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Hvis gastroskopi patienten skal medicineres – AKO. 

 

Beskrivelse  

Der er gastroskopi patienter som ikke har behov for medicinering, men af til er det nødvendigt at medici-
nere patienten for at gastroskopiundersøgelsen skal lykkes, og undersøgelsen ikke bliver alt for ubehage-
lig for patienten.  

 

Formål     

Høj patientsikkerhed, -tilfredshed, kvalitet af undersøgelse og behandling 

 

Vejlede personalet i arbejdsgange, ansvarsområder, - rammer og kliniske retningslinjer, når det er nød-

vendigt at medicinere gastroskopi patienten. 

 

Konkret handlingsanvisende i korrekt kliniskhåndtering, af den medicin som kan anvendes til gastroskopi 

Patienter.  

 

 
Rammer for medicinering af gastroskopi patienter 

 
Modtagelse af gastroskopi patient 
Under modtagelsen forventningsafstemmer plejepersonalet og patienten behovet for medicinering til un-

dersøgelsen. 

Hvis patienten ønsker og skønner at der er behov for medicinering, tilbydes der i første omgang Xylocain 

spray. Patienten informeres om fordele og ulemper ved svælgbedøvelse. - Ifl. afsnittet Anvendelse af Xy-

locain spray/gel til voksne i forbindelse med gastroskopi. 

Fastholder patienten, at gastroskopien ikke vil være muligt at gennemføre uden brug af sedativer, infor-

meres patienten om fordele og ulemper ved medicinering. Midazolam kan eventuelt gives i kombina-

tion med Rapifen jf. afsnittene: 

      -Medicinering med Midazolam til gastroskopi patienter.  

      -Anvendelse af Rapifen til voksne, i forbindelse med gastroskopi. 

 

Brugen af Xylocain spray og -gel kan kombineres også i forbindelse med anvendelse af Midazolam. 

Benyttes der  Midazolam kan det evt. kombineres med Rapifen, hvorved virkningen af de to præparater 

forstærkes jf. afsnittet: Anvendelse af Rapifen til voksne. i forbindelse med gastroskopi. 

 

Planen for medicinering forlægges skopøren, som er ansvarlig for den endelige ordinering af me-
dicin til den enkelte patient. 
 
 
Plejepersonalet varetager daglig kontrol af og sikre sig, at nedenstående forefindes på endosko-
pistuen: 

• Hvide og grønne sugekatetre 

• stærkt sug og ilt  

• Selvekspanderende ventilationsballon (f.eks. Rubens 
eller Laerdal)  

• Ventilationsmasker i varierende størrelse  

• Venturimaske  

• IV. Væsker 

• Anti-doter til medicin 

• Akut medicinkasse 

https://pro.medicin.dk/Medicin/Indholdsstoffer/714
https://pro.medicin.dk/Medicin/Indholdsstoffer/714
https://pro.medicin.dk/Medicin/Indholdsstoffer/714
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Anvendelse af Xylocain spray/gel til voksne i forbindelse med gastroskopi. 

  

Xylocain spray og gel indeholder lidocain.  

Xylocain spray indeholder 10 mg lidocain pr. pust 

Ifl. medicin dk.  Kan en normaldosis til voksne være mellem 20 og 200 mg (2-20 pust). 

  

Indikation: Lokalanalgetikum anvendes til overfladeanalgesi. 

Patienten skal faste efter brug af Xylocain spray eller gel.  

 

Bedøvelsen vil aftager gradvist, men kan i   

enkelte tilfælde vare op til 2 timer. 

 
 
 
 
 
 
 

Før patienten må indtage mad og drikke bør der mini-

mum gå 1 time, og patienten skal føle at bedøvelsen 

er helt ophævet. 

Efter minimum 1 times fasten og patienten føler at 

bedøvelsen er helt væk, kan patienten starte med at 

indtage vand i små mundfulde.  Går det fint med indta-

gelse af et glas vand uden fejlsynkning, kan fasten op-

hæves og patienten kan igen spise fuldkost. 

Xylocain spray er kontraindiceret: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ved den mindste mistanke om blødning el-

ler ventrikelretion hos patienten. 

 

• Hvis patienten er allergisk for medicinens 

indholds stoffer:    

     -Spørg patienten, om de har nogen allergi?  

     -Om de tidligere prøvet, at blive bedøvet hos   
      tandlægen og har kunnet tåle dette? 
 

Vejledende dosering til gastroskopi 

Normalvis anbefales ca. 4-6 pust Xylocain umiddelbart inden undersøgelsen. 

 

Dosisreduktion af Xylocain spray til nedenstående patientgruppe.  

 

Forsigtighed og dosisreduktion. 

 

Dosis halvering ca. 2-3 pust Xylocain umiddelbart inden undersøgelsen. 

• Nedsat nyrefunktion  

• Stærkt nedsat leverfunktion 

• Lungesyge 

• Hjertesygdom  

• Ældre  

• Dårlig almentilstand 

 

  Virkning: 

 

Virkningen indtræder normalt efter 1-3 minutter med 

maximal virkning i 10-15 minutter. 
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Anvendelse af Xylocain spray/gel til voksne i forbindelse med gastroskopi 
 

Bivirkninger 
 

Lægemidlet kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Risikoen for udvikling af bivirkninger er dosis afhængig. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre 
end 1 ud af 1000): 
 
 
 

Allergiske reaktioner, som i alvorlige tilfælde medfø-

rer anafylaktisk shock (pludselig allergisk reaktion så-

som udslæt, hævelse, feber, åndedrætsbesvær og be-

svimelse). 

Symptomer på overdosering 

 

Lidocain kan forårsage akutte symptomer på for-
giftning ved overdosering eller ved høj koncen-
tration i blodet efter hurtig absorption.  

 
 
 

Symptomer på overdosering: 

Snurren og prikken i læberne, følelsesløshed i tungen, 

svimmelhed, forvirring, ringen for ørene (tinnitus), 

synsforstyr-relser, rysten, bevidstløshed, krampeanfald 

og påvirkning af vejrtrækningen. 

Graviditet og amning: 

Xylocain spray under graviditet medfører sandsynligvis ikke skadelige virkninger på fosteret.  

Lidocain udskilles i modermælk, men påvirker sandsynligvis ikke det ammende barn.  

Trafik og arbejdssikkerhed: 

Xylocain spray har minimal/ingen effekt på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.  

Bloddonor 

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion. 
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Medicinering med Midazolam til gastroskopi patienter 
 
Det tilsigtede sederings niveau er en let- til moderat sedering af patienten jf.  retningslinjerne: Sedation af 

patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale. - se afsnittet Sederings niveau  

Midazolam kan eventuelt kombineres med Rapifen, hvilket forstærker virkningen af de to præparater. 

 

Før proceduren  

Endoskopøren foretager forudgående en vurdering af patienten: 

Patientens egnethed til proceduren, herunder evt. forventede vanskeligheder ved luftvejshåndtering (overvægt, søvn-
apnø, specielle anatomiske forhold, m.m.). 
 
Der skal foretages risikovurdering af hver enkelt patient i henhold til ASA -klassifikation. 

Endoskopøren varetager ordinationen af medicinen, der efterfølgende administreres af sygeplejersken. 

 

ASA -klassifikation: 

ASA I-II: Er omfattet af denne retningslinje 

ASA III: Overvej anæstesiologisk assistance 

ASA IV: Anæstesiologisk assistance 

 

Patient forberedelse  
 

• Patienten udspørges om kendskab til allergi for Midazolam. 

• Om patienten har arrangeret kørsel hjem og informerer om, at der ikke må køres bil de 24 timer efter medici-
nering. 

• Patienten får anlagt venflon og monitoreres med BT, saturation, pulsoximeter og ilt-brille. 
 

 

Under proceduren 

Krav til overvågning/monitorering 

Puls og ilt-saturation observeres kontinuerligt. Blodtryk måles ved behov, dog minimum ved opstart af medicinindgift. 
De målte værdier dokumenteres løbende af sygeplejeren som varetager medicinadministrationen. 
Medicinindgift, bevidsthedsniveau observeres løbende og dokumenteres ved afvigelser.  
Ved ustabil patient foretages individuel vurdering i forhold til monitoreringsniveau. 

  
 

Efter proceduren 

Krav til overvågning/monitorering 

Efter proceduren måles ilt-saturation, blodtryk og puls. 
Ilt-saturationsværdi måles kontinuerligt til værdier over 95 eller værdi inden proceduren, uden ilttilskud.  
Puls og blodtryk måles til værdi svarende til som før proceduren indledtes. Ved afvigende værdi måles hvert 5 min. til 
værdi svarende til før proceduren. 
 

  
Kliniske kriterier for overflytning til observationsstuen  

• Patienten er mobiliseret til acceptabelt niveau 

• Patienten er vågen og svarer adækvat 

• Ubehag, og kvalme er under kontrol. 
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Anvendelse af Midazolam til voksne i forbindelse med gastroskopi  

 

Midazolam er et hypnotikum med angstdæmpende effekt af Benzodiazepingruppen. 

Benzodiazapiner forstærker virkning af opiater. 

Dosis-/virkningsmekanisme for Benzodiazepiner (stigende dosis):  

                                  CNS-Depression: Sedation, Sløvhed, Søvn og Bevidstløs 

  

Indikation:  

Angst- og urotilstande 

Sedation før undersøgelse og behandling. 

  

Virkning: 

 

Maksimal virkning efter ca. 5 minutter. 

Plasmahalveringstid 1,5-2,5 timer. 

 

Sedation af voksne med bevaret bevidsthed:  

Individuel dosering afhængig af vægt og alder. 

 

 

 

 

 

Initialdosis: 2-2,5 mg i.v.  
 
Titreringsdosis: 1 mg i.v.  
 
Totaldosis: 3,5-7,5 mg i.v. 
 

 

Forsigtighed og dosisreduktion  

• Ældre (> 60 år) påvirkes ofte kraftigere af ben-
zodiazepiner. 
 

• Patienter med respirationssygdomme 

• Patienter med kronisk nyresvigt 

• Patienter med nedsat leverfunktion  

• Patienter med nedsat hjertefunktion 

• Patienter med dårlig helbredsstatus, akut eller 
alvorlig systemisk sygdom. 

 

Ældre og svækkede: Initialdosis 0,5-1 mg i.v.  

Titreringsdosis: 0,5-1 mg i.v.  

Totaldosis: < 3,5 mg i v. 

Bivirkninger 

 

Respiratoriske:  

 
 
 
 
 

Respirationsdepression og apnø ses hyppigt. Re-

spirations- og/eller hjertestop er forekommet, oftest 

hos ældre og patienter med respirationsinsufficiens 

eller nedsat hjertefunktion samt ved høje doser og 

hurtig administration. 

 

Kardiovaskulære: 
 
 
 

Hypotension, bradykardi, vasodilatation og  

gastrointestinale gener som kvalme, opkastning og 

hikke forekommer.  

 

Paradokse reaktioner: 
 
 
 

Fx agitation, aggressivitet, hallucinationer, ufrivillige 

bevægelser) kan ses - især hos ældre og børn samt 

ved høje doser og hurtig administration. 
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Anvendelse af Midazolam til voksne i forbindelse med gastroskopi 

  

Øvrige bivirkninger: 

 

 

 

 

 

Hovedpine og somnolens forekommer.  

Tilfælde af generelle overfølsomhedsreaktioner 

(bl.a. urticaria, angioødem) og anafylaktisk reaktion 

er set.  

Ved i.v. injektion kan der i enkelte tilfælde opstå fle-

bitis på injektionsstedet.  

 

Kontraindikation: 

 

 

 

 
 

• Svær respirationsinsufficiens (ved brug til  
Sedatio med bevaret bevidsthed). 

 

• Myasthenia gravis. 

 

• Alkoholpåvirkning.  

Trafik og arbejdssikkerhed: 

 
Motorkørsel og maskinbetjening frarådes i 24 timer  

Injektionsteknik: 

 
 

Gives langsomt intravenøst på lægens ordination – 

titreres på lægens ordination.   

  
Antidot:   

 

 
 

Flumazenil 0,1 mg ml 

Initialt doseret med 0,3 mg i.v., evt. suppleret med 

repeterede doser á 0,1 mg i.v. 

  
Graviditet og amning 
Midazolam bør normalt ikke anvendes til gravide.  Midazolam kan om nødvendig anvendes til  
ammende. 

Bloddonor 
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). 
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Anvendelse af Rapifen til voksne i forbindelse med gastroskopi 

 

Rapifen er et Syntetisk morphinlignende analgetikum, hvis virkning er betydeligt kraftigere end morfin.   

Rapifen givet i kombination med Midazolam, forstærker virkningen af de to præparater. 

Rapifen´s virkning /bivirkninger stiger proportionelt med dosis. 

Det virksomme stof i Rapifen er Alfentanil.  

Indikation: 
• I kombination med Midazolam, for at 

 forstærke virkningen. 

 

• Smerter ved endoskopi. 

  
Virkning: Maksimal virkning inden for 2 minutter. Virknings-

varighed 6-15 minutter, men betydelig længere 

ved store doser. Halveringstid 1,5-3 timer, noget 

længere hos ældre. 

 

Kontraindikation: 
Svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. 

 
 

Dosis 

Rapifen 0,5 mg/ml.  
Gives intravenøst på lægens ordination – titreres på lægens ordination. 

Individuel dosering afhængig af vægt og alder. 

Den normale dosering af Rapifen kan reduceres, når det anvendes til gastroskopi i kombination med 

Midazolam hvis det er den, forstærker virkningen der udnyttes. 

 

Normal dosis til sunde og raske patienter: 0,5 mg i.v. 

Titreringsdosis: 0,25 mg i.v.  

Totaldosis: 1 mg i.v. 

Forsigtighed og dosisreduktion: 

• Ældre (> 60 år) påvirkes ofte kraftigere af 

benzodiazepiner. 

• Patienter med respirationssygdomme 

• Patienter med kronisk nyresvigt 

• Patienter med nedsat leverfunktion  

• Patienter med nedsat hjertefunktion 

• Patienter med dårlig helbredsstatus, akut el-

ler alvorlig systemisk sygdom 

• Ukontrolleret hypotyroidisme 

• Kraniocerebrale traumer og forhøjet intrakra-

niel tryk.  
 

 

   

 

Ældre og svækkede: 

 

Initialdosis:         0,25 mg. i.v.  

Titreringsdosis: 0,25 mg i.v. eller halvering af    
                            startdosis. 
 
Totaldosis:         1 mg i.v. 

 

 

 

Bivirkninger 

 

Meget almindelige (> 10%): Kvalme, Opkastning. 

  

Almindelige (1-10%): 
Bradykardi, takykardi, synsforstyrrelser, 
kulderystelser, svimmelhed, ubehag på indstiks-
stedet, muskelstivhed, dyskinesier, døsighed, eu-
fori, apnø og hypotension.  
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Anvendelse af Rapifen til voksne i forbindelse med gastroskopi 
 

Bivirkninger 
 

Ikke almindelige (0,1-1%):  Arytmier, agitation, konfusion, somnolens,   
laryngospasme.og respirations-depression. 
 

Symptomer på overdosering: 

 

Bevidsthedssvækkelse, respirationshæmning 
med bradypnø, evt. apnø og nedsat GI-motilitet, 
kvalme.  
 
Miosis ("pin-point" pupiller). 
 

Antidot:  
Naloxon0,4 mg /ml 
Anvendes ved respirations depression 

 
Doseres med 0,4 mg i.v., evt. suppleret med re-
peterede doser á 0,2 mg i.v.  

Graviditet: 
Bør normalt ikke anvendes.  
Amning: 
Amning kan fortsætte efter udmalkning og kassation af første portion modermælk. 
Bloddonor: 
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). 
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Definition af begreber  

Sederings niveau  

Let sedering: 

Patienten reagerer normalt på tiltale. Den kognitive funktion og koordinationsevne kan være hæmmet, 

men respiratoriske og cirkulatoriske Funktioner er ikke påvirket. 

 

Moderat sedering:  

Patienten reagerer adækvat på tiltale, enten alene eller ledsaget af let berøring. Reflektorisk tilbagetræk-

ning fra smertefuld stimulus opfattes ikke som adækvat reaktion. Der er ikke behov for særlige indgreb 

med henblik på at sikre frie luftveje. Spontan vejrtrækning er tilstrækkelig og cirkulationen er upåvirket. 

 

Dyb sedering:  

(Kræver anæstesiologisk bistand) Patienten er vanskelig at vække, men reagerer adækvat på gentagen 

eller smertefuld stimulering. Evnen til at opretholde vejrtrækning ved egen hjælp kan være hæmmet. Pati-

enterne kan have brug for hjælp til at opretholde frie luftveje, og spontan vejrtrækning kan være utilstræk-

kelig. Cirkulationen er sædvanligvis upåvirket. 

 

 

ASA- klassifikation 

ASA I: Patienter som, fraset det planlagte, er fuldstændig raske 

ASA II: Patienter med let systemisk lidelse uden begrænsning af funktionsniveau 

ASA III: Patienter med systemisk lidelse, som virker begrænsende på funktionsniveau 

ASA IV: Patienter med svær systemisk lidelse, som er vedvarende livstruende 

ASA V: 

 

Den svært syge patient, som ikke forventes at overleve et døgn – med eller uden indgre-

bet 

 

Referencer 

 
Xylocain spray 
Medicin dk. https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/25 
Medicin dk. https://www.indlaegssedler.dk/indlaegssedler/indlaegsseddel/35372 
 
Midazolam 
Medicin dk. https://pro.medicin.dk/Medicin/Indholdsstoffer/714 
 
Rapifen  
Medicin dk. https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/1029 
Yderlige informationer om medicinen kan ses på Medicin dk. 
 
Sedation af patienter uden medvirken af anæstesiologisk personale 
https://pri.rn.dk/Sider/6120.aspx 
 
Sedation og analgesi ved endoskopi; vedr. medikamenterne 

https://pri.rn.dk/Sider/19475.aspx#a_Toc277144765 
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