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Disposisjon

• Norsk konsensuskonferanse 1998
– Grenser for behandling av premature

• Norsk ekstrem prematuritetsstudie-1      
(NEPS 1: 1999-2000)

• Norsk ekstrem prematuritetsstudie-2     
(NEPS 2:  2013-2014)

• Ny konsensus eller retningslinjer  i Norge?

• Hva med Sverige (hvis vi får tid..)



Norge

• Behandling av GA < 26 uker

– 1998: 10 sykehus

– 2015: 7 sykehus

Region Nord

Region Midt

Region Vest

RegionSør-Øst

2 Nyfødt-

avdelinger



Norsk konsensuskonferanse 
1998

• Uke 23: Behandling bør bare gis etter informert 

samtykke av foreldrene og etter en etablert 

behandlingsprotokoll godkjent av en regional 

komite for medisinsk forskningsetikk

– Oppfattet som «eksperimentell behandling» i 1998.

• Uke 24-25: Beslutningen om å behandle barn må 

vurderes individuelt basert på vitalitet og ut fra den 

enkelte leges skjønn.

• Fra uke 26: Skal i utgangspunktet tilby 

livreddende behandling.



Norsk ekstrem prematuritetsstudie 1999-2000 (NEPS1)
Alle barn med GA < 28 uker/FV < 1000 gram



Funksjonshemming (FH)
332 barn 22-27 uker

• Alvorlig FH: 6%

– CP 4-5, blind, døv, IQ < 55

• Moderat FH: 9%

– CP 2-3, ↓ syn/hørsel, IQ 55-70

• Mild FH: 41%

– CP 1, IQ 70-85

• Ingen påvist: FH 44%

Full scale IQ - WIPPSI

GA < 25-26 uker dårligst utkomme!



• Nasjonal, populasjonsbasert registerstudie

• Alle levendefødte og dødfødte barn med GA 22 -26 uker 
født i Norge i 2013 og 2014 (NEPS2)

Formål: 

1. Beskrive perinatal behandling, neonatal sykelighet, 
dødsårsaker, ett-års overlevelse

2. Sammenligne med norske resultater fra 1999-2000 (NEPS1)

3. Sammenligne med senere publiserte populasjonsbaserte
nasjonale studier (Express, Epicure 2, Epipage 2)

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister



Total fødepopulasjon

120 007

GA 22-26 uker

420 (3,5/1000 fødte)

334 i live ved mors 

innleggelse fødeavdeling

145 dødfødte (34%)
275 levendefødte       

(82% av 334)

251 (91% av 275)

overflyttet nyfødtavdeling



Født på «regionalt prematursykehus»
Prosentandel (%) av levendefødte



Keisersnitt
Prosentandel (%) av levendefødte



Antenatale steroider 

Prosentandel (%) av levendefødte



Innlagt nyfødtavdeling
Prosentandel (%) av levendefødte



Resuscitering/intubasjon



Intubasjon på fødeavdeling  
Prosentandel (%) av levendefødte



Overlevelse; alle 275 levendefødte
(kun 251 innlagt nyfødtavdeling)



Overlevelse blant 251 barn som ble 

innlagt nyfødtavdeling

Signifikant økt overlevelse 

hos de som hadde fått 

antenatale steroider

Ingen klar sammenheng 

mellom overlevelse og:

– Kjønn

– Keisersnitt

– SGA

– Flerlinger

• Uke 22: 60% (3 av 5)

• Uke 23: 35%

• Uke 24: 58%

• Uke 25: 86%

• Uke 26:  92%



Overlevelse; levendefødte
Prosentandel og 95 % konfidensintervall



Årsaker til død i nyfødtavdeling

Death despite ongoing intensive 

care treatment, No. (%)
11 (34.4) 2 (6.3) 8 (25.0) 5 (15.6) 6 (18.8) 32

Death after a decision to withdraw 

intensive care treatment, No. (%)
11 (32.4) 17 (50.0) 5 (14.7) 0 (0) 1 (2.9) 34

Total, No. (%) 22 (33.3) 19 (28.8) 13 (19.7) 5 (7.6) 7(10.6) 66

Main cause of death among infants admitted NICU, born at 22 to 26 weeks gestation

Respiratory 

failure

Severe neurologic 

morbiditya 

NEC or bowel 

perforation
Sepsis Otherb Total

• 17 av 66 barn som ikke overlevde døde etter beslutning 

om å avslutte intensivbehandling pga alvorlig 

nevrologiske funn 

– 14/17 (82%) var under 25 uker



Andel barn som døde etter beslutning om å 

avslutte behandling ved påvist alvorlig 

hjerneblødning (ICH grad 3-4) eller cPVL



Neonatal sykelighet hos 

barn utskrevet i live

ICH



Alvorlige hjerneblødninger (ICH 3-4) 

Cystisk periventrikulær leukomalaci (cPVL)

ICH grad 3-4 cPVL



Alvorlig retinopati 

(ROP grad 3-5)



Nekrotiserende

enterokolitt (NEC)



Respirator og surfactant

(lungesykdom)

• Av 251 som ble 

overflyttet 

nyfødtavdeling:

– 228 (91%) behandlet på 

respirator

– 227 (90%) fikk surfactant



Bronkopulmonal dysplasi (BPD)
Oksygenbehov ved 36 uker



Alvorlig neonatal sykelighet
Hos 55% av de som overlevde

• Definisjon; en av følgende:

– Alvorlig BPD

> 30% O2 ved 36 uker

– NEC

– ICH 3-4/cPVL

– ROP grad 3-5



Neonatal sykelighet, NEPS1 vs. NEPS 2



Neonatal sykelighet
Prosentandel, 95% CI



De mest premature i Norge 
Konklusjon

• Norge: Ingen signifikant endring i sykelighet eller 
overlevelse sammenlignet med 1999-2000……

• Populasjonsstudier: Norge og Sverige skiller seg fra 
England og særlig Frankrike; flere barn behandles, 
høyere overlevelse, tilnærmet lik andel sykelighet 
ved utskrivelse til hjemmet  

• Relativt høy andel neonatal sykelighet hos ekstremt 
premature barn som overlever…
– Men behandling trekkes tilbake hos de mest premature 

med alvorlige nevrologiske komplikasjoner

• Oppfølgingsdata viktig – planlagt å følge kohorten 
videre med undersøkelser i 5 års alder

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister



Diskusjon

• Når gi antenatale steroider?

– uke 22+5, uke 23+0 

• Ny norsk konsensus om behandling 
av de mest premature?

– Grenser?

– Hvor mye foreldre medbestemmelse?

– 23 uker eller 22 uker          ?



Överlevnad 2007-2015

• Data från SNQ. ”Delivery room deaths” inte inräknade

 Antal barn Överlevande % 

21 v 6 1 17% 

22 v 82 34 41% 

23 v 262 150 57% 

24 v 343 239 70% 

25 v 454 380 84% 

Totalt 1147 804 70% 
 



EXPRESS cohort 6.5 

year follow-up

Serenius F et al . JAMA Peds Aug 2016; e-pub

22 wk 23 wk 24 wk 25 wk 26 wk

n=5 n=52 n=95 n=165 n=177

None (0%) 22% 26% 33% 50%

Mild (40%) 22% 34% 37% 25%

Moderate (40%) 35% 21% 18% 16%

Severe (20%) 22% 19% 12% 9%

• Mild disability: IQ -1 to -2, CP GMF 1 or mild visual impairment

• Moderate: IQ -2 to -3, CP GMF 2-3, moderate visual impairment or 
hearing impairment

• Severe: IQ < -3 SD, CP GMF >=4, blindness or deafness 



Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda

barn vid gränsen för viabilitet. 

Nationella riktlinjer i Sverige 2016

Sammenfatning av anbefalinger

• Ja = Rekommenderas

• Nej = Rekommenderas ej

• Begreppet ”livstecken” är dåligt definierat och används inte i
konsensusdokumentet

22+0 - 22+6 23+0 - 23+6 24+0 - 24+6
Transport till högspecialiserat centrum Nej Ja Ja Ja Ja

Antenatal steroidbehandling Överväg Ja Ja

Kejsarsnitt på fetal indikation Nej Överväg Ja

Neonatolog närvarande vid förlossning Ja Ja Ja

Initiering av neontal HLR Överväg Ja Ja

21+0 - 21+6

Nej

Nej

Nej

Nej



Takk for oppmerksomheten og takk til Hans Jørgen 

Stensvold, Oslo for lån av flere slides!

Tromsø by night


