fælles spredning på 100 g. Når denne power-analyse beregnes, vil det 

kræve 141 deltagere i begge grupper. I studiet af Rastogi som der ønskes sammenlignet med, er der 454 

deltagere (51), hvorfor dette så rigeligt lever op til power-analysen. Til nærværende studie, må der altså 

findes minimum 141 deltagere for, at kunne forvente at finde den nævnte difference. Hvordan dette gøres, 

bliver beskrevet i resultatafsnittet 8.0. Ved at skabe en gruppe som det gøres i dette studie, kan der 

argumenteres for, at der skabes en kohorte, så studiet metodemæssigt ligner et retrospektivt 

kohortestudie (43). Når studiet ses på den måde, defineres kohorten fra det danske universitetshospital, 

som de der har modtaget interventionen, forstået som den metode CPAP afvikles her. Gruppen fra Rastogis 

studie defineres som den anden kohorte, som ikke har fået interventionen. Dog kan studiet ikke 

fuldstændigt defineres som et retrospektivt kohortestudie, da grupperne er konstrueret på to forskellige 

lokationer og på to forskellige tidspunkter, med risiko for confounding.  

6.0 Analysemetode. 

Målet med dette studie er at sammenligne resultaterne af den metode som anvendes på det danske 

universitetshospital, med resultaterne af internationale studier, særligt studiet af Rastogi et. al. (51). Som 

beskrevet i afgrænsningen er det interessant, at den metode der anvendes på det danske 

universitetshospital ligner den ”pause-metode”, der ser ud til at give længere varighed af CPAP og ilt 

(35,42,45,49). Derfor kan det belyse sikkerheden af metoden, som anvendes på det danske 

universitetshospital, at sammenligne om patienterne i dette studie, har længere behandling med CPAP og 

ilt, end gruppen som Rastogi har beskrevet. 

Til dette er deskriptiv statistik anvendeligt. Deskriptiv statistik er den mest grundlæggende og mest 

anvendte statistiske metode, der anvendes til at beskrive og sammenfatte data. Her anvendes oftest 

parametre som typeværdi, median, mean og procent (53). I forhold til de primære data som samles i denne 

opgave, nemlig vægt og GA på udvalgte tidspunkter under afviklingen af CPAP, er der tale om 

ratiointervalskalaer. Derfor vil det være almindeligt at rapportere mean, frem for median eller typeværdi 

(53). Dog er der det krav, at værdierne skal være normalfordelt for, at mean værdien giver mening (63). 

Dette kommer af, at normalfordelingen er karakteriseret ved at være en kontinuerlig fordeling, der er 

symmetrisk omkring middelværdien og med de fleste observationer nær middelværdien (63). Hvis 
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fordelingen er skæv, med f.eks. mange udliggere til den ene side vil gennemsnittet trækkes meget til denne 

side, og derfor give et mere upræcist billede end f.eks. medianen. 

I dette studie er det dog ønskeligt at anvende mean, da denne er opgivet hos Rastogi (51) og derfor giver 

mulighed for sammenligning. Hvorfor mean her anvendes, uden test for normalfordeling. 

Udover mean vil også standarddeviation (SD) blive rapporteret. Dette udtryk beskriver spredningen af 

observationerne. En relativ lille SD beskriver altså en homogen fordeling af observationer og en relativ stor 

SD, en mere heterogen fordeling (53).  

Sammenligningen mellem de to studier vil blive udtrykt ved hjælp af differencen mellem middelværdierne, 

samt usikkerheden på differencen, i form af sikkerhedsintervallet (CI). Sikkerhedsintervallet er et udtryk for 

den tilfældige usikkerhed på den udregnede difference. Der anvendes her et 95 % sikkerhedsinterval, 

hvilket betyder, at den sande værdi med 95 % sandsynlighed ligger indenfor sikkerhedsintervallet (63). 

Desuden vil det, ved hjælp af p-værdi, blive vurderet om en eventuel difference er statistisk signifikant (63). 

I forbindelse med sammenligningerne i dette studie vil data, ud over sammenligning af de to kohorter, blive 

stratificeret ud fra, om børnene har været intuberet eller ej. Denne forskel er beskrivende for, hvor 

kompliceret et forløb barnet har været igennem og der kan potentielt være forskelle i resultaterne hos 

disse grupper. 

Til alle de statistiske beregninger blev de data der er tastet ind i Epi-data, eksporteret til Excel hvor 

beregninger af mean og SD blev lavet. Til de øvrige beregninger anvendtes epibasic, som er et Excel-ark 

udviklet af S. Juul i forbindelse med arbejdet med bogen ”Epidemiologi og evidens” og som udregner 

grundlæggende statistiske værdier, også de som ønskes anvendt her (64).  

Det skal bemærkes, at GA i journaler udtrykkes ved antal fulde uger og dage ud over denne uge, forstået 

som 0-6 dage. Det er ikke muligt at regne mean direkte på denne værdi. Derfor er uger og dage omregnet 

til et total antal dage, for derefter at deles med 7 dage, hvorved der fremkommer en værdi, hvor det er 

muligt at udregne mean. 

For den matematiske forståelse af de anvendte statistiske værdier, gengives i bilag 6 en tabel, tilrettet fra S. 

Juuls bog ”Epidemiologi og evidens”, hvor formlerne for de anvendte mål fremgår. 

7.0 Etik og tilladelser. 

Som nævnt var ønsket med dette studie at undersøge resultaterne af den måde man på et dansk 

universitetshospital, afvikler CPAP behandling af det for tidligt fødte barn. De nødvendige data til dette, 

omhandler patienternes helbredsoplysninger og indsamlingen af disser kræver derfor tilladelse fra 
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datatilsynet og sundhedsstyrelsen. Disse godkendelser er indført for at sikre, at klinisk forskning 

gennemføres i overensstemmelse med gældende regler for forsøgspersonernes rettigheder, sikkerhed og 

velbefindende samt god kliniske og videnskabelig praksis (65). Herved sikres det, at videnskabs- og 

forskningsetiske retningslinjer, som beskrevet i Helsinki deklarationen, og sygeplejeetiske retningslinjer er 

overholdt (66). 

Tilladelsen fra datatilsynet kan ses som bilag 7. Som bilag 8 ses bekræftelse på ansøgning hos 

sundhedsstyrelsen. Det er først muligt at ansøge sundhedsstyrelsen, når tilladelsen fra datatilsynet er givet. 

Fra sundhedsstyrelsens bekræftelse fremgår det, at man her har 14 ugers behandlingstid. Derfor har det 

ikke været muligt, at få tilladelsen inden afleveringsfrist på dette speciale. Da tilladelsen fra 

sundhedsstyrelsen omhandler at videregive oplysningerne fra journalerne (65), som datatilsynet har givet 

tilladelse må indhentes, er det i dette speciale anonymiseret hvilket hospital studiet er foregået på. 

Desuden vil der ikke blive offentliggjort resultater fra dette studie inden tilladelsen fra sundhedsstyrelsen 

foreligger. Der er givet tilladelse fra den lokale ledelse til at anvende journalmaterialet, se bilag 9. 

8.0 Resultater.  

Med henblik på at finde de aktuelle journaler blev der fra neobasen, en faglig database med informationer 

om behandling af alle nyfødte indlagt på en neonatalafdeling (67), lavet et udtræk med CPR numre på alle 

børn født til og med 32+0, som er behandlet med CPAP på det valgte universitetshospital. Som vist under 

materialevalg skal dette projekt have mindst 141 deltagere. Når der i neobasen laves udtræk fra 1.1.2007 til 

31.12.2010 fås 367 potentielle deltagere. Der må naturligvis forventes et frafald ved eksklusionskriterierne, 

men det vurderes forventeligt, at der ud fra 367 potentielle deltagere, kan fås mindst 141. Derfor arbejdes 

videre med denne gruppe.  

Herefter blev journalerne gennemgået med henblik på inklusions og eksklusionskriterier og der var som 

ventet frafald af forskellige årsager. Det klart største frafald (119 patienter) kom af, at det aktuelle 

universitetshospital, er landsdelssygehus på neonatalogi området. Derfor flyttes en stor del af patienterne 

til lokale neonatalafdelinger, mens de stadig får CPAP eller iltbehandling, hvorfor disse børn måtte 

ekskluderes fra studiet. Efter journalerne blev gennemgået for inklusions og eksklusionskriterier var der 162 

deltagere tilbage. Hele oversigten over frafald kan ses i bilag 10. Heri ses det bl.a., at der var enkelte fejl i 

forbindelse med indtastningen af børn i neobasen. Det ses ved, at det enten var registreret, at barnet fik 

CPAP uden at det var tilfældet, eller at det ikke var registreret at barnet havde fået CPAP, på trods af at det 

var tilfældet. Dette belyses nærmere i diskussionsafsnittet 9.2.  
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Herefter indtastedes de valgte data fra disse 162 journaler i epidata, som skitseret under analysemetode. 

Herudfra har det kunnet udledes, at den gennemsnitlige fødselsvægt for de inkluderede børn var 1283 ± 

359 g. og den gennemsnitlige gestationsalder ved fødslen var 29,3 ± 3,0 uger. 

De deskriptive data for hele kohorten og stratificeret efter intubationsstatus, fremgår af tabel 8.1 herunder: 

TABEL 8.1: Kliniske karakteristika ved studiepopulationen: 

 Fuld kohorte. 
n = 162 
n (%) 

Ikke intuberede 
n = 106 
n (%) 

Intuberede 
n = 56 
n (%) 

Drenge 88 (54,3) 54 (50,9) 34 (60,7) 

Præeklamsi 26 (16,1) 20 (18,9) 6 (10,7) 

IUGR 14 (8,6) 9 (8,5) 5 (8,9) 

Intubation 56 (34,6) ― ― 

Curosurf® 50 (30,9) 0 (0) 50 (89,2) 

Celeston® 93 (57,4) 59 (55,7) 34 (60,7) 

Præeklamsi = svangerskabsforgiftning, IUGR = intrauterine growth retardation 

Herefter præsenteres i tabel 8.2, vægt og gestationsalder ved de udvalgte tidspunkter under afviklingen, 

dette igen stratificeret efter intubationsstatus. 

TABEL 8.2: Vægt (gram, som mean og SD) og gestationsalder (mean af uger) ved udvalgte tidspunkter: 

 Fuld kohorte (n = 162) 
Vægt                     GA 

Ikke intuberede (n = 106) 
Vægt                     GA 

Intuberede (n = 56) 
Vægt                     GA 

Ved start af CPAP 1302 ± 360 g 29,6 ± 2,9 
uger 

1337 ± 356 g 30,1 ± 1,7 
uger 

1235 ± 363 g 28,8 ± 4,4 
uger 

Start af CPAP 
afvikling 

1291 ± 319 g 30,7 ± 2,8 
uger 

1294 ± 313 g 30,8 ± 1,2 
uger 

1284 ± 334 g 30,3 ± 4,4 
uger 

Fuld CPAP afvikling 1536 ± 366 g 32,5 ± 3,0 
uger 

1468 ± 332 g 32,2 ± 1,2 
uger 

1665 ± 393 g 32,9 ± 4,8 
uger 

 

Desuden blev det registreret, hvor længe det enkelte barn var i behandling med ilttilskud. Herunder ses 

opgørelsen af disse data. I denne sammenhæng har det ikke været relevant at stratificere efter 

intubationstatus, da studiet af Todd, som disse data kan sammenlignes med, ikke anvender de 

stratificeringer: 

TABEL 8.3: Varighed af iltbehandling som mean og SD: 

 Fuld kohorte. 
n = 162 

Mean ± SD 

Varighed af 
iltbehandling 

19,7 ± 28,4 dage 
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8.1 Sammenligning med internationale studier. 

Som tidligere beskrevet vil denne sammenligning tage udgangspunkt i studiet af Rastogi et. al. (51), da der 

her findes direkte sammenlignelige data. I denne sammenhæng kaldes resultater fra nærværende studie, 

studieresultater. 

Først sammenlignes, i 3 tabeller, de kliniske karakteristika i de to kohorter, stratificeret efter 

intubationsstatus: 

TABEL 8.4: Kliniske karakteristika ved deltagere i de to kohorter, sammenlignet ved RD med CI, samt p-værdi 

for de fulde kohorter: 

 Studieresultater 
Fuld kohorte. 

n = 162 
n (%) 

Rastogi 
Fuld kohorte. 

n = 454 
n (%) 

Risikodifferencen og  
CI 

p – værdi for 
risikodifferencen 

Drenge 88 (54,3) 242 (53,3) 1,02 (-7,92;9,96) 0,824 

Præeklamsi 26 (16,1) 72 (15,9) 0,19 (-6,39;6,77) 0,955 

IUGR 14 (8,6) 19 (4,2) 4,46 (-0,25;9,16) 0,034* 

Intubation 56 (34,6) 128 (28,3) 6,37 (-2,04;14,79) 0,128 

Curosurf® 50 (30,9) 89 (19,6) 11,26 (3,26;19,26) 0,004* 

Celeston® 93 (57,4) 361 (79,5) -22,11 (-30,58;-13,64) < 0,0001* 

* = signifikant difference 

Her ses en signifikant difference mellem de to kohorter ved 3 målepunkter: antal som er født grundet IUGR 

(p = 0,034), antallet af børn som blev behandlet med Curosurf® (p = 0,004) samt antallet af mødrene som 

var behandlet med Celeston® (p < 0,0001). 

TABEL 8.5: Kliniske karakteristika ved deltagere i de to kohorter, sammenlignet ved RD med CI, samt p-værdi 

for de børn som ikke var intuberet: 

 Studieresultater 
Ikke intuberede 

n = 106 
n (%) 

Rastogi 
Ikke intuberede 

n = 326 
n (%) 

Risikodifferencen og  
CI 

p – værdi for 
risikodifferencen 

Drenge 54 (50,9) 179 (54,9) -3,96 (-14,91; 6,98) 0,477 

Præeklamsi 20 (18,9) 54 (16,6) 2,30 (-6,17;10,77) 0,585 

IUGR 9 (8,5) 13 (3,9) 4,50 (-1,21;10,22) 0,073 

Intubation ― ― ― ― 

Curosurf® ― ― ― ― 

Celeston® 59 (55,7) 257 (78,8) -23,17 (-33,62;-12,73) < 0,000005* 

* = signifikant difference 

Her ses en signifikant difference mellem de to kohorter i forhold til antallet af mødrene som var behandlet 

med Celeston® (p < 0,000005). 
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TABEL 8.6: Kliniske karakteristika ved deltagere i de to kohorter, sammenlignet ved RD med CI, samt p-værdi 

for de børn som var intuberet: 

 Studieresultater 
Intuberede 

n = 56 
n (%) 

Rastogi 
Intuberede 

n = 128 
n (%) 

Risikodifferencen og  
CI 

p – værdi for 
risikodifferencen 

Drenge 34 (60,7) 63 (49,2) 11,5 (-3,95;26,94) 0,152 

Præeklamsi 6 (10,7) 18 (14,1) -3,35 (-13,44; 6,75) 0,536 

IUGR 5 (8,9) 6 (4,7) 4,24 (-4,08;12,56) 0,272 

Intubation ― ― ― ― 

Curosurf® 50 (89,2) 89 (69,5) 19,75 (8,39;31,12) 0,006* 

Celeston® 34 (60,7) 104 (81,3) -20,54 (-35,00;- 6,07) 0,004* 

* = signifikant difference 

Her ses en signifikant difference mellem de to kohorter ved to målepunkter: antallet af mødrene som var 

behandlet med Celeston® (p = 0,004) samt hvor mange af de intuberede børn som blev behandlet med 

Curosurf® (p = 0,006). 

Herefter præsenteres sammenligningen af de udvalgte målepunkter under afviklingen af CPAP, igen i 3 

tabeller, stratificeret efter intubationsstatus: 

TABEL 8.7: Sammenligning af de udvalgte målepunkter, hos de fulde kohorter, sammenlignet ved vægt og 

GA, med difference, CI samt p-værdi: 

 Studieresultater 
(n = 162) 

Mean ± SD 

Rastogi  
(n = 454) 

Mean ± SD 

Difference og CI p-værdi 

Fødselsvægt 1283 ± 359 g 1357 ± 392 g  -74 (-140,00;-8,0) g 0,0280* 

CPAP start (vægt) 1302 ± 360 g 1356 ± 392 g -54 (-120,13;12,13) g 0,110 

Start afvikling (vægt) 1291 ± 319 g 1492 ± 376 g -201 (-261,08;-140,92) g < 0,000001* 

Fuld afvikling (vægt) 1536 ± 366 g 1611 ± 432 g -75 (-144,96;-6.04) g 0,033* 

GA ved fødsel 29,3 ± 3,0 uger 29,2 ± 2,2 uger 0,1 (-0,40;0,60) uger 0,698 

CPAP start (GA) 29,6 ± 2,9 uger 29,6 ± 2,1 uger 0,0 (-0,49;0,49) uger 1,0 

Start afvikling (GA) 30,7 ± 2,8 uger 31,9 ± 2,2 uger -1,2 (-1,67;-0,72) uger 0,000001* 

Fuld afvikling (GA) 32,5 ± 3,0 uger 32,9 ± 2,5 uger -0,4 (-0,92;0,12) uger 0,129 

* = signifikant difference.  

Det ses i tabel 8.7, at der er signifikant difference mellem de to kohorter ved 4 målepunkter. Den danske 

kohorte har signifikant lavere fødselsvægt end Rastogis kohorte (p = 0,028) og der startes i den danske 

kohorte, CPAP afvikling signifikant tidligere, målt på både vægt (p < 0,0001) og GA (p = 0,000001). Desuden 

er den fulde afvikling målt på vægt, signifikant tidligere end hos Rastogi (p = 0,033).  



Helle Gøtzsche Olesen – Speciale Cand. Cur. 2012 
 

31 
 

TABEL 8.8: Sammenligning af de udvalgte målepunkter hos de ikke intuberede børn, sammenlignet ved 

vægt og GA med difference, CI samt p-værdi: 

 Studieresultater 
Ikke intuberede 

(n = 106) 
Mean ± SD 

Rastogi 
Ikke intuberede 

(n = 326) 
Mean ± SD 

Difference og CI p-værdi 

Fødselsvægt 1337 ± 356 g — ― ― 

CPAP start (vægt) 1337 ± 356 g 1480 ± 346 g -143 (-220,48;-65,52) g 0,0003* 

Start afvikling (vægt) 1294 ± 313 g 1462 ± 345 g -168 (-238,38:-97,62) g 0,000003* 

Fuld afvikling (vægt) 1468 ± 332 g 1580 ± 381 g -112 (-187,53;-36,47) g 0,004* 

GA ved fødsel 30,0 ± 1,6 uger — ― ― 

CPAP start (GA) 30,1 ± 1,7 uger 30,3 ± 1,7 g -0,2 (0,57;-0,17) uger 0,293 

Start afvikling (GA) 30,8 ± 1,2 uger 31,3 ± 1,4 g -0,5 (-0,77;-0,23) uger 0,0004* 

Fuld afvikling (GA) 32,2 ± 1,2 uger 32,1 ± 1,7 g 0,1 (-0,19;0,39) uger 0,505 

* = signifikant difference.  

I tabel 8.8 ses det, at der er signifikant difference, på de 3 vægtmæssige målepunkter for afviklingen: CPAP 

start (p = 0,000298), start af afvikling (p= 0,000003) og fuld afvikling (p = 0,003658). Når der måles på GA er 

der dog, kun signifikant difference for start af afviklingen (p = 0,0004). 

TABEL 8.9: Sammenligning af de udvalgte målepunkter hos de intuberede børn, sammenlignet ved vægt og 

GA med difference, CI samt p-værdi: 

 Studieresultater 
Intuberede 

(n = 56) 
Mean ± SD 

Rastogi 
Intuberede 

(n = 128) 
Mean ± SD 

Difference og CI p-værdi 

Fødselsvægt 1180 ± 345 g — ― ― 

CPAP start (vægt) 1235 ± 363 g 1037 ± 315 g 198 (88,38;307,62) g 0,0004* 

Start afvikling (vægt) 1284 ± 334 g 1570 ± 438 g -286 (-401,80;-170,20) g 0,000001* 

Fuld afvikling (vægt) 1665 ± 393 g 1869 ± 484 g -204 (-336,76;-71,24) g 0,003* 

GA ved fødsel 28,0 ± 4,2 uger — ― ― 

CPAP start (GA) 28,8 ± 4,4 uger 27,9 ± 2,1 uger 0,9 (-0,31;2,11)uger 0,144 

Start afvikling (GA) 30,3 ± 4,4 uger 33,2 ± 2,9 uger -2,9 (-4,16;-1,64)uger 0,000006* 

Fuld afvikling (GA) 32,9 ± 4,8 uger 35 ± 2,9 uger -2,1 (-3,45;-0,75)uger 0,002* 

* = signifikant difference.  

I tabel 8.9 ses også en signifikant difference på alle de vægtmæssige målepunkter: CPAP start (p = 0,0004), 

start af afvikling (p= 0,000001), samt fuld afvikling (p = 0,003). Når der ved disse børn måles på GA, er der 

signifikant difference for både start på afviklingen (p = 0,000006) og den fulde afvikling (p = 0,002).  

Som tidligere beskrevet er det interessant at sammenligne, om børnene i nærværende studie har tendens 

til længere iltbehandling, da dette kunne være en effekt af tidlige CPAP pauser. Det er dog som nævnt ikke 

muligt at sammenligne dette med Rastogi, hvorfor der anvendes studiet af Todd på trods af, at dette kun er 
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udgivet i abstractform (35). På grund af de begrænsede oplysninger om Todds studie, findes der ikke data 

på de kliniske karakteristika herfra, hvorfor disse ikke kan sammenlignes med nærværende studie. Til 

sammenligningen, anvendes de data Todd kommer frem til ved den afviklingsmetode det konkluderes har 

kortest varighed af afvikling og iltvarighed, den metode som kan kaldes ”seponeringsforsøg”: 

TABEL 8.10: Sammenligning af varighed af iltbehandling, i nærværende studie, og resultater fra Todd et. al. 

(35) målt på mean og SD. Der er udregnet difference, CI og p-værdi. 

 Studieresultater 
(n = 162) 

Mean ± SD 

Todd 
(n = 154) 

Mean ± SD 

Difference og CI p-værdi 

Varighed af 
iltbehandling 
(dage) 

 
19,7 ± 28,4 dage 

 
20,3 ± 1,4 dage 

 
-0,6 (-4,98;3,78) dage 

 
0,788 

 

I tabel 8.10 ses det, at der ikke er signifikant difference hos de to grupper. Der skal dog bemærkes den store 

SD i studieresultaterne, som kommer af den måde varigheden af iltbehandlingen er opgjort på.  

Betydningen af alle disse resultater vil blive belyst og diskuteret i diskussionsafsnittet 9.0. 

9.0 Diskussion. 

9.1 Resultatdiskussion. 

Herunder diskuteres og vurderes resultaterne i dette studie. Dette systematiseres efter samme struktur, 

som resultaterne er præsenteret i fremstillingen af undersøgelsen. 

9.1.1 Sammenligning af kliniske karakteristika. 

Først er de kliniske karakteristika fra de to studier sammenlignet. Her er køn, årsag til den for tidlige fødsel 

samt behandlingen med Curosurf® og Celeston® sammenlignet, da forskelle i disse punkter kan have 

betydning for varighed af CPAP behandling. Det ses i tabel 8.4, at der er signifikant difference mellem de to 

grupper, ved 3 målepunkter: antal som er født grundet IUGR (p = 0,034), antallet af børn som blev 

behandlet med Curosurf® (p = 0,004) samt antallet af mødrene som var behandlet med Celeston® (p < 

0,0001). 

I forhold til IUGR er der signifikant flere væksthæmmede børn i den danske kohorte, sammenholdt med 

Rastogis. Dog bemærkes p-værdien på 0,034, hvor det arbitrært definerede signifikansniveau er 0,05 (63). 

Dette betyder, at differencen kun lige er signifikant, hvorfor det må overvejes om dette er et tilfældigt fund 

det underkendes dog ikke, at differencen er signifikant. En yderligere underbygning af, at dette kan være et 
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tilfældigt fund er, at når der stratificeres efter intubationsstatus, er væksthæmning ikke en signifikant 

faktor i nogen af stratificeringerne. Her arbejdes der dog videre med den antagelse, at der er en signifikant 

difference. 

Årsagen til denne difference er meget svær at afgøre. Det er muligt, at man i vurdering og behandling af 

den gravide som venter et væksthæmmet barn, har forskellige retningslinjer i Danmark og USA. Hvis det er 

tilfældet, er det muligt, at man i Danmark afventer længere med at igangsætte en præmatur fødsel, hvor 

barnet er væksthæmmet. Hvis dette er tilfældet, vil man i Danmark have flere børn der falder indenfor 

definitionerne af væksthæmning. Det har desuden ikke været muligt at sammenligne, om der anvendes 

fuldstændig den samme definition af væksthæmning i de to lande. Det er derfor også muligt, at der er tale 

om en forskel i denne definition. Da Rastogis kohorte er en del større end den danske, kan årsagen desuden 

stamme fra antallet af deltagere i den danske kohorte. Et større antal ville muligvis have gjort differencen 

mere eller mindre signifikant. Det er dog nødvendigt at antage, at den signifikante difference der er set, er 

en reel klinisk difference. Derfor må det overvejes, hvilken betydning denne difference har for nærværende 

studie. 

Betydningen af denne difference bliver, at der er signifikant flere børn i den danske kohorte, der ved 

samme GA kan forventes vægtmæssigt at være mindre, end børn af tilsvarende alder i Rastogis kohorte. 

Dette har klinisk betydning, da udviklingen af lungerne hos barnet som har haft et længere intrauterint 

forløb, er mere fremskreden. Derfor har det væksthæmmede barn potentielt brug for kortere respiratorisk 

støtte, selvom det vægtmæssigt ikke er vokset som ventet. Mens et barn som er født ved en tidligere GA og 

med en højere vægt, kan have et længere behov for respiratorisk støtte på grund af den kortere 

intrauterine tid. Denne overvejelse må medtages når resultaterne fra sammenligningen af afviklingen 

diskuteres senere i dette afsnit. 

Differencen i forhold til behandlingen af mødrene med det lungemodnende stof Celeston®, er umiddelbart 

mere indiskutabel, med en p-værdi på < 0,0001. Det ses i tabel 8.4, at der er 57,4 % af den danske kohorte 

der har fået Celeston® behandling, mens dette er tilfældet i 79,5 % af kohorten i Rastogis studie.  

Årsagen til dette er også svær at afgøre. I Rastogis studie er der ikke redegjort for, hvilken definition af 

behandling med Celeston® der er anvendt (51). Derfor kan det ikke sammenlignes, om definitionerne har 

været de samme som i den danske kohorte. I nærværende studie har forfatteren, som vist i 

metodebeskrivelsen, valgt kun at medtage de som har fået den fulde behandling med Celeston®. Det er 

muligt, at man i Rastogis studie har valgt anderledes. F.eks. kan man have valgt at medtage alle mødre som 

har fået selv en mindre dosis af midlet, da det kan have en vis effekt for barnet. Fra et klinisk perspektiv 

lyder det usandsynligt, at man skulle kunne give fuld Celeston® behandling i 79,5 % af alle præmature 
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fødsler. Mange af disse fødsler kan ikke forudses mere end 24 timer tidligere. Desuden er det ofte ikke 

muligt at forsinke fødslen længe nok til at give den fulde behandling. Derfor må det antages, at det er en 

årsag som f.eks. forskellig definition, der er baggrund for differencen. Det er påfaldende, at når der 

stratificeres efter intubationsstatus er differencen i forhold til Celeston® behandling meget forskellig. I den 

intuberede gruppe er p = 0,004 og for de ikke intuberede er p < 0,000005, der er altså størst difference hos 

de ikke intuberede børn. Dette kunne pege i retning af, at man i Danmark, i nogle tilfælde undlader 

Celeston® behandlingen, på grund af de bivirkninger der kan være ved at stoppe en fødsel længe nok til at 

give Celeston®. Det er muligt, at en sådan prioritering forekommer i de graviditeter, hvor man ikke 

forventer voldsomme komplikationer ved en tidlig fødsel. Dette stemmer overens med, at der er tale om 

langt størst difference i den gruppe der alligevel ikke intuberes. Her er altså, som ved væksthæmning, 

muligvis en forskel i den kliniske prioritering omkring en for tidlig fødsel i henholdsvis Danmark og USA. 

Betydningen af differencen omkring Celeston® behandling er også svær at udtale sig om, eftersom det ikke 

er sikkert hvad årsagen er. Hvis Rastogi har medtaget de som ikke var fuldt Celeston® dækket, er det 

muligt, at difference havde været mindre, hvis der i nærværende studie havde anvendt samme definition. 

Hvis det antages, at differencen er reel, forstået på den måde, at kohorten hos Rastogi i signifikant omfang 

er bedre dækket med Celeston® end den danske kohorte, kan det forventes, at Rastogis kohorte vil klare sig 

bedre i afviklingen af CPAP end den danske kohorte. Denne overvejelse må medtages, når resultaterne fra 

sammenligningen af afviklingen diskuteres senere i dette afsnit. 

Punktet Curosurf® behandling har også en signifikant p-værdi på 0,004. Det ses, at der er signifikant flere i 

den danske kohorte (30,9 %), som bliver behandlet med det overfladespændingsnedbrydende middel 

Curosurf®, end i Rastogis kohorte (19,6 %). Curosurf® gives typisk som enkeltdosis, derfor omhandler 

definitionen om medicinen er givet eller ej. Det er derfor meget usandsynligt, at denne difference handler 

om forskellige definitioner af begrebet.  

Årsagen til, at man i den danske kohorte oftere har haft brug for at behandle børnene med Curosurf®, kan 

der ikke ud fra oplysningerne i dette studie, gives et endegyldigt svar på. Det kan ikke udelukkes, at 

børnene i den danske kohorte, som det er indikeret i punktet om Celeston®, i mindre grad er dækket af 

lungemodnene medicin inden fødslen, end det er tilfældet hos Rastogi. Dette kunne underbygge, at 

lungestatus hos den danske kohorte generelt er dårligere og flere derfor har behov for behandlingen med 

Curosurf®. Det kan heller ikke udelukkes, at kriterierne for hvornår der anvendes Curosurf® er forskellig på 

de to behandlingssteder. Disse kriterier er ikke refereret af Rastogi (51), hvorfor de ikke kan sammenlignes. 

Betydningen af denne difference kan heller ikke forklares entydigt. Dog må det konstateres, at den danske 

kohorte umiddelbart virker til at være respiratorisk dårligere først i forløbet, sammenlignet med kohorten 

hos Rastogi. Det kan ikke umiddelbart forventes, at en gruppe som starter dårligere, senere i forløbet vil 
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have det lettere. Derfor kan det forventes, at Rastogis kohorte vil klare sig bedre end den danske i forhold 

til afvikling af CPAP, da lungestatus ved udgangspunktet ser ud til at være bedst hos denne gruppe. Denne 

overvejelse må medtages, når resultaterne fra afviklingen diskuteres senere i dette afsnit. 

Det konstateres altså, at der er signifikant forskel på de to kohorter ved betydende kliniske faktorer. Det må 

derfor diskuteres, om det overhovedet er relevant, at sammenligne disse to kohorter. I metodebeskrivelsen 

er det skitseret, at der ønskes en deskriptiv sammenligning, af resultaterne af to måder at udføre en klinisk 

praksis på. Til dette må kohorterne nødvendigvis hentes fra to kliniske sammenhænge, hvor denne praksis 

udføres på de måder, som ønskes sammenlignet. Det kan ikke forventes, at kun én klinisk faktor er 

forskellig på to behandlingssteder. Derfor må det konkluderes, at det er usandsynligt, med nærværende 

problemformulering, at konstruere to kohorter med kun difference på et klinisk punkt. Det ses desuden 

ovenfor, at den signifikante difference der er fundet omkring IUGR, kan der tages højde for ved 

sammenligningen af CPAP afviklingen. Dette gøres ved, at se på resultaterne for både vægt og GA, som vil 

give indikation af om en difference der kun kan findes ved vægt, kan være grundet IUGR. Desuden ses det, 

at de to andre punkter med difference, begge taler for, at Rastogis kohorte skulle have et bedre klinisk 

udgangspunkt end den danske kohorte. Derfor burde Rastogis kohorte have potentiale for at klare sig 

bedre i afviklingen end den danske. Det punkt kan derfor også medtages ved sammenligningen af 

afviklingen. 

Disse årsager gør, at der vælges at gå videre med sammenligningen af de to kohorter. Denne diskussion må 

dog medtages i overvejelsen over, hvad der kan konkluderes fra sammenligningen. 

9.1.2 Sammenligning af afvikling. 

For at besvare problemformuleringen i dette studie, er det helt centrale område at sammenligne 

resultaterne af afviklingen i de to kohorter. Som i resultatafsnittet, vil også diskussionen blive opdelt i de 

stratificerede grupper efter intubationsstatus.  

De fulde kohorter: 

Det ses i tabel 8.7, at der er signifikant difference mellem de to kohorter, ved 4 målepunkter: Fødselsvægt 

(p = 0,028), start af CPAP afvikling målt på både vægt (p < 0,0001) og GA (p = 0,000001). Desuden er den 

fulde afvikling målt på vægt, signifikant tidligere end hos Rastogi (p = 0,033). 

Det ses altså, at fødselsvægten er signifikant lavere i den danske kohorte, sammenlignet med Rastogis. 

Dette stemmer overens med resultaterne fra de kliniske karakteristika, hvor signifikant flere i den danske 

kohorte er intrauterin væksthæmmede. At denne difference stammer fra væksthæmmede børn, 

underbygges yderligere af, at der som det ses i tabel 8.7, ikke er en signifikant difference i forhold til GA ved 
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fødslen. Det ses også her, som det var tilfældet under de kliniske karakteristika, at p-værdien for 

differencen på fødselsvægt er relativt tæt på ikke at være signifikant (p = 0,028), hvorfor årsagen kan være, 

at den danske kohorte er mindre end Rastogis. 

Starten af CPAP afvikling er som vist signifikant tidligere i den danske kohorte, både når det gælder barnets 

vægt (p < 0,000001), og gestationsalder (p = 0,000001). Som præsenteret i afsnittet om hvordan afviklingen 

foregår på det danske universitetshospital, er dette ikke overraskende, da man her ikke afventer de 

stabilitetskriterier der er skitseret hos Rastogi (51), før der påbegyndes pauser. Det ses, at afviklingen i den 

danske kohorte, gennemsnitligt starter når børnene er 200 g mindre, end hos Rastogi. Denne vægtmæssige 

difference må dog tages med det forbehold, at den danske kohorte har signifikant mindre fødselsvægt end 

Rastogis. Men da den signifikante difference i forhold til start på afvikling også ses ved GA, som ikke havde 

signifikant difference på fødselstidspunktet, er der indikation på, at dette er en reel difference. Det er 

bemærkelsesværdigt, at begge disse p-værdier er meget små, hvilket vidner om en meget signifikant 

difference. Disse meget små p-værdier kan være en særlig hjælp til tolkning af differencer i dette særlige 

kliniske felt. De kliniske differencer på 200 g og 1,2 uge virker ikke umiddelbart af meget, men den 

statistiske værdi fortæller hvor stor forskellen reelt er.  

Det er interessant, at der er en signifikant vægtmæssig difference i forhold til den fulde afvikling. 

Deltagerne i den danske kohorte er signifikant mindre end i Rastogis kohorte, når de kommer helt ud af 

CPAP (p = 0,033). Dog er det klart, at denne difference må tages med forbehold, på grund af den 

signifikante difference der var på fødselsvægten mellem de to kohorter. Det ses, at differencen på dette 

område er meget tæt på signifikansgrænsen på p = 0,05, desuden ses det, at det samme målepunkt for GA 

ikke har en signifikant difference (p = 0,129). Det tyder altså på, at den fulde afvikling i de to kohorter ligger 

meget tæt på hinanden, uden nogen reel difference. Dette underbygges når der ses på de konkrete værdier 

for differencen. Der er tale om en difference på 75 g og 0,4 uger (lige under 3 dage), hvilket har en lille 

klinisk betydning. Dette resultat er særligt interessant, da den bekymring der er blevet udtrykt om den 

afviklingsmetode, der anvendes på det valgte universitetshospital, netop går på, at den vil føre til en senere 

afvikling af CPAP. Disse resultater viser altså, at de to metoder ser ud til at have meget ens resultater. 

Samtidig er der signifikant difference på det vægtmæssige målepunkt, hvilket dog ikke må overvurderes.  

Resultaterne i forhold til den fulde afvikling var som bekendt de, der blev anvendt i power-analysen. Her 

blev det, med baggrund i bekymringen for metoden som anvendes på det danske universitetshospital, 

estimeret at børnene i den danske kohorte ville være 100 g større, ved den fulde afvikling af CPAP, end 

børnene i Rastogis kohorte. Hvis de data som er fremkommet her, i forhold til differencen på vægt, sættes 

ind i power-analysen, kræves der kun 112 deltagere i hver kohorte. Dette betyder, at det antal deltagere 
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der er medtaget i studiet, langt opfylder den power-analyse der ville have været aktuel, hvis den reelle 

difference havde været kendt. 

For de resterende målepunkter ses det i tabel 8.7, at der er stor lighed mellem de to kohorter. 

De ikke intuberede børn: 

For disse børn ses det af tabel 8.8, at der er signifikant difference på 4 målepunkter: Vægten ved CPAP start 

(p = 0,0003), start af afvikling (p = 0,000003) og fuld afvikling (p = 0,004). Samt GA ved start af afviklingen (p 

= 0,0004). Desværre er der hos Rastogi ikke opgivet fødselsvægt eller GA ved fødslen for de stratificerede 

grupper (51), hvorfor der ikke kan laves sammenligning af disse.  

I forhold til målepunktet for vægt ved CPAP start, ses der som vist en signifikant difference. Det virker dog 

usandsynligt, at denne difference skulle være reel. Disse børn er ikke intuberede, så man vil stort set altid 

starte CPAP behandlingen umiddelbart efter fødsel, hvilket ses i den danske kohorte, hvor fødselsvægt og 

vægt ved CPAP start er fuldstændig ens (se tabel 8.2 og 8.8). Det virker usandsynligt, at dette billede ikke 

skulle gå igen hos Rastogi. Her har man som nævnt, desværre ikke opgivet fødselsvægten hos denne 

gruppe, som ellers kunne have været en kontrol af ovennævnte overvejelser. Det vurderes som sandsynligt, 

at den difference der her er konstateret, rent faktisk stammer fra en difference i fødselsvægten, som det 

var tilfældet i hele kohorten. 

Ud over dette punkt, stemmer de andre signifikante målepunkter godt overens med de der gjorde sig 

gældende for hele kohorten. Der er en signifikant difference på både vægt og GA, for punktet start 

afvikling, samt for vægten ved den fulde afvikling. På samme måde som for den fulde kohorte vurderes det, 

at der i forhold til differencen på den fulde afvikling, med stor sandsynlighed, er tale om en difference 

opstået på grund af den grundlæggende difference i fødselsvægten. 

De intuberede børn: 

Der ses i tabel 8.9 en signifikant difference i forhold til alle de vægtmæssige målepunkter: CPAP start (p = 

0,0004), start afvikling (p = 0,000001) og fuld afvikling (p = 0,003). I forhold til målepunkterne med GA er 

der signifikant difference for start afvikling (p = 0,000006) og fuld afvikling (p = 0,002). 

I denne gruppe viser differencen på vægt ved CPAP start, at børnene i Rastogis kohorte vejer mindst ved 

starten af CPAP. Her svarer starten af CPAP, til det tidspunkt hvor børnene ekstuberes. Som nævnt, har 

man heller ikke i denne gruppe, fødselsvægtene fra Rastogis studie. Det kan dog forventes, at der også her 

er en difference, som i de fulde kohorter, hvor børnene i den danske kohorte vejede mindre end de, i 

Rastogis. Derfor er det yderligere interessant, at børnene i Rastogis stratificerede gruppe der har været 
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intuberet, vejer signifikant mindre end de danske ved CPAP start. Der må være tale om, at disse børn 

ekstuberes ved lavere vægt, end de som behandles på det danske universitetshospital. Ud fra dette studie 

kan dette ikke forklares. Fokus i dette studie er som bekendt et andet, men dette er dog et interessant 

bifund. Det åbner for en diskussion om potentielle forskelle i behandling og pleje af det præmature barn 

som respiratorbehandles, eftersom dette resultat tyder på, at de intuberede børn hos Rastogi hurtigere er 

klar til ekstubering til CPAP. 

Som ved den fulde kohorte og ved stratificeringen ”ikke intuberet”, er der også i denne stratificering 

signifikante differencer i forhold til vægt ved start afvikling og fuld afvikling. Børnene i den danske kohorte 

vejer mindre ved både start på afvikling og fuld afvikling, end børnene fra Rastogis kohorte. Som ved de 

andre stratificeringer var det forventeligt ved start på afvikling, men mere overraskende ved fuld afvikling. I 

denne stratificering er der den forskel, at også GA ved både start på afvikling og fuld afvikling har en 

signifikant difference. Det ses, at børnene i den danske kohorte er både mindre i vægt og yngre i GA, end i 

Rastogis studie når CPAP er fuldt afviklet. At der er signifikant difference for både vægt og GA taler for, at 

det er en mere reel difference, end ved den fulde kohorte og ved stratificeringen ”ikke intuberet”. Desuden 

konstateres det, at p-værdien ved GA som antages at være den mest retvisende difference er 0,002, hvilket 

er relativt langt fra skæringspunktet på 0,05, hvorfor der ser ud til at være en meget reel difference. Dette 

underbygges når differencen måles i uger, hvor man ser en difference på 2,1 uge med et CI der indikerer, at 

differencen statistisk set ligger et sted mellem 3,45 og 0,75 uger. Denne difference må konstateres at være 

klinisk relevant, da børnene er ude af CPAP så længe før, at det har en økonomisk betydning, i forhold til 

omkostningerne ved pleje af barnet. For familien må det også forventes, at det anses som en betydende 

forskel, gennemsnitligt at have barnet ude af CPAP 2 uger tidligere. 

Det må overvejes, hvad der kan være årsagen til den påviste difference på tidspunktet for fuld afvikling hos 

de intuberede børn. En mulig årsag, kan være de kriterier der hos Rastogi er sat op for hvornår afviklingen 

kan starte, hvor det er et krav, at barnet skal have været uden ilttilskud i 48 timer før afviklingen startes 

(51). Som vist findes der ikke krav som dette på det danske universitetshospital. Det er ikke utænkeligt, at 

de børn som har været intuberede, er de som også sidst i forløbet har de største respiratoriske problemer 

som f.eks. BPD. I behandlingen af BPD har man på det danske universitetshospital den tilgang, at hvis 

barnet kan undvære det øgede tryk i CPAP, iltbehandles det i stedet. Dette fører til en kortere varighed af 

iltbehandlingen. Dette anses som en sandsynlig årsag til den her viste difference og underbygges desuden 

af resultaterne omkring iltbehandling, der belyses herunder. At de intuberede børn i den danske kohorte er 

tidligere afviklede af CPAP er et overraskende fund. Baggrunden for det kan belyses yderligere af data fra 

dette studie, som ellers ikke har været præsenteret, men medtages her på grund af dette overraskende 
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fund. I den danske kohorte er det registreret, hvor mange af børnene der stadig modtager CPAP når 

iltbehandlingen ophører. I denne stratificering er der kun 47 % som stadig får CPAP når iltbehandlingen 

ophører, hvilket underbygger, at det kan være metoden fra det danske universitetshospital der er årsagen 

til den viste difference i CPAP afvikling. Det må forventes, at det hos Rastoig ikke forekommer, at børnene 

stopper med CPAP for at fortsætte med iltbehandling, da afviklingen som nævnt først igangsættes, når 

barnet har været stabilt uden ilttilskud i 48 timer (51).  

Som nævnt er det fundet, at Rastogis kohorte havde en signifikant lavere vægt ved CPAP start i denne 

stratificering og dette må tilskrives, at børnene ekstubers tidligere. Det kan ikke afvises, at også dette kan 

have betydning for hvor hurtigt CPAP behandlingen kan afvikles. At det muligvis er den tidlige ekstubering 

der forlænger varigheden af CPAP behandling, underbygger interessen for at undersøge feltet yderligere 

med henblik på at opnå den optimale balance mellem respirator og CPAP behandling hos det for tidligt 

fødte barn. 

Herefter sammenlignes varigheden af iltbehandling, i den danske kohorte med de resultater der er 

præsenteret i studiet af Todd et al. (35). 

9.1.3 Sammenligning af iltbehandlingens varighed. 

Som vist har man på det danske universitetshospital en anderledes tilgang til behandlingen med ilt i 

forbindelse med afviklingen af CPAP, end den som er vist hos Rastogi. Samtidig er der som vist, udtrykt 

bekymring for, at den metode som anvendes på det danske universitetshospital skulle give længere 

varighed af iltbehandling. Da det er velunderbygget, at ilt kan have en toksisk effekt på lungevævet (2), 

ønskes denne sammenligning af, om børnene på det danske universitetshospital er udsat for iltbehandling 

længere end andre tilsvarende præmature. Som nævnt har det dog ikke været muligt at lave denne 

sammenligning med Rastogis studie, da han ikke har opgjort varighed af iltbehandling (51), dette har til 

gengæld Todd et al. (35). Todds studie er dog indtil videre kun publiceret i abstractform, hvorfor der er 

meget begrænsede informationer om, hvordan ilten er afviklet. I det Cochrane review som kort blev nævnt 

i litteraturgennemgangen, men som havde store metodiske mangler, er det omtalt hvad der i Todds studie 

var kriterier for at begynde afviklingen af CPAP; at barnet i minimum 12 timer fik maksimalt 26 % ilt (50), 

hvilket er tæt på Rastogis krav om ingen ilttilskud (21 %). Derfor er det muligt, at resultaterne fra dette 

studie minder om resultaterne fra Rastogis studie. Denne sammenligning må dog tages med store 

forbehold på grund af de meget begrænsede oplysninger om studiet og de informationer man har om 

afviklingen af ilt, kommer fra en sekundær kilde. 

Det ses af tabel 8.10, at der ikke er signifikant difference i varigheden af ilttilskud mellem resultater fra den 

danske kohorte og de der er præsenteret hos Todd et. al. Dette giver indikationer af, at børnene på det 
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danske universitetshospital ikke er udsat for iltbehandling længere end andre præmature. Det ses desuden, 

at der er stor forskel på SD ved de to værdier. I nærværende studie er der en meget stor SD, denne må 

tilskrives de meget store udsving, der er mellem lang og kort varighed af iltbehandlingen. Disse udsving 

kommer af den definition, der er præsenteret i metodevalget. Det er her påfaldende, at der i Todds studie 

er en meget lille SD sammenlignet med den danske. Det er svært at forestille sig, at børnene hos Todd ikke 

har den samme forskel i behov for ilttilskud som det er tilfældet i nærværende studie. Det må derfor 

overvejes, hvordan ilttilskuddet er opgjort hos Todd, men som vist fremgår dette ikke af det offentliggjorte 

materiale om studiet. Efter mailkorrespondance med Todd har man det indtryk, at iltbehandlingen er 

opgjort nogenlunde på samme måde som i nærværende studie. Derfor undrer det endnu mere, at man har 

så lille en SD hos Todd. Det har dog ikke været mulig at komme nærmere en forklaring på dette, hvorfor det 

er endnu et argument for at tolke disse resultater med stort forbehold. 

I et tænkt eksempel, er udregningen foretaget med den antagelse, at der i nærværende studie er samme 

SD som hos Todd, hvilket kunne have været tilfældet, hvis varigheden havde været opgjort på samme 

måde. Ved denne udregning ses det, at den difference der reelt er mellem de to værdier, her bliver af 

signifikant størrelse (p = 0,00014). Dette underbygger yderligere indikationen af, at børnene på det danske 

universitetshospital i al fald ikke er længere i iltbehandling end andre præmature. 

9.2 Metode diskussion. 

I al forskningssammenhæng er det vigtigt kritisk at vurdere valget af metode. Der må vurderes i forhold til 

relevans af metoden og om en relevant metode er gennemført stringent. Herved vurderes studiets interne 

og eksterne validitet og dermed, hvor stor vægt man kan tillægge studiets resultater. 

Helt grundlæggende kan det diskuteres, hvilken plads en kvantitativ og naturvidenskabelig inspireret 

metode har, eller bør have, indenfor sygeplejefaget. Det er tydeligt, at der findes teoretikere indenfor 

sygeplejen som f.eks. Katie Eriksson, der mener, at faget helt grundlæggende er en humanvidenskab (68). 

Sideløbende med dette har der helt fra sygeplejens spæde år, været en naturvidenskabelig tradition, 

startende helt tilbage ved Florence Nightingale. Hun lavede et stort epidemiologisk arbejde over sin indsats 

under Krim krigen (69). I nutidig sammenhæng ses det i Dansk Sygeplejeråds forskningsudspil fra 2011 (70), 

at den kvantitative naturvidenskabelige metode ses som en naturlig del af sygeplejeforskningen. I dette 

udspil beskrives den naturvidenskabelige og humanvidenskabelige tradition på lige fod, som anvendelige 

metoder i udvikling af viden til brug i sygeplejen (70). Særligt at lade evidensbasering være et værktøj i 

sygeplejen har skabt stor debat. Dette er nok særligt kommet af, at det har været opfattet som om, at 

evidensbasering kunne anvendes på alle kliniske spørgsmål, hvilket må anses som en misforståelse af 

begrebet (36).  
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I en evidenssammenhæng vil et studie som dette speciale, i kraft af sit deskriptive design, score lavt i 

evidenshierarkiet. Dette gør dog ikke undersøgelsen uinteressant. Årsagen til dette er, at området jævnfør 

litteraturgennemgangen er begrænset belyst, derfor er hypotesegenererende studier som dette relevante. 

Relevansen er tydelig, da man uden risiko for skade på patienter, kan skabe og underbygge hypoteser til 

senere randomiserede kontrollerede studier, der scorer højt i evidenshierarkiet.  

I forhold til det retrospektive design i dette speciale er det som nævnt valgt, da det derved var muligt at 

øge antallet af deltagere. Det større antal deltagere, øger den eksterne validitet af resultaterne (63). 

Samtidig kan det diskuteres, om det retrospektive design forebygger Hawthorne effekt. I et prospektivt 

studie vedrørende hvilke resultater der er af en given afviklingsstrategi, er der risiko for at medarbejdere 

bevidst eller ubevidst ændrer praksis med henblik på et bestemt resultat (53). Den risiko forebygges ved at 

udføre studiet retrospektivt.  

At vælge registerstudie som design har, som nævnt i metodevalget, styrker og svagheder. En af styrkerne 

er, at man kan undersøge potentielle skadelige effekter af en eksponering (55). I forhold til det at afvikle 

CPAP behandling med en metode der involverer pauser, er det indikeret via anden forskning, at det ikke er 

den optimale metode og derfor er potentiel skadelig. Det vil derfor være diskutabelt at udsætte patienter 

for denne behandling i forskningssammenhæng. Dog er der klinisk erfaring for, at metoden som anvendes 

til afvikling af CPAP på det danske universitetshospital, har udviklings- og tilknytningsmæssige fordele for 

barnet og familien. Disse fordele er dog endnu ikke forskningsmæssigt belyst. Her har registerstudiet altså 

den styrke, at det kan belyse en hypotese uden at udsætte deltagere for en potentiel skadelig effekt af en 

eksponering. På samme tid udnyttes den hypotesegenererende egenskab, da der potentielt kan skabes en 

ny hypotese. I dette studie kunne dette omhandle, at den anvendte metode måske ikke har de skadelige 

effekter, der tidligere har været indikeret. 

Samtidig er der argumenteret for, at metoden er særligt anvendelig i forhold til sårbare deltagere som for 

tidligt fødte (55). Når det kliniske område som er i fokus samtidig er så begrænset forskningsmæssigt 

belyst, som det er tilfældet i forhold til afvikling af CPAP, er det meget svært at afgøre hvad der er skadelig 

eksponering af denne sårbare gruppe. Derfor er hypotesegenererende studier som dette særligt vigtige, da 

de kan beskytte denne sårbare gruppe mod interventionsundersøgelser med en potentiel skadelig 

eksponering. Samtidig er den relative lave omkostning ved registerstudier med til at øge den hastighed, 

hvormed der udvikles veldokumenterede hypoteser. Disse hypoteser kan efterfølgende afprøves med så lav 

risiko som muligt for skade på denne sårbare patientgruppe. Disse styrker er formentlig en del af årsagen 

til, at metoden ikke er ualmindelig at anvende hos denne patientgruppe. Eksempler på dette er indenfor 
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forskning i hjertesygdomme hos præmature (71), behandling af hjerneblødninger hos præmature (72), 

amning i neonatalafdelinger (73) og iltbehandlingens sammenhæng med øjenlidelser (74). 

Svaghederne ved det retrospektive registerstudie er som beskrevet centreret omkring diskussionen af, om 

de data der fremgår af patientjournalen er reproducerbare og valide. Det som kan true denne 

reproducerbarhed og validitet, er eventuelle bias i studiet. Dette ses også i nærværende studie:  

Bias defineres som alle påvirkninger, som fortegner resultaterne af et studie og dermed underminerer 

studiets interne validitet (53)(63). 

9.2.1 Informationsbias  

Informationsbias omhandler systematisk over- eller undervurdering af et estimat på grund af 

informationsproblemer (63).  

I nærværende studie er anvendelsen af den såkaldte kodemanual, hvor definitionerne på de enkelte data 

har været defineret fra starten, en forebyggelse af informationsbias. Dette øger reproducerbarheden, da 

samme definitioner vil kunne bruges igen og derved burde skabe meget lignende resultater. 

Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme informationsbias i kraft af manglende eller mangelfulde data 

i journalerne. De data som er samlet i dette studie, er konkrete målbare data, som klinikere typisk 

registrerer meget nøjagtigt. Der er tale om data, som næsten altid er registreret. Det har også kun været i 

ganske få tilfælde, forfatteren har oplevet manglende data. 

Dog kan der være en vis informationsbias i den forstand, at data om afviklingen hos nogle deltagere er 

hentet fra sygeplejepapirer, mens det fra andre kommer fra lægernes kontinuationer.  

Ingen studier er dog helt uden bias og i dette tilfælde vurderes det, at det må være sjældent, at der noteres 

pauser fra behandlingen, som ikke rent faktisk har været holdt. Der kan dog være en mindre risiko for, at 

der har været holdt pauser, som ikke er registrerede. I så fald vil resultatet i nærværende studie blive 

trukket i retning af, at børnene har vejet mindre og været yngre ved afviklingens start. Dette påvirker ikke 

resultaterne i modsat retning af, hvad der er set i resultatafsnittet. 

Der kan ikke sikres fuldstændig mod informationsbias fremkommet ved tastefejl under dataindsamlingen. 

Dette har som nævnt været forsøgt forebygget ved hjælp af den styring der er anvendt i Epi-data. Desuden 

er datamængden i dette studie så relativt begrænset, at det er muligt at spotte meget iøjnefaldende fejl, 

mens de behandles i Excel. Desuden er alle statistiske beregninger foretaget to gange, med henblik på at 

forebygge tastefejl. Herved er risikoen for informationsbias forsøgt minimeret. 

Der er i dette studie risiko for informationsbias i forhold til, at der som vist i bilag 10, var 17 journaler som 

ikke kunne fremskaffes. Disse journaler kan enten være blevet placeret forkert i arkivet, eller være på en 

afdeling, som ikke har registreret lånet korrekt. Disse journaler er forsøgt fremskaffet ved at undersøge, om 
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de var på hospitalets neonatalafdeling. Da dette ikke var tilfældet, var enhver afdeling eller sekretær en 

mulighed, derfor blev eftersøgningen opgivet. Det er muligt, at nogle karakteristiske træk går igen i disse 

journaler og ville kunne påvirke resultatet, men det har ikke været muligt at undersøge nærmere. 

Yderligere må det regnes for en informationsbias, at der er forskel på definitionerne af, hvor længe 

børnene i den danske kohorte og kohorten fra Rastogi har været uden CPAP eller iltbehandling for, at 

regnes for fuldt afviklet. Rastogi har haft mulighed for at anvende 7 døgn uden respiratorisk støtte til denne 

definition (51). Hos den danske kohorte har der som det ses i metodebeskrivelsen været anvendt 2 døgn 

som definition på fuld afvikling af CPAP og ilt. Dette har været en nødvendighed, da børnene ofte hurtigt er 

flyttet videre fra neonatalafdelingen. En længere tidsramme i dette studie, ville derfor have givet et stort 

frafald, som ville have været at regne for en selektionsbias. Derfor har der i denne situation været tale om 

at opveje to risiko for bias, til det der er vurderet som den mindste.  

Denne definition på to døgn for at være fuldt afviklet af CPAP giver også en anden risiko for bias. Det 

præmature barn er i stor risiko for at få en infektion, som er en stor årsag til mortalitet og morbiditet i 

denne gruppe (16). Får barnet en sådan infektion, vil den ofte også påvirke respirationen og gøre at barnet 

af den grund får brug for respiratorisk støtte i form af enten CPAP eller respirator. Dette betyder, at 

behandlingen som er registreret i dette studie, kan være på indikation af en infektion og ikke 

præmaturiteten. Dog vil denne informationsbias påvirke data forskelligt fra barn til barn. Nogle vil få en 

infektion før de er færdigbehandlet for præmaturiteten, hos denne gruppe vil varigheden af CPAP 

behandling være længere end den ville have været uden en infektion. Andre vil få en infektion efter at have 

været ude af CPAP mere end de to døgn. Den respiratoriske behandling af disse børn er ikke registreret i 

nærværende studie til trods for, at den kan have været langvarig. Det vurderes dog, at denne problematik 

også har været i spil hos Rastogi, hvorfor den eneste forskel er den definitoriske mellem de 2 og 7 dage 

uden respiratorisk støtte. De børn som har fået en infektion i de yderligere 5 dage Rastogi kontrollerer, vil 

være registreret anderledes i nærværende studie, hvilket dog vurderes at være en begrænset gruppe. 

9.2.2. Selektionsbias.  

Selektionsbias omhandler systematisk over- eller undervurdering af en sammenhæng på grund af 

selektionsproblemer (63).  

Der kan argumenters for, at netop det at udføre et retrospektivt registerstudie forebygger selektionsbias. I 

prospektive studier er man afhængig af deltagernes informerede samtykke, hvilket giver 

selektionsproblemer. Dette er ikke er tilfældet med retrospektive studier, der overholder etiske normer, så 

der kan give tilladelse fra datatilsynet. I disse kan alle patienter som opfylder forudbestemte kriterier 

medtages. Men der opstår alligevel oftest problemer i forhold til selektion. I nærværende studie er dette 

eksemplificeret ved det udtræk, der har været lavet fra den såkaldte neobase. Som vist i fremstillingen, var 
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der børn hvor det var registreret, at de havde modtaget CPAP, hvor dette ikke var tilfældet. Desuden blev 

der ved en tilfældighed fundet et barn, som ikke var registreret i neobasen, men som faldt indenfor 

inklusionskriterierne. Her er altså en selektionsbias, som er svær at minimere, med mindre det er muligt at 

gennemgå alle journaler, hvilket er ressourcemæssigt problematisk. Omfanget af denne risiko er naturligvis 

svær at vurdere, men den gruppe som var registreret forkert i neobasen var, som vist i bilag 10, 7 børn ud 

af 367. Det kan overvejes, at den gruppe der burde have været medtaget, kan have cirka samme størrelse, 

uden at dette dog kan underbygges. Dette vurderes at være en begrænset mængde, uden stor mulighed for 

at påvirke resultaterne. 

Det viste sig også i løbet af studiet, at det var et selektionsproblem, at nogle børn må flyttes mellem landets 

neonatalafdelinger på grund af specialistbehandlinger, f.eks. samles børn med NEC på et behandlingssted, 

mens børn med hjertesygdomme samles et andet sted. Disse børn måtte også udelukkes, da det ikke kan 

afgøres, om afviklingen af CPAP har været udført ens på de forskellige afdelinger. I dette tilfælde er der som 

det ses af bilag 10 tale om 27 børn, hvorfor betydningen kan være noget større for dette område end det 

foregående. Desuden er der her tale om børn, som alle er meget syge af andet end præmaturitet, hvilket 

kan antages også at påvirke den respiratoriske behandling. Derfor havde det været ønskeligt at have disse 

børn inkluderet i studiet. Dette vurderes at være studiets mest betydende bias, som dog ikke har kunnet 

forebygges. 

Det kan diskuteres om den store gruppe på 119 børn, der flyttes til hjemsygehus med CPAP eller 

iltbehandling også udgør en selektionsbias. Der er dog den forskel, at hvilke børn der hjemflyttes, afgøres 

ud fra geografiske kriterier og ikke ud fra hvor syge de er. De børn som geografisk hører til i det valgte 

universitetshospitals område, bliver ikke flyttet. Når det antages, at befolkningssammensætningen i 

optageområdet for dette universitetshospital ligner resten af befolkningens sammensætning, bør dette 

ikke udgøre en selektionsbias. 

Det vurderes ikke, at de her nævnte risiko for bias påvirker resultaterne i en sådan grad, at der ikke kan 

konkluderes noget på studiet, når blot de tages med i betragtning i konklusionen. 

10.0 Konklusion. 

Her opsummeres, hvad der er fundet i dette studie. 

Det er undersøgt ved hvilken vægt og GA CPAP succesfuldt kan afvikles hos det for tidligt fødte barn, når 

der anvendes en metode som beskrevet fra et dansk universitetshospital. Den største forskel på denne og 

tidligere beskrevne metoder er, at der i den danske model startes pauser signifikant tidligere. Desuden blev 

varigheden af iltbehandlingen registreret for disse børn. 
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Disse værdier er efterfølgende sammenlignet med studiet af Rastogi (51) i forhold til vægt og GA, med 

henblik på at vurdere resultaterne af den danske afviklingsmetode. 

I forbindelse med sammenligningen af de kliniske karakteristika er det vist, at der er signifikant difference 

på flere punkter. Disse differencer taler som vist for, at Rastogis kohorte kan have et bedre klinisk 

udgangspunkt end den danske kohorte. 

For start på afviklingen af CPAP er det vist, at der for både de fulde kohorter og begge stratificeringer, 

startes afvikling signifikant tidligere i kohorten fra det danske universitetshospital sammenlignet med 

Rastogi. 

For de resterende målepunkter gælder det, at på trods af det bedre kliniske udgangspunkt der blev fundet i 

Rastogis kohorte, findes nogenlunde ens tidspunkter for afvikling, både når det gælder vægt og GA. Særligt 

når der tages højde for, at den danske kohorte har signifikant lavere fødselsvægt end Rastogis. Der ses 

endog en tendens til, at de børn som har været intuberede er signifikant tidligere ude af CPAP med den 

danske metode, når der måles på GA, som er mere retvisende end vægt, grundet forskellen i fødselsvægt. 

Ved sammenligningen af varighed af iltbehandlingen ses det, at der ikke var signifikant difference mellem 

studiet af Todd og den danske kohorte. Dette resultat er dog på grund af de begrænsninger, der er nævnt i 

diskussionen, det mest usikre resultat i dette studie. Men det tyder ikke på, at børnene på det danske 

universitetshospital får iltbehandling længere end andre præmature. 

Der er dog som vist i diskussionen visse forbehold ved nærværende studie. Der er risiko for bias på flere 

punkter og de to kohorter er skabt tidsmæssigt og geografisk forskelligt. Derfor tages der i konklusionen 

forbehold for dette. 

Når ovenstående samles, bliver konklusionen på dette studie: 

Ved en sammenligning med internationale studier konkluderes det, at metoden som anvendes i den danske 

kohorte, starter afvikling af CPAP signifikant tidligere. Ved andre målepunkter har der ikke kunnet vises en 

signifikant difference. Studiet indikerer således, at de bekymringer der har været udtrykt om længere 

varighed af behandlingen ved den danske metode, ikke kan underbygges. Resultaterne må dog udforskes 

nærmere, inden der kan konkluderes noget med henblik på en eventuel ændring af praksis. 



Helle Gøtzsche Olesen – Speciale Cand. Cur. 2012 
 

46 
 

11.0 Perspektivering. 

Dette studie indikerer som vist, at metoden som anvendes på det danske universitetshospital til afvikling af 

CPAP hos det for tidligt fødte barn, sammenlignet med internationale studier, ikke giver længere varighed 

af CPAP eller iltbehandling. Det anerkendes, at metoden retrospektivt registerstudie og de viste risiko for 

bias begrænser rækkevidden af denne konklusion. På trods af dette er konklusionen interessant, set fra et 

sygeplejefagligt perspektiv. Der ses en mulighed for at integrere den beskrevne udviklingsbaserede 

plejeform, med de fysiologiske og naturvidenskabelige behandlingsbehov det for tidligt fødte barn har. Den 

nye viden som er skaffet via dette studie, leder til en ny hypotese. Denne hypotese peger på, at metoden 

med de tidligere pauser sammenlignet med andre metoder, ikke forlænger varigheden af behandlingen 

signifikant. Men til gengæld tilføjer en mulighed for at støtte barnet og familiens udvikling og tilknytning til 

hinanden. 

I dette studie kan der argumenters for, at der er berørt et område af det sygeplejefaget kan tilføje til det 

tværfaglige samarbejde i sundhedssektoren. Noget af det særlige for sygepleje, er den integration som 

Scheel beskriver af både natur-, human- og samfundsvidenskab. Samt, at sygepleje udføres ved hjælp af de 

tre handlemåder: den kognitivt-instrumentelle, den æstetisk-ekspressive og den moralsk-praktiske (25). 

Muligvis er grunden til, at man opnår en bedre mulighed for at støtte barnet og familiens udvikling og 

tilknytning til hinanden, uden at forlænge behandlingen, at man i afviklingen af CPAP laver denne 

integrering, som er særlig for sygeplejen. 

Man kan således argumentere for, at dette studie belyser de positive resultater, der kan være ved at 

udnytte det sygeplejefaglige skøn i beslutningerne om at lade det for tidligt fødte barn holde pauser fra 

CPAP. M.E. Scheel beskriver det sygeplejefaglige skøn, som positioneret mellem fundamentalistisk og 

relativistisk tænkning. Skønnet begrundes i henholdsvis sygeplejerskens viden, indsigt og forståelse i 

forhold til en konkret situations krav om at handle etisk, samt den moralsk-praktiske fornuft (75). Netop i et 

felt som afvikling af CPAP behandling, der skal balancere det fysiologiske hensyn og det mere psykologiske i 

forhold til forældre-barn kontakt, kan det sygeplejefaglige skøn anvendes. Resultaterne i dette studie peger 

på, at anvendelsen af det sygeplejefaglige skøn netop giver mulighed for at integrere hensynene i den 

udviklingsbaserede pleje, med behandlingen med CPAP. Derved kan der potentielt opnås en situation, hvor 

man uden at skabe dårligere fysiologiske resultater, bibringer familierne et mere hensyntagende miljø.  

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at Scheel slår fast, at skønnet ikke er en subjektiv vurdering men 

genstand for en intersubjektiv bedømmelse i forhold til den sag, det problem eller den situation det drejer 

sig om (75). Dette betyder altså, at det skøn sygeplejersker i en given situation udøver, kan gøres til 

genstand for diskussion, forskning og udvikling. I dette studie vil skønnet omhandle, om barnet kan holde 
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pause fra CPAP eller ej. Det er altså dette kliniske skøn som ifølge Scheel skal gøres til genstand for 

diskussion, forskning og udvikling. Der ses stort potentiale i at forske videre i denne retning, da det 

potentielt kan være med til udvikle nedskrevne retningslinjer for den afviklingsform, der anvendes på 

danske neonatalafdelinger. Dette ses som et vigtigt arbejde, da den metode som er beskrevet i dette 

studie, ser ud til at være unik i international sammenhæng. Det er derfor vigtig at få yderligere belyst, om 

den som indikeret i dette studie, er til fordel for barnet og familien, hvilket kræver en grundigere 

beskrivelse af metoden. 

Desuden lægger studiet op til forskning i flere retninger:  

Resultaterne af forskellige CPAP afviklingsmetoder må yderligere belyses. Dette er yderst udfordrende, da 

der som beskrevet oftest ikke findes nedskrevne retningslinjer for denne afvikling. Dermed er det svært at 

afgøre hvilken metode, der anvendes på det enkelte behandlingssted. På trods af dette må det være et mål 

at undersøge, om der er forskelle i resultaterne af afviklingen med henblik på at finde den mest 

hensigtsmæssige metode. Til dette ses det som en fordel, at anvende det retrospektive registerstudie som i 

nærværende studie, da man relativt hurtigt og med relativt lave omkostninger, kan undersøge om en 

metode har markant bedre resultater end andre. Derefter kan denne metode analyseres nærmere. 

Som beskrevet i forbindelse med det sygeplejefaglige skøn, er det oplagt at forsøge at afdække de 

forskellige metoder som anvendes ved forskellige behandlingssteder. Dette kunne gøres ved f.eks. 

interviews af sygeplejersker, med henblik på at afdække, hvad der styrer det sygeplejefaglige skøn i 

forbindelse med afviklingen af CPAP behandling hos det præmature barn. Forestillingen om, at 

sygeplejerskerne i arbejdet med afviklingen af CPAP hos der for tidligt fødte barn, anvender den 

udviklingsbaserede pleje, er ikke umiddelbart baseret på forskning. I en afdækning af, hvad der styrer det 

sygeplejefaglige skøn, vil det eventuelt også være muligt at afdække om dette er tilfældet. Denne 

afdækning af metoder fra forskellige danske behandlingssteder vil give mulighed for, i nye studier, at 

forebygge den nævnte selektionsbias med børn som flyttes fra et behandlingssted til et andet. 

Fra dette studie, er der dog langt til de her beskrevne perspektiver, men tidsrammen taget i betragtning, er 

der dog nået at give et bud på, hvordan dette kan gribes an i et større perspektiv. 
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Bilag 1. 

Ordliste. 

BPD: 

Broncho Pulmonal Dysplasi. 

Lungekomplikation som opstår bl.a. på grund af den respiratoriske støtte børnene får. Er frem til i dag 

stadig forbundet med stor mortalitet og morbiditet og gør barnets iltbehandling længere, end hvis BPD ikke 

opstår. 

Celeston®: 

Et lægemiddel, som er et hormonpræparat, der virker lungemodnende på det ufødte barn og dermed 

modner barnet til det ekstrauterine liv. 

CPAP: 

Continuous Positive Airway Pressure. 

Ikke invasiv behandling af lungekomplikationer hos for tidligt fødte. Behandlingen giver et kontinuerligt tryk 

af atmosfærisk luft som støtter, men ikke overtager, barnets egen vejrtrækning og forbygger sammenfald 

af lungerne. Desuden tilsættes iltbehandling til luften efter barnets behov. 

Curosurf: 

Se surfaktant. 

GA: 

Gestationsalder. 

Fosterets / barnets alder, målt i uger og dage fra sidste menstruations første dag. 

IUGR: 

Intrauterin væksthæmning. 

En tilstand hvor det ufødte barn ikke vokser tilstrækkeligt under graviditeten. Anvendes i dette studie i 

forbindelse med årsagen til fødslen af det for tidligt fødte barn. 

NEC:  

Necrotiserende Enterocolit. 

En iskæmisk nekrotisering af tarmsystemet hos det for tidligt fødte barn. Er den mest almindelige 

gastroentestinale katastrofe som rammer ca. 5 % af disse børn og som følges af stor mortalitet og 

morbiditet. 
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NIDCAP:  

Newborn Individual Development Care and Assessment Program.  

Et vurderings og pleje værktøj, som er udviklet til at stimulere for tidligt fødte børn på et niveau, som er 

justeret efter det enkelte barns grad af neurologisk stabilitet. 

Præeklamsi: 

Svangerskabsforgiftning. Omtales i dette studie i forbindelse med årsagen til fødslen af det for tidligt fødte 

barn. 

RDS: 

Respiratory Distress Syndrome. 

Lungekomplikation hos for tidligt fødte børn, som opstår på grund af mangel på surfaktant og er 

karakteriseret ved diffuse atelektaser, som kræver øget lufttryk for igen at udfoldes. 

Surfactant: 

Overfladespændingsnedbrydende stof som naturligt udvikles i barnets lunger sidst i graviditeten. Derfor 

mangles dette hos mange for tidligt fødte. Udviklingen af dette stof sættes i gang af det lungemodnene stof 

Celeston® som mødrene kan behandles med inden fødslen. Desuden kan barnet efter fødslen behandles 

med stoffet i form af lægemidlet Curosurf®, som under intubering gives direkte i lungerne. 
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Bilag 2. 

Søgeprotokol: 

Søgeprotokol: 

Søgeord: CPAP OR nCPAP AND withdrawal OR weaning AND infant, premature.  

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Databaser 

(ubegrænset søgeperiode) 

Patientpopulation: 

 Præmature børn født før 

graviditetens 37. uge. 

 

Litteraturtyper: 

 Guidelines (evidensbaserede 

kliniske retningslinjer) 

 Metaanalyser 

 Systematiske oversigtsartikler 

 RCT 

 Kohortestudier 

 CCT 

 Deskreptive studier 

 

 Studier af CPAP behandling 

via endotracheal tube. 

 Studier af CPAP behandling 

via respirator. 

 Artikler på andre sprog end 

engelsk, tysk, dansk, 

svensk eller norsk. 

 

 

Databaser: 

 Cochrane Library 

 Medline 

 Embase 

 Cinahl 

 

Internetsider: 

 Sygeplejersken 

 Google 

 Sundhedsstyrelsen 

 SIGN 

 NICE 

 

Håndsøgning 

 Referencelister 

 Anvendelse af søgebasernes 

funktion ”relaterede artikler”, 

ved relevante artikler. 
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Bilag 3. 

Litteraturmatrix. 

Forfatter. Titel. Tidsskrift Årstal Formål Design Resultater 

Rastogi S., Rajasekhar H., 
Gupta A., Bhutada A., 
Rastogi D. and Wung JT. 
Factors Affecting 
theWeaning from Nasal 
CPAP in PretermNeonates. 
International Journal of 
Pediatrics. 

2012 To identify the PMA and 
weight at which one can 
successfully wean preterm 
neonates born ≤32 weeks of 
gestational age off the NCPAP 
and the comorbidities that 
may influence the success of 
NCPAP weaning. 

Retrospective 

chart review. 

Our findings suggest that in preterm 
neonates, NCPAP can be successfully 
weaned off at a mean PMA of 32.9 ± 2.4 
weeks and weight of 1611 ± 432 grams. 
There was an inverse relationship 
between time to successful NCPAP 
weaning and BW. In addition, among 
those neonates who were not intubated, 
prevention of maternal chorioamnionitis, 
identification and treatment of anemia 
and GER may reduce the time on NCPAP. 

Abdel-Hady, Shouman & 
Aly. 
Early weaning from CPAP 
to high flow nasal cannula 
in preterm infants is 
associated with prolonged 
oxygen requirement: A 
randomized controlled 
trial. 
Early Human 
Development. 

2011 “To test the hypothesis that 
the use of NC, with 
premature discontinuation of 
CPAP, in preterm infants is 
associated with an increase in 
duration of oxygen therapy, 
duration of respiratory 
support, and length of 
hospitalization.” 

Randomiseret 
kontroleret 
forsøg. 

Weaning preterm infants from NCPAP to 
NC is associated with increased exposure 
to oxygen and longer duration of 
respiratory support. 

Jardine, Inglis & Davies. 
Strategies for the 
withdrawal of nasal 
continuous positive airway 
pressure (NCPAP) in 
preterm infants (Rewiev). 
Cochrane database of 
systematic reviews 

2011 “To determine the risks and 
benefits of different stratigies 
used for the withdrawal of 
NCPAP in preterm infants” 

Systematisk 
review 

Infants who have their NCPAP pressure 
weaned to a predefined level and then 
stop NCPAP completely have less total 
time on NCPAP and shorter durations of 
oxygen therapy and hospital stay 
compared with those that have NCPAP 
removed for a predetermined number of 
hours each day. 

Broom, Shabolt, Wright, 
Chauhan, Cameron, 
Jardine & 
Todd. 
CPAP weaning: impact on 
length of stay? 
Journal of Paediatrics and 
Child Health. 

2010 “To compare CPAP weaning 
methods and their impact on 
length of stay (LOS).” 
 

Randomiseret 
kontroleret 
forsøg 

M1 significantly shortens LOS and thus an 
earlier GA at discharge. 
(M1:PB taken ‘‘OFF’’ CPAP with the view 
to stay ‘‘OFF’’ but if fails to stay ‘‘OFF’’, a 
further 48 h ‘‘ON’’ CPAP is required 
before coming ‘‘OFF’’ again.) 

Todd, Shalbolt, Wright, 
Chauhan, Cameron Jardine 
& Broom. 
CPAP weaning: impact on 
time of CPAP and oxygen 
duration? 
Journal of Paediatrics and 
Child Health. 

2010 “To compare CPAP weaning 
methods and their impact on 
length of weaning (LOW) and 
oxygen duration (OD).” 

 

Randomiseret 
kontroleret 
forsøg. 

The ‘‘CPAP Weaning Trial’’ has shown 
that ‘‘M1’’ significantly shortens LOW 
and OD. 
(M1:PB taken ‘‘OFF’’ CPAP with the view 
to stay ‘‘OFF’’ but if fails to stay ‘‘OFF’’, a 
further 48 h ‘‘ON’’ CPAP is required 
before coming ‘‘OFF’’ again.) 

Abdel-Hady, Matter, 
Hammad, El-Refaay & Aly. 
Hemodynamic Changes 
During Weaning From 
Nasal Continuous Positive 
Airway Pressure. 
Pediatrics. 

2008 To study the hemodynamic 
changes that occur, 
particularly during the 
weaning phase when lung 
compliance has improved and 
most of the airway pressure 
can be transmitted to the 
heart and major blood 

Deskriptivt. In infants with resolving respiratory 
distress syndrome, nasal continuous 
positive airway pressure can impede 
systemic and pulmonary venous return, 
but it does not compromise systemic 
arterial pressure or heart rate. It is not 
clear whether the degree of these 
hemodynamic changes can affect the 
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vessels. success of weaning off nasal continuous 
positive airway pressure. 

Jardine & Davies 
Withdrawal of neonatal 
continuous positive airway 
pressure: Current practice 
in Australia 
Pediatrics International 

2008 “To establish the current 
practices for withdrawal of 
nasal CPAP used by 
Australian neonatologists. A 
secondary aim was to 
establish what criteria 
clinicians use as an indicator 
for failure off CPAP.” 

Spørgeskema. At least 48% of Australian neonatologists 
use graded-time-off CPAP. At least 50% 
of Australian neonatologists wean the 
level of CPAP prior to cessation. 
Neonatologists have similar criteria for 
recommencing CPAP, with the majority 
considering increased oxygen 
requirement, increased 
work of breathing, increased frequency 
of apnea and increased severity of apnea 
important indicators. 

Soe 
Weaning from Nasal-CPAP 
in premature infants. 
Inspire 2007;5(1):8–10. 

2007 Præsenterer forskning til nu 
samt eget studie i meget 
lettilgængelig form. Giver 
godt overblik. 

Rewiev, ikke 
systematisk. 

In infants of gestation 28 weeks onwards, 
NCPAP weaning can be successful by 
either method; however, in infants of 24-
27 weeks gestation pressure weaning 
may prove to be more appropriate. 

Singh, Clarke, Bowe, 
Glover, Pasquill,  Robinson 
& Smith. 
Nasal CPAP weaning of 
VLBW infants: Is decreasing 
CPAP pressure or 
increasing time off the 
better strategy? Results of 
a randomised controlled 
trial. 
Early Human Development 
2007;83(2):130-131.  

2007 To determine whether 
reduction of pressure is more 
effective than alternating 
periods of nCPAP with nasal 
cannula low flow oxygen in 
weaning very low birthweight 
(VLBW) infants from nCPAP. 

Randomiseret 
kontroleret 
forsøg. 

For VLBW infants, the gradual reduction 
in nCPAP pressure may facilitate more 
rapid respiratory weaning compared with 
periods of increasing time spent off 
nCPAP 

Singh, Bowe, Clarke, 
Glover, Pasquill & 
Robinson 
Is decreasing pressure or 
increasing time off the 
better strategy in weaning 
VLBW infants from nasal 
CPAP 
European Journal of 
Pediatrics 

2006 To compare the effectiveness 
of pressure reduction with 
alternating periods of nCPAP 
with nasal cannula low flow 
oxygen ('time off') in weaning 
very low birthweight (VLBW) 
infants from nCPAP. 

Randomiseret 
kontroleret 
forsøg. 

For VLBW infants, gradual reduction in 
nCPAP pressure may facilitate more rapid 
respiratory weaning compared with 
periods of increasing time spent off 
nCPAP. 

Soe, Hodgkinson, Jani & 
Ducker. 
Nasal continuous positive 
airway pressure weaning in 
preterm infants. 
Journal of Paediatrics. 

2006 To compare whether weaning 
by pressure or time of CPAP 
is more effective. 

Randomiseret 
kontroleret 
forsøg. 

In infants of gestation 28 weeks onwards, 
NCPAP weaning can be successful by 
either method; however, in infants of 24-
27 weeks gestation pressure weaning 
may prove to be more appropriate. 

Abdel-Hady H., Mohareb 
S., Khashaba M., Abu-
Alkhair M. and Greisen G. 
Randomized controlled 
trial of discontinuation of 
nasal- CPAP in stable 
preterm infants breathing 
room air. 
Acta Pædiatr 87: 82–7. 
1998 

1998 To assess the acute effects of 
ending nasal -CPAP in stable 
preterm infants breathing 
room air in terms of 
pulmonary oxygen exchange, 
occurrence of apnoeas and 
bradycardias, as well as to 
assess other clinical effects of 
discontinuation. 

Randomiseret 
kontroleret 
forsøg. 

Our findings indicate that in stable 
preterm infants breathing room air, 
nasal-CPAP functions to improve 
oxygenation and support the compliant 
chest wall; however, it increases 
abdominal distension. Almost all stable 
preterm infants breathing room air can 
make a 6-h pause in CPAP without 
increasing the frequency of apnoeas and 
bradycardias, or influencing their clinical 
outcome. Taking the baby off CPAP 
during the trial reduced subsequent use 
of CPAP. 
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Bilag 4. 

Dataindsamlingsværktøj. 
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Bilag 5. 

Kodemanual. 

Cand. Cur Speciale af Helle Gøtzsche Olesen 

Som udgangspunkt bruges hele journalen til at skaffe nedenstående informationer. I forhold til at begynde 

CPAP afvikling, fuld afvikling af CPAP og ophør af ilttilskud anvendes som første prioritet 

observationsarkene, som udfyldes løbende over døgnet af sygeplejepersonalet. Hvis ikke disse er 

tilgængelige, anvendes journalteksten. 

1. ID nr. 

Definition: ID som anvendes frem for CPR numre i datasættet, for at fremme deltagernes anonymitet. Kan 

bruges via udtræk fra Neobasen til at finde tilbage til patientjournalen, hvis der er tvivl om en indtastnings 

korrekthed.  

Bedste kilde: Udtrækket fra Neobasen, står som første tal til venstre før CPR numre. 

2. Køn. 

Definition: Om deltageren er af han- eller hun-køn. 

Bedste kilde: Navnelabel yderst på journalen. 

3. Gestationsalder ved fødslen, fulde uger. 

Definition: Antal fulde uger graviditeten har varet på fødselstidspunktet. 

Bedste kilde: Dette fremgår som oftest af udskrivningsbrevet fra neonatalafdelingen. Alternativet læses de 

første journalnotater igennem, hvor det ellers fremgår. 

4. Gestationsalder ved fødslen, antal dage. 

Definition: Antal hele dage graviditeten har varet ud over ovenstående uger på fødselstidspunktet. Hvis 

ikke dette er noteret i journalen efterlades punktet blankt. 

Bedste kilde: Dette fremgår som oftest af udskrivningsbrevet fra neonatalafdelingen. Alternativet læses de 

første journalnotater igennem, hvor det ellers fremgår. 

5. Årsag til fødsel. 

Definition: Den faktor som var hovedårsagen til den for tidlige fødsel. Hvis der listes flere årsager defineres 

den førstnævnte som værende hovedårsagen, resten må dog gerne noteres. Hvis ikke der er beskrevet 

nogen årsag lades dette felt blankt. Præmaturitet defineres også som en årsag. 
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Bedste kilde: Dette fremgår som oftest af udskrivningsbrevet fra neonatalafdelingen. Alternativt læses de 

første journalnotater igennem, hvor det ellers fremgår. 

6. Celeseton® forberedt. 

Definition: Om moderen inden fødslen er behandlet med det lungemodnene stof Celeston®. Midlet gives i 

to doser med mindst 12 timers interval. For at få den fulde funktion af begge doser, skal der således gå 

mindst 24 timer fra første dosis til fødsel for at midlet har sin fulde virkning. For at adskille de, som har den 

fulde effekt laves der her 4 kategorier til indtastning:  

Ikke Celeston® behandlet, (de mødre som ingen Celeston® har fået), delvist Celeston® behandlet (de som 

har fået midlet en eller to gange men har født før de 24 timer), fuldt Celeston® behandlet (de som har fået 

begge doser, og som har født mere end 24 timer efter første dosis) samt uoplyst hvor det ikke er muligt at 

finde oplysninger om dette i journalen. 

Bedste kilde: I nogle tilfælde fremgår dette af udskrivningsbrevet fra neonatalafdelingen. Alternativt læses 

de første journalnotater igennem, her vil det typisk fremgår af anamnesen eller en af de første notater. 

7. Curosurf® 

Definition: Om barnet har været behandlet med det overfladespændingsnedbrydende stof Curosurf®. 

Bedste kilde: Dette fremgår som oftest af udskrivningsbrevet fra neonatalafdelingen. Alternativt læses de 

første journalnotater igennem, her vil det typisk fremgå af fødselsbeskrivelsen eller en af de første notater. 

8. Fødselsvægt. 

Definition: Barnets vægt ved fødslen. 

Bedste kilde: Dette fremgår som oftest af udskrivningsbrevet fra neonatalafdelingen. Alternativt læses de 

første journalnotater igennem, her vil det typisk fremgå af fødselsbeskrivelsen eller en af de første notater. 

9. Apgar. 

Definition: Apgar er et scoresystem som anvendes til at vurdere barnets tilstand umiddelbart efter fødslen. 

Hvor hjertefrekvens, respiration, muskeltonus reflekser og farve, hver kan tildeles 0-2 point efter klart 

definerede kriterier, dermed opnås en maks. score på 10. Denne vurdering laves 1 og 5 minutter efter 

fødslen og hvis der efter 5 minutter er en score under 7 fortsættes med vurderingen 5 minutter senere. Der 

er til indtastning plads til apgar scoren ved 1, 5 og 10 minutter. Hvis nogle af disse ikke fremgår af journalen 

lades feltet blankt. 

Bedste kilde: Dette fremgår som oftest af udskrivningsbrevet fra neonatalafdelingen. Alternativt læses de 

første jounalnotater igennem, her vil det typisk fremgå af fødselsbeskrivelsen eller en af de første notater. 
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10. Intuberet. 

Definition: Om barnet har været intuberet i forløbet. Dette gælder både ganske korte intubationer i 

forbindelse med administration af det lungemodnene stof Curosurf® og intubationer af andre årsager. 

Dette kan f.eks. være et barn som i forløbet får en alvorlig infektion der gør, at barnet ikke selv kan trække 

vejret. 

Bedste kilde: De børn som har fået Curosurf® kan direkte defineres som intuberede da dette kun 

administreres via en endotrachealtube. For børn som ikke har fået Curosurf® læses udskrivningsbrevet fra 

neonatalafdelingen, hvor det typisk fremgår om barnet har været intuberet eller ej. Alternativt skimmes 

journalnotater eller observationsark, hvor det fremgår hvis barnet har været i respirator. 

11. CPAP start. 

Definition: Det tidspunkt hvor CPAP behandlingen er påbegyndt.  

Hvis barnet er intuberet indenfor de første 24 timer efter fødslen, regnes CPAP start først som ekstubering 

herfra, selvom det eventuelt har fået få timers CPAP før intuberingen. 

Hvis barnet bliver intuberet mere end 24 timer efter fødsel og det har været behandlet med CPAP i disse 

mindst 24 timer, regnes fødslen som CPAP start. 

På tidspunktet for CPAP start registreres barnets vægt: 

Definition: Den vægt som er registreret den dag ovenstående definition er opfyldt. Da barnet vejes 3 gange 

pr. uge kan dette falde på en dag barnet ikke er vejet. I dette tilfælde vælges den vægt som er registreret 

tættest på denne dag. Første prioritet er hvis vægten er taget dagen efter, da man herved ikke 

undervurderer vægten. Er barnet heller ikke vejet her tjekkes dagen før da informationsbias herved 

minimeres. Sådan fortsættes der med at gå flere dage væk fra den oprindelige dato, med en højere vægt 

som første prioritet. 

Bedste kilde: Datoen hvor definitionen er opfyldt findes typisk bedst i observationsark, hvor det hurtigt ses 

om barnet har været i CPAP eller ej. Alternativt kan journalnotater gennemlæses, dette er dog typisk mere 

tidskrævende. Vægten på den givne dato står på samme ark hvis observationsark anvendes. Hvis 

journalnotater anvendes, er der i journalen en vækstkurve, hvor vægtene bør være indskrevne for de 

datoer de er registreret. 

På tidspunktet for CPAP start registreres barnets GA i fulde uger: 

Definition: Antal fulde ugers GA hos barnet, den dag ovenstående definition på CPAP start er opfyldt. 

Bedste kilde: GA på den givne dato fremgår af hvert observationsark, hvorfor dette bruges, hvis 

observationsark anvendes til at definere CPAP start. Hvis journalnotater anvendes findes GA på 

vækstkurven på samme måde som vægt. 

 



Helle Gøtzsche Olesen – Speciale Cand. Cur. 2012 
 

63 
 

På tidspunktet for CPAP start registreres barnets GA i dage: 

Definition: Antal dage ud over ovenstående GA i fulde uger, barnet er nået til den dag ovenstående 

definition på CPAP start er opfyldt. 

Bedste kilde: Samme steder som barnets GA i fulde uger. 

12. Begyndt afvikling af CPAP. 

Definition: Det tidspunkt hvor barnet første gang har en pause fra CPAP behandling af mere end 1 times 

varighed.  

Denne tidsramme vælges, da man under plejen af det præmature barn må afmontere CPAP kortvarigt, også 

hos børn som ikke er klar til pause med henblik på at pleje huden under ”trynen” og hvis barnet skal suges. 

For at sikre, at disse afbrud i behandlingen ikke registreres som pauser og dermed indgår som 

informationsbias vælges en time som skæringspunkt. Der er dog den risiko for bias, at nogle af de korter 

pauser kan være reelle pauser, men det vurderes, at der ville være for stor risiko for at fejlregistrere for 

mange som pauser, der ikke reelt er det. 

På tidspunktet for begyndt afvikling registreres barnets vægt: 

Definition og kilde som ved CPAP start. 

På tidspunktet for begyndt afvikling registreres barnets GA i fulde uger: 

Definition og kilde som ved CPAP start. 

På tidspunktet for begyndt afvikling registreres barnets GA i dage: 

Definition og kilde som ved CPAP start. 

13. Fuld afvikling af CPAP. 

Definition: Det tidspunkt hvor barnet fuldstændig ophører med CPAP behandlingen. 

Det defineres, at fuld afvikling er den dato hvor behandlingen ophører for ikke at genopstartes i løbet af de 

næste 48 timer. Der er risiko for, at barnet efter disse 48 timer kan få en tilstand hvor CPAP igen bliver 

nødvendig, dette kan forekomme ved f.eks. infektioner. Dette anses dog for at være en sekundær 

problematik til det at være for tidlig født, hvorfor det ikke medregnes. Valget af de 48 timer er taget for at 

sikre, at barnet reelt er ude af behandlingen. 

På tidspunktet for fuld afvikling af CPAP registreres barnets vægt: 

Definition og kilde som ved CPAP start. 

På tidspunktet for fuld afvikling af CPAP registreres barnets GA i fulde uger: 

Definition og kilde som ved CPAP start. 

På tidspunktet for fuld afvikling af CPAP registreres barnets GA i dage: 

Definition og kilde som ved CPAP start. 
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14. Ophør af ilttilskud. 

Definition: Det tidspunkt hvor barnet fuldstændig ophører med supplerende iltbehandling. 

Der er voldsomme udsving i varigheden af iltbehandlingen hos børn født med samme GA og vægt. Mange 

klarer sig stort set uden ilt, mens andre får langvarig behandling og atter andre har lange perioder uden ilt 

men i slutningen af CPAP behandlingen og evt en periode efter må have ilt enten kontinuerligt eller ved 

anstrengelse. Dette gør definitionen kompliceret. Her vælges det, igen med henblik på ikke at undervurdere 

resultaterne at registrere den sidste gang under indlæggelsen, at barnet modtager iltbehandling, uagtet at 

det hos nogle børn vil ligne en meget lang behandling på trods af det måske kun er få uger sidst i 

indlæggelsen det reelt har fået behandling. 

På tidspunktet for ophør af ilttilskud registreres barnets vægt: 

Definition og kilde som ved CPAP start. 

På tidspunktet for ophør af ilttilskud registreres barnets GA i fulde uger: 

Definition og kilde som ved CPAP start. 

På tidspunktet for ophør af ilttilskud registreres barnets GA i dage: 

Definition og kilde som ved CPAP start. 

På tidspunktet for ophør af ilttilskud registreres om barnet fortsat modtager CPAP behandling: 

Definition: Om barnet på det tidspunkt der er defineret herover som ophør af ilttilskud, fortsat modtager 

CPAP behandling. 

Bedste kilde: På observationsark fremgår det tydeligt, om der er givet CPAP behandling den dag 

iltbehandling ophører. Hvis journalteksten anvendes må der læses notater omkring den dag iltbehandling 

ophører, med henblik på at konstatere om der har været givet CPAP behandling. 
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Bilag 6. 

Statistiske formler. 
Formler for de anvendte værdier, tilrettet efter S. Juul(63) 2004: 

Mål Notation Beregning 

Antal observationer (1: eksponerede; 
0: ueksponerede) 

 

n1 og n0 

 

Estimerede middelværdier  ̅1 –  ̅0 
 

 
Estimerede spredninger 

 
SD1 og SD0 √

∑  ̅    

   
 

 
Standard error 

 
SE1 og SE0 

   

√  
 og 

   

√  
 

 
Standard error for differensestimat 

 
SE(diff) √   

     
  

Sikkerhedsinterval for 
differensestimat 

 
95% CI(diff) 

 
diff ± 1,96 x SE(diff) 

z-værdi Z diff/SE(diff) 

Signifikans (p – værdi) P Slåes op i tabel ud fra z-værdi, 
eller bruges fra Epibasic 
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Bilag 7. 
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Bilag 8. 

Bekræftelse fra sundhedsstyrelsen. 
 

 SV: Ansøgning om godkendelse af videregivelse af oplysninger fra 

patientjournaler mv. til brug for konkrete forskningsprojekter  

 
19-04-2012  

Sundhedsstyrelsen Tilsyn og Patientsikkerhed 

Til helle gøtzsche 

Fra: Sundhedsstyrelsen Tilsyn og Patientsikkerhed (eft@sst.dk) 

Sendt: 19. april 2012 09:16:28 

Til:  helle gøtzsche (hg_tzsche@hotmail.com) 

Deres ansøgning iht. Sundhedslovens § 46, stk. 2 

Sundhedsstyrelsen bekræfter hermed at have modtaget Deres ansøgning af 27. marts 2012. 

Sundhedsstyrelsen har oprettet en sag med j.nr. 3-3013-102/1 og vil snarest behandle Deres ansøgning, men 

skal gøre opmærksom på, at sagsbehandlingstiden for øjeblikket er ca.14 uger. 

Med venlig hilsen 

Margit Smedemark Hansen 

Sekretær 

Tilsyn og Patientsikkerhed 

Fra: helle gøtzsche [mailto:hg_tzsche@hotmail.com]  
Sendt: 27. marts 2012 13:53 
Til: Sundhedsstyrelsen Tilsyn og Patientsikkerhed 

Emne: Ansøgning om godkendelse af videregivelse af oplysninger fra patientjournaler mv. til brug for 

konkrete forskningsprojekter 

Hermed ønskes at ansøge om tilladelse til forskningsprojekt i forbindelse med speciale under uddannelsen til 

kandidat i sygeplejevidenskab. 
Projektbeskrivelse og tilladelse fra datatilsynet er vedhæftet. 

  
På forhånd tak. 

Helle Gøtzsche Olesen 
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Bilag 9. 

Tilladelse fra lokal ledelse. 
 

 SV: Angående speciale på cand.cur uddannelsen  

 
19-02-2012  

Inge Pia Christensen 

Til helle gøtzsche 

Fra: Inge Pia Christensen (inge.pia.christensen@skejby.rm.dk) 

Sendt: 19. februar 2012 14:36:53 

Til:  helle gøtzsche (hg_tzsche@hotmail.com) 

Kære Helle. 

Et meget relevant studie som vi forhåbentlig kan lære noget af om 

ikke så være bevidste om hvilken forskel det gør, at det er sygepl. 

og ikke læger der styrer afviklingen af CPAP. 

Du har hermed min accept af dine journalgennemgange. 

Vær opmærksom på at du nok skal have ny adgang til p-doc da du 

har haft orlov fra A6.  
Med venlig hilsen / Best regards 

  
Inge Pia Christensen 
Oversygeplejerske / Headnurse of the department 
Master of Public Management, 
Supervisor, Certificate in systemic leadership  

  
Aarhus University Hospital 
Børneafdeling A / Department of pediatrics 
Brendstrupgaardsvej 100 
DK-8200 Århus N 

  
Telephone: +45 7845 1401 
Mobile: +45 3092 2404 
  

Mail: inge.pia.christensen@skejby.rm.dk 

  

  

mailto:inge.pia.christensen@skejby.rm.dk
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Bilag 10. 

 

Udtræk fra neobasen.  

367 

Ekskluderet grundet ingen CPAP 
behandling eller for høj 

gestationsalder ved fødsel (7) 

360 

Mors (29) 

331 

Taget ind i undersøgelsen, 
manglede tastning i neobasen. 
Fundet da patienten havde en 

tvilling som var tastet (1). 

332 

Til hjemsygehus med CPAP eller 
ilt (119). 

213 

Sygdom eller misdannelser som 
det fremgår af ekslusionskriterier 

(4). 

209 

Flyttet til sygehuset i forløbet 
f.eks. til ductus lukning (15). 

194 

Flyttet fra sygehuset i forløbet 
f.eks. grundet NEC (12) 

182 

Udskrevet til hjemmet med CPAP 
eller ilt (2). 

180 

Journal ikke tilgængelig (17). 

163 

Gestationsalder ændret via 
observation af barnet efter 

fødsel, til ældre end 32+0 (1). 

162 


