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I neonatalperioden, som er tiden fra fødslen til 28 dage efter, er der høj mortalitet og morbiditet
[1]. Syge nyfødte behandles i det pædiatriske subspeciale neonatologi. I dette speciale behandles
der i dag omkring 10% af alle nyfødte, hvoraf næsten halvdelen er født prætermt, dvs. mere end
tre uger før terminsdatoen, og den største andel af sengedagene på en neonatalafdeling anvendes
til disse børn. Hvert år fødes der knap 4.000 børn for tidligt i Danmark. De for tidligt fødte
inddeles i: de (moderat) præterme, som er født i uge 32-36 (ca. 3.500 børn/år), de meget
præterme, som er født uge 28-31 (ca. 400 børn /år), og de ekstremt præterme, som er født før uge
28 (ca. 200 børn/år) (Tabel 1 ) [2]. Tidligere skyldtes neonatal morbiditet og mortalitet hyppigt
fødselskomplikationer, infektioner og medfødte misdannelser, men pga. moderne obstetrik,
forbedret antenatal screening og behandling eller abort på indikationen svære misdannelser
samt nye kirurgiske behandlingsmuligheder og -principper er der sket et fald i disse årsager. Som
følge heraf er for tidlig fødsel årsag til en stadigt stigende andel af børn, der dør eller er syge i
neonatalperioden. I 2018 var 80% af de danske børn, der døde neonatalt, således for tidligt fødte
[2]. Overlevelse og sundhed blandt for tidligt fødte i Danmark er frem til 2016 dårligt beskrevet på
populationsniveau, idet den eneste nationale opgørelse er fra 1994-1995, og der derudover findes
to små østdanske studier fra 2003 og 2011-2012 [3, 4]. I 1990’erne startede det faglige miljø et
ambitiøst forsøg på at etablere et nationalt neonatalt kvalitetsregister (NeoBasen), men pga.
manglende ressourcer blev data aldrig samlet på nationalt niveau, og der blev ikke iværksat
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løbende benchmarking [5]. De øvrige nordiske lande startede alle i begyndelsen af dette
århundrede offentligt finansierede kvalitetsregistre, hvor man nationalt og lokalt løbende
monitorerer behandlingen af børn, som er født prætermt [6, 7]. Fra 2016 har man i Dansk
Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) under Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
monitoreret behandlingen af alle nyfødte i Danmark, herunder overlevelse og helbred blandt
børn, som er født for tidligt. Den første officielle årsrapport for 2018 udkom i oktober 2019 [2]. I
denne artikel præsenteres overlevelsesdata fra DKN-årsrapporten 2018 (Tabel 1, Tabel 2 og
Tabel 3 ), og behandlingskvalitet, overlevelse og sundhed hos for tidligt fødte i Danmark vil blive
beskrevet i et historisk, internationalt og nordisk perspektiv.

HOVEDBUDSKABER
Neonatal morbiditet og mortalitet er i dag primært associeret til for tidlig (præterm) fødsel, særligt fødsel før 28 fulde
gestationsuger (ekstremt præmatur fødsel).
Behandlingskvaliteten har stor betydning for mortalitet og morbiditet.
Fra 2019 udgiver Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte årlige danske kvalitetsrapporter.
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DANSK NEONATAL BEHANDLINGSKVALITET I HISTORISK PERSPEKTIV

Neonatal behandlingskvalitet er forbedret væsentligt igennem de seneste 50-60 år, og
gestationsalderen (GA) for tidligt fødte børn, som er i livsfare pga. fysiologisk umodenhed, er i
store træk blevet 1-2 uger lavere for hver passeret dekade. I 1963 døde Patrick Beauvier Kennedy
(præsident Kennedys barn), der var født i uge 34, således af respiratorisk distress-syndrom (RDS);
i dag har ti uger yngre børn gode overlevelsesmuligheder i lande med et moderne
sundhedssystem [11]. I takt med dette er antallet af børn, som bliver født på grænsen for
behandlingsmulighed, også faldet. Antallet af levendefødte børn med GA 25-29 uger (for hvem
overlevelsen var lav i 1980’erne) er i Danmark i dag årligt ca. 300, mens antallet af levendefødte
med GA 23-24 uger (for hvem overlevelsen var lav i 2018) er ca. 35 årligt [2].
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Forsimplet kan specialets udvikling gennem de seneste 50-60 år beskrives som to
behandlingsmæssige kvantespring og en løbende professionalisering igennem mange små
fremskridt. Generelt gælder det, at behandlinger, der forbedrer overlevelse, også reducerer
generel morbiditet. Associationen mellem perinatal morbiditet og lang tids morbiditet
gennemgås, sammen med ambulant opfølgning, andetsteds i dette temanummer [12]. De to
kvantespring var hhv. indførelsen af antenatal kortikosteroidbehandling ved truende for tidlig
fødsel og surfaktantbehandling af for tidligt fødte børn med RDS. Effekten af antenatal
kortikosteroidbehandling af den gravide ved truende for tidlig fødsel blev påvist i 1972 af Liggins

& Howie i et randomiseret kontrolleret studie (RCT), hvor de fandt en markant reduktion af RDS
og mortalitet hos nyfødte [13]. I flere andre RCT’er genfandt man dette i det følgende årti.
Bekymring for bivirkninger og studiernes kvalitet betød, at behandlingen i den angelsaksiske
verden først blev standard efter en metaanalyse i 1990. Antallet af børn, der døde eller blev
skadet pga. denne forsinkelse, anslås til mange tusinder og Cochranenetværkets symbol er i dag
forestplottet for denne metanalyse (Figur 1 ). Danmark indførte hurtigt antenatal
steroidbehandling – på nogle afdelinger allerede i 1977 – og omkring 1981 var behandlingen
standard. Surfaktant blev første gang beskrevet brugt klinisk i Japan i 1980, mens det i Europa
mest brugte præparat udvikledes i Stockholm i 1980’erne [14]. Fra 1990 blev surfaktant
kommercielt tilgængeligt i Danmark, og det anslås, at behandlingen på verdensplan har bidraget
til 250.000-500.000 overlevende børn.
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Blandt de øvrige forbedringer var en løbende optimering af respirationsstøtte. Mekanisk
ventilation (respiratorer) blev introduceret i 1960’erne og continous possitive airway pressure
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(CPAP) i 1971 [15, 16]. I kraft af erfaringer og kliniske observationer ved overlæge Jens Kamper på
Odense Universitetshospital var Danmark foregangsland for nasal-CPAP fra 1970’erne, og
behandlingen blev national standard til for tidligt fødte i 1986 [17, 18]. I resten af verden blev
CPAP (fraset på enkelte centre) glemt indtil dette århundrede. De gode danske resultater blev
præsenteret internationalt, men metoden blev afvist som værende umulig at bruge i det
angelsaksiske sundhedsvæsen [19, 20]. Tidlig brug af antenatal kortikosteroidbehandling kan have
haft en betydning; det er sandsynligt, at danske for tidligt fødte børn fra slutningen af 1970’erne
og indtil starten af 1990’erne var respiratorisk mere stabile end i det angelsaksisk sundhedsvæsen,
og at dette faciliterede den tidlige brug af CPAP. Særligt for udviklingen af CPAP og surfaktant i
kombinationsbehandling fik Danmark en central rolle. Danske neonatologer publicerede i 1994 et
skandinavisk multicenter-RCT om kombinationsbehandling med CPAP og surfaktant efter
princippet intubation surfactant re-ekstubation (INSURE), hvor man dokumenterede metodens
gode resultater frem for rutinemæssig intubation [21]. INSURE har siden været standard i
Danmark, men blev først globalt udbredt, sammen med CPAP, efter et amerikansk RCT i 2010 [22].
Dosering af ilt har været en særlig udfordring. Initialt blev der givet ilt liberalt, men dette førte i
1950’erne til en epidemi af blindhed pga. retinopati hos for tidligt fødte. Herefter blev doseringen
meget restriktiv med en forøget mortalitet til følge. For nuværende doseres ilt til tidligt fødte med
target SaO2 91-95% efter publiceringen af fire store RCT’er [23].

KVALITETSDATABASER – REGISTRERET OVERLEVELSE

På internationalt og nordisk plan er forskelle i for tidligt fødte børns overlevelse hyppigt
beskrevet, og det er sandsynliggjort, at kvaliteten af behandlingstilbud er en væsentlig årsag [7,
24]. En udfordring i fortolkningen af neonatal overlevelse er vurderingen af, hvornår et barn er
levendefødt, særligt det ekstremt for tidligt fødte barn [25]. Således fandt man i en fransk national
undersøgelse fra 2011, at 22% af børn født i uge 23 var levendefødte, mens man i de svenske
nationale undersøgelser fandt 55% i perioden 2004-2007, og i perioden 2014-2016 var dette steget til
71% [6, 8, 9]. I Danmark har Sundhedsstyrelsen fastsat kriterier for vurdering af levende- og
dødfødsel; for børn født i uge 23 var der 51% levendefødte i perioden 2017-2018, og der var ingen
sikre forskelle mellem fødesteder [2]. En yderligere udfordring i fortolkningen af internationale
tal er, at død for de levendefødte, ekstremt for tidligt fødte ofte sker på fødestuen. I en række
internationale neonatale kvalitetsdatabaser inkluderes der kun børn, der indlægges i live på
neonatalafsnit, og selekterede hospitalers populationer frem for geografisk definerede
befolkninger dækkes. Disse registre er værdifulde i overvågning af lokal behandlingskvalitet,
men det er vanskeligt at sammenligne på tværs af afdelinger eller nationer, da populationer og
kriterier for overflytning fra fødegang til neonatalafdeling kan være vidt forskellige [26]. De fire
nordiske kvalitetsdatabaser er unikke ved løbende at opgøre populationsbaserede mål for
prætermt fødte børns overlevelse og helbred.
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OVERLEVELSE BLANDT BØRN FØDT FOR TIDLIGT

Overlevelse blandt ekstremt for tidligt fødte er lavere end for mature børn, men er stigende
(Tabel 2 og Tabel 3). I de svenske nationale opgørelser fandt man en etårsoverlevelse blandt
levendefødte, der var født i uge 22-26 i perioden 2014-2016 på 77% mod 70% i perioden 2004-2007 [6,
8]. Tal fra Norge fra perioden 2013-2014 viser en lidt lavere overlevelse, men stadig blandt de
højest rapporterede globalt [7]. Fra GA uge 27/28 stiger overlevelsen af levendefødte til over 90% i
det meste af Europa, og for alle børn, som er født efter uge 29, er den > 95% [24]. Selvom
overlevelsen for meget og moderat for tidligt fødte børn stadig er lavere end for børn, der er født
til terminen, er dette i højere grad betinget af øget forekomst af andre perinatale risikofaktorer
end egentlig fysiologisk umodenhed.
I DKN-årsrapporten 2018 findes højere overlevelse for ekstremt præterme børn fra 2017/2018 end i
de tidligere danske undersøgelser og de to ikkenordiske nationale opgørelser fra hhv.
Storbritannien i 2006 og Frankrig i 2011 [9, 10]. Sammenlignet med de nordiske opgørelser ses, at:
1) danske børn, som er født i GA 22-26 uger, har en mindre sandsynlighed for at overleve end børn
født i Norge og Sverige, og 2) den svenske stigning i overlevelse gennem det seneste årti ikke er
indtruffet i Danmark. En direkte sammenligning mellem levendefødte børn, som er født i uge 2226 i Sverige i perioden 2014-2016 og i Danmark i perioden 2017-2018, viser, at svenske børn har
væsentligt større sandsynlighed for at overleve (oddsratio 2,8; 95% konfidens-interval: 2,1-3,8).
Hvorfor perinatal behandlingskvalitet for ekstremt tidligt fødte børn er forskellig mellem
Danmark og resten af Norden, er uafklaret. Svenske og norske afdelinger har ikke tilgang til
behandlinger, som er utilgængelige i Danmark. En markant forskel er, at der i Sverige og Norge
har eksisteret detaljerede nationale neonatale kvalitetsdatabaser gennem mange år. Ved hjælp af
disse databaser med direkte, løbende mulighed for udtræk af tal for behandlingskvaliteten på
den enkelte afdeling og regelmæssige nationale rapporter har man hurtigt kunnet identificere
indsatsområder, når f.eks. en afdeling eller region adskilte sig markant. Med etableringen af DKN
i 2016 har neonatologien i Danmark nu fået et tilsvarende stærkt kvalitetsværktøj. En anden mulig
forskel kan være behandlingstilgangen. Den danske debat har i en periode siden midt i 1980’erne
været præget af bekymring for, at for tidligt fødte børn udsættes for udsigtsløs behandling og
overlevelse uden mulighed for at få leveværdige liv; dette er for nylig beskrevet i en international
publikation [26]. I svenske kvalitetsundersøgelser har man belyst enkelte behandlingers
betydning for forskelle i overlevelse og helbred på svenske behandlingscentre. Her fandt man
ikke nogen sikker betydning af enkelte behandlinger, men der var en tydelig association imellem
behandlingsaktivitet, dvs. viljen til at behandle, og overlevelse: På centre, hvor man initialt
behandlede ekstremt tidligt fødte børn aktivt, var der flere overlevende og flere raske børn, end
på centre, hvor man forholdt sig afventende. DKN vil med de kommende årsrapporter i
tiltagende grad opgøre indikatorer, der kan belyse dette i Danmark. Fra 2019 er det indikator 3:
overlevelse uden svær perinatal morbiditet efter international standard (sværere cerebrale
forandringer set på ultralydskanningsbilleder, bronkopulmonal dysplasi, opereret nekrotiserende
enterokolitis eller behandlingskrævende retinopati). Fra 2021 bliver indikatoren psykomotorisk
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udvikling for børn født i uge 22-31 bedømt i form af Ages and Stages Questionaire ved ambulant
opfølgning som toårige [27, 28].

KONKLUSION

Overlevelse for tidligt fødte i Danmark er høj i international sammenhæng, men lavere end i de
øvrige nordiske lande. I modsætning til i de øvrige nordiske lande har man i Danmark ikke hidtil
løbende monitoreret behandlingskvaliteten for nyfødte, men dette er nu iværksat med DKN.
Dette forventes at bidrage til, at dansk behandlingskvalitet fortsat bedres.
SUMMARY

Jesper Padkær Petersen, Bo Mølholm, Heidi Theresa Ørum Cueto, Ole Axel Pryds,
Simon Trautner, Gitte Zachariassen & Tine Brink Henriksen:
Neonatal survival and health in Denmark
Ugeskr Læger 2020;182:V12190707

This review gives a summary of Danish preterm care, which has been defined by national
adaptation of antenatal corticosteroids in the 1970ies and continuous positive airway pressure in
the 1980ies. Today, preterm survival in Denmark is high, by international standards, but lower
than in the neighbouring countries Sweden and Norway. The lack of a national neonatal quality
database may offer an explanation to this. Starting in 2019, the Danish Newborn Quality Database
reports complete population-based measures of newborn survival and health and may help
improve standards of care in the future.
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