
Trening i nyfødtresuscitering og 
obstretiske komplikasjoner ved 

Hammerfest sykehus.





Kunnskap gir trygghet



Kunnskap gir trygghet

• Organisert tverrfaglig trening styrker 
personalets kompetanse innen nyfødt 
resuscitering og obstetriske komplikasjoner.

• Når vi må jobbe som et team bør vi trene i 
team.

• Hensikten er å bedre mor og barnets 
utkomme i akutte situasjoner.



Seleksjonskriterier

• 2012 ble fødeavdelingen pålagt nye 
seleksjonskriterier for fødselsomsorgen ut fra 
innskjerpede krav til fødeinstitusjoner i Norge.

• Dette på bakgrunn av en ny veileder fra 
helsedepartementet ”Et trygt fødetilbud-
kvalitetskrav til fødeinstitusjoner” IS- 1887



Kvinne og barn avdeling, klinikk 
Hammerfest

- Hammerfest sykehus har en har barneavdeling  
med mulighet til å ta imot syke nyfødte og 
premature ned til 32. svangerskapsuke. 

- Derfor kan fødeavdelingen ta imot 
risikofødende som ellers ville vært selektert  til 
et høyere behandlingsnivå



Konsekvenser

• Dette innebærer at Helse nord  stiller krav til 
faglig kompetanse innenfor obstetriske 
komplikasjoner og nyfødte som trenger 
assistanse mht. ventilering, komprimering, 
observasjon og behandling. 

• Om det viser seg at vi ikke er gode nok vil 
kriteriene for hvem som kan føde hos oss  
endres slik at flere må føde ved UNN.



Helse Finnmark, Ros analysen

Høsten 2015 ble det utført en ros-analyse av 
kvinne-barn avdelingen ut fra våre tall mht 
risiko fødsler og utfall for mor og barn.

Vi har fått positive tilbakemeldinger på 
utviklingen.

Denne analysen ble sendt videre til Helse nord 
for vurdering.



Risikofødende

• I fødepopulasjon til Klinikk Hammerfest har vi mange 
gravide som blir selektert som ”rød” risiko fødende.

• Dette kan henge sammen med:
. mange små kommuner med små eller ingen jordmor 
stillinger,
. mange vikar leger, liten kontinuitet i kommunene
. lang reise vei, mindre kontroller, 
. selektering av risikofødende til fødeavd

• Derfor er det særdeles viktig at vi er forberedt til å 
mestre en akutt situasjon sammen. 



Mål

• At alle skal ha god kompetanse i nyfødt resc. Slik 
at vi kan hjelpe hverandre i teamet.

• Skal kunne vite hva er mitt ansvar i resc. situasjon
• God kommunikasjon i akutte situasjon
• At alle skal få være med på heldags kurs 2. hvert 

år.
• At alle skal trene minimum 2 ganger i året på 

nyfødt resuscitering og obstetriske 
komplikasjoner



Iverksatte tiltak ved kvinne-barn
avdelingen

• Det er iverksatt flere tiltak for å bedre 
utkomme til mor og barn etter fødsel, bl a 
iverksatt et prosjekt for å bevare den normale 
fødselen og redusere bruk av oxytocin i fødsel



Samtrening

• Nyfødt resusitering krever tverrfaglig 
samarbeid mellom fødeavdelingen, 
barneavdelingen og anestesiavdelingen.

• Vi må trene sammen.

• Bli kjent med hverandre på tvers av avd.

• Vite hvordan akutt utstyret fungerer og hvor 
det oppbevares.

• Hvem gjør hva i en akutt situasjon



Organisering og systematisering

• For å få til tverrfaglig trening må dette settes i 
et system og være forutsigbart.

• Ha en ansvarsgruppe for trening.

• Samarbeid med ledelsen slik at driften kan 
reduseres  på kursdager er gunstig om detr
går.

• Planlegge slik at personalet kan få 
fri/avspasering.



Treningsansvarlig

• Nyfødtresusciterings gruppen: personale fra føde/gyn, barn, anestesi.

– Ansvar for å lage en plan for gjennomføring av mandags treningen og 
heldagskurs og lede treningen.

– Ha en oversikt og innkalle personalet til heldagskurs med alle 
profesjoner

– Lage en plan for treningene og henge opp på avdelingene

Obstretisk trening: en ressursgruppe i føde/ gyn avdelingenhar

- ansvar for planlegging og gjennomføring av treningen mellom    
gynekologer, jordmødre, sykepleiere og barnepleiere.

- Lage en plan for trening og henge opp i avdelingen.



Treningsopplegg

• Det er 80-90 personer som skal rullere i denne 
treningen

• Det arrangeres 2 heldagskurs i året i nyfødt resc
• Hver 1 mandag hver måned arrangeres tverrfaglig 

trening i nyfødt resusitering fra kl 13.30-14.30.
• De øvrige mandager er det trening på obstretiske

komplikasjoner  samme tidsrom
• Hver onsdag arrangerer gynekologene 

undervisning i ulike temaer i avdelingen for 
personalet



Nyfødt resuscitering

• Informasjons plakat for treningsdatoer henges på 
på avdelingene for ½ år om gangen.

• Det er 2 personer fra ressursgruppen som 
arrangerer treningen.

• Trene på algoritmen, teknikk på ventilering, 
komprimering, kommunikasjon i akutte 
situasjoner, dokumentasjon, tilslutt et lite senario 
med fasilitering, hvem gjør hva

• Barnelegene blir påmint i timeboka, gynekologen 
er med om de har tid



Mandagstrening

• Vi møtes til felles teori og ferdighetstrening på 
fødeavdelingen

• Treningen er lagt til en time før vaktskifte

• Personale på dag vakt deltar om de har tid

• Treningstiden er lagt inn i turnusen. Dette for 
å sikre at personalet får øvd og at fritid ikke nå 
bli brukt for ofte for å få trent.

• Oppmøte på fritid - avspasering



Heldagskurs 2 ganer i året

• 20 kursdeltager velges ut fra registering.

• Avdelingsleder ordner med permisjon, vikarer

• Avspasering ved bruk av fridager.

• Interne foredragsholdere benyttes.

• Ressursgruppen samt barnelege, anestesilege er 
delaktig i gjennomføring av ferdighetstrening og 
senarioene

• Det teoretiske delen er fri for alle til å høre på.

• Laget egen senario bank



Heldagskurs

• Har fokus på:
- Teori innen nyfødt resuscitering, asfyksi, behandling av syke nyfødte

- Algoritmen innen nyfødt resuscitering.

- Kommunikasjon i akutte situasjoner.

- Teknikk i ventilering, komprimering, intubering, 
navlevenekatetrisering.

- Observasjon, behandling og medisinering

- Gruppealarm, personalalarm

- Dokumentasjon

- Skåring av apgar

- Trening på sin funksjon i en akutt situasjon



Obstretrisk trening

• Hver mandag mellom kl 13.30 og 14.30 er det 
trening i akutte komplikasjoner i fødeavdelingen.

• Nyfødt resucitering
• Atoni blødninger
• Truende eklampsi/eklampsi
• Skulderdystoci
• Tvilling/setefødsel
• Operative forløsninger: tang/vakum/ sectio, 

laktat
• Planlegger resuscitering av gravid



Utfordringer for trening

• Måtte bestille flere treningsdukker og 
fødebekken slik at vi ikke må bruke tid til å 
vente på tur.

• Utdanning innen fasilitering.

• Godt oppmøte, store grupper, at alle får trene.

• Få frigjort tid til å arrangere trening, gå fra 
arbeidsoppgaver i avdelingen, planlegge 
dagen for å få tid til trening



Virker dette

Ut fra tall som et hentet fra 2011 før systematisk trening til 
januar 2017 ser vi at det er færre nyfødte som trenger 
assistanse etter fødsel.

Dette kan ha sammenheng med strengere selektering, 
systematisk trening  både innen nyfødt resuscitering og 
trening på obstetriske komplikasjoner

Dette er små tall.



Apgar etter 1 min.
Påvirkning av fødselen

• 2011: Apgar. <=5:  5,2 %,   (23 barn). 442 fødsler
<=7:  10,4 %, (46 )barn

2012: Apgar. <=5:  4,2 %,  (17 barn 401 fødsler
<=7: 12,2 %,  (49 barn) 

2013: Apgar. <=5:  2,0 %,  ( 9 barn). 431 fødsler
<=7:  4,4 %, (19 barn)    

2014: Apgar. <=5:  2,6%,    (10 barn). 382 fødsler
<=7:  9,4 %,  (36 barn)

2015: Apgar. <=5:  3,6%   (16 barn) 436 fødsler
<=7:  8,4%,   (37 barn)

2016: Apgar. <=5:    3,0 %   (13 barn) 420 fødsler
Apgar. <=7:    6,6 %   (28 barn)



Apgar etter 5 min.
Effekt av resuscitering

• 2011: Apgar :   <=5:  1,1%, ( 5 barn),
<=7:  3,6%, (16 barn)

2012: Apgar : <=5:  1,2% (5 barn)
<=7:  3,9%, (16 barn)

2013: Apgar : <=5:  0,2%, (1 barn)
<=7:  2,55%, (11 barn)

2014: Apgar : <=5:  0,2%, (1 barn)
<=7:  1,8%, (7 barn)

2015: Apgar: <=5:   ( 0 barn)
<=7:  2,2%  (10 barn)

2016: Apgar: <=5: 0,2 % ( 1 barn) 
<=7: 1,6 %   ( 7 barn)    



Apgar etter 10 min.
Effekt av resuscitering

• 2011: Apgar: <=5: 0,2%,  ( 1 barn)
<=7: 1,1%, ( 5 barn)

2012: Apgar: <=5: 0,2%,   ( 1 barn)
<=7: 0,99%,    (4 barn)

2013: Apgar: <=5:   ( 0 barn)
<=7: 0,92%, (4 barn)

2014: Apgar: <=5:  ( 0 barn)
<=7: 0,2%,                        ( 1 barn)

2015: Apgar: <=5: 0%                            ( 0 barn)
<=7: 0,6%                         ( 3 barn)

2016: Apgar: <=5: 0,2 % ( 1 barn)
<=7: 0,2%



Effekt av trening

• I treningssituasjoner får vi tilbakemelding på ting 
som kan lette resusiterings situasjoner, utstyr 
som personalet føler seg usikker på og ting vi kan 
forbedre.

• Sikrer kompetanse fordi alle må trene.

• Tverrfaglig trening gjør det enklere å klarere sin 
rolle i resusciterings situasjon



Erfaringer

• Personalet gir tilbakemeldinger på at de føler seg tryggere.

• Er blitt bedre kjent med personal fra de andre avdelingene.

• Bruk av neo-puff

• Fokus på kommunikasjon i forbindelse med  gjennomgang 
av scenario har vært lærerikt

• Laget en folder som tar utgangspunkt i ” Hvem gjør hva ” i 
en asfyksi situasjon på fødeavdelingen og på 
operasjonsavdelingen.  



Systematisk trening

• Måten å trene på gir bedre læring og forståelse 
for viktigheten av å beherske teknikker, observere 
barnet, iverksette tiltak, hjelpe hverandre i et 
team og være kjent med algoritmen i stedet for å 
kun trene 1-2-3-blås.

• Ansvar for egen trening har alle, men det er 
lettere å få det utført når treningen er 
systematisert og når det er fast personell som 
organiserer treningen.



Dokumentasjon i akutt situasjon

- Dokumentasjon av en akutt situasjon er kjempe viktig

- Kan oppleves vanskelig for den som skal dokumentere og få med 
verdier på hjertefrekvens og tidspunkt for tiltak.

- Dette fordi de som står oppi situasjon er for opptatt av 
resusciteringen og prater for lavt og i munnen på hverandre

- Det er vanskelig å huske på å deligere oppgaven. 

- God dokumentasjon avhenger litt av hvem som blir satt til 
oppgaven, og hvor godt personen kjenner algoritmen og asfyksi 
journalen



Erfaringer

• Vi har erfart at den som leder resusciteringen, får best 
oversikt ved å stå ved siden av og gi ordinasjoner.

• Den som dokumenterer følger algoritmen, følger 
klokken og gi beskjed om tiden.

• Fordelen med det er at de som står å ventilerer/ 
komprimerer ikke trenger å følge med klokka og blir 
fortalt hva de skal gjøre.



Ha fokus på

• Teori innen nyfødtresuscitering, asfyksi og 
behandling av syke nyfødte.

• Algoritmen innen nyfødt resuscitering

• Kommunikasjon/ledelse i akutte situasjoner.

• Teknikken på ventilering, komprimering, 
intubering og venekatetrisering.

• Observasjon og behandling/medisinering



Fokus på

• Gruppealarm, avdelingsalarm

• Dokumentasjon

• Skåring av apgar



Norsk pasientskade erstatning

• Overlege Stine Andreassen v KK 
Nordlandssykehuset presenterte på perinatal
dagene i Bodø 2014 en undersøkelse som viser til 
at kompetanse svikt hos personalet/behandler er 
en av de  hyppigste årsaker til skade i forbindelse 
med fødsel.

• Ved at arbeidsgiver organiserer og pålegger og 
legger til rette får trening er det et skritt i riktig 
retning for å redusere denne årsaken til klage



Takk for 

oppmerksomheten!



Nyfødt resusciterings teamet

Rollefordeling:

Hvem gjør hva.



Kommunikasjon

• Presenter deg ved ankomst i 

resusiteringssituasjon!

• Teamleder må gi klare beskjeder.

• Alle må bekrefte beskjeder som er mottatt og 
rapportere når ting er gjort.

• Henvend deg til teamleder hvis du skal si noe.

• Unngå høylytt prat og diskusjoner!



Callingen viser:

• Asfyksiberedskap:  møt på fødeavdelingen.
Følgende team møter straks på asfyksirommet på fødeavdelingen: 
Anestesilege, anestesi sykepleier,barnelege, Lis lege barn, 
barnesykepleier, sykepleier, barnepleier og jordmor

• Rødt sectio:  møt på operasjonsavdelingen.
Følgende team møter straks på operasjonsavdelingen: Gynekolog, 
ass gynekolog, anestesilege, anestesi sykepleier, barnelege, Lis lege 
barn, barnesykepleier, jordmor

• Gul sectio: 
Barnelege, Lis lege barn og barnesykepleier tilkalles når gul 

Møt opp direkte uten å ringe!



Asfyksi situasjon på fødeavdelingen
ASFYKSIALARM

Teamet
. Lis. lege barn.
. Overlege barn.
. Gynekolog.
. Jordmor.
. Anestesi lege.
. Anestesi sykepleier.
. Sykepleier barneavd.
. Sykepleier føde/gyn.
. Barnepleier. 



Team leder:

• Barnelege er teamleder.

• Gynekolog/ Lis føde/gyn avd. er stedfortreder 
inntil barnelege kommer.

• Skaffe oversikt over situasjonen.

• Deligere ansvar i teamet.

• Forordne tiltak.

• Følge algoritmen.

• Oppsummering med teamet.



Barnelege:

• Tar over som teamleder, har det overordnede ansvaret.
• Innhenter oversikt.
• Ordinerer tiltak under resusciteringen.
• Oppsummerer barnets tilstand for teamet.
• Utfører navlevene katetrisering ved behov for 

intravenøs tilgang.
• Har ansvar for å avslutte og permittere personale.
• Ordinere videre oppfølging av barnet i fødeavdelingen 

eller barneavdelingen.
• Oppsummere apgar score sammen med jordmor.
• Informere foreldrene



Gynekolog/ LiS føde/gyn.avd:

• Teamleder inntil barnelege kommer.

• Informere fortløpende hendelsesforløp til 
teamet.

• Være tydelig i overføring av ledelse når 
barnelege kommer.



Anestesi lege:

• Ha ansvar for ventilasjon.

• Ansvarlig ved behov for intubering.

• Har ansvar for ordinering av medikamenter 
hvis ikke barnelege er tilstedet.



Jordmor:

• Jordmor som har hatt ansvar for fødselen følger barnet. 
• Få raskt oversikt over barnets tilstand, starte klokken.
• Sjekke hjertefrekvens, respirasjon og tonus, holde frie luftveier, 

tørke munnen ved misfarget fostervann
• Tørke, stimulere og ventilere barnet i 30 sek.
• Alarmere gruppealarm og personalalarm.
• Ha ansvar for ventilering inntil anestesi personale overtar.
• Informerer fortløpende hendelsesforløpet dersom gynekolog ikke 

er tilstedet.
• Overta komprimering hvis barnesykepleier skal assistere ved navle 

vene katetrisering.
• Ivareta pårørende. 
• Sette apgar score sammen med barnelege



Barnesykepleier:

• Klargjøre asfyksibordet.
• Få oversikt over hendelsforløpet.
• Starte klokken.
• Tørke og stimulere barnet.
• Regulere oksygentilførsel og neo-puff.
• Ansvarlig for komprimering.
• Koble på saturasjons måler.
• Skifte våt underlag.
• Assistere ved navlevene katetrisering.
• Tar barnet til barneavdelingen ved videre tiltak



Sykepleier/barnepleier på fødeavdelingen:

• Sette på varme på asfyksibordet ved forventet 
dårlig barn.

• Hold rede på klokken.
• Dokumenterer på asfyksi journalen. 
• Følger algoritmen for nyfødt resuscitering på 

veggen bak asfyksi bordet.
• Analyserer navlestreng blodprøve og leverer 

blodprøvesvar til barnelege.
• Oppsummere dokumentasjon sammen med 

teamet.



Medikamenter i skapet på asfyksirommet

• Katastrofe adrenalin 50 microgram = 

• 0,5 ml standard dose

• Naloxone 0,4 mg/ml:  Gi 0,3 mg IM

• Konakion 10mg/ml a 0,2 ml: gi 2 mg

• Glucose/ Nacl



Asfyksisituasjon på operasjonsavdelingen

•RØD SECTIO / GUL SECTIO



Barnelege: 
•

• Overordnede ansvaret/ teamleder.
• Skaffe seg oversikt over hendelsesforløpet.
• Legge en plan, deligere ansvar.
• Oversikt over barnets tilstand, lytte hjertefrekvens.
• Forordne tiltak.
• Følge algoritmen.
• Oppsummere, avslutte og permittere teamet.
• Informere foreldrene.
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Anestesi lege:

• Ansvar for ventilasjon.

• Intubering ved behov.



Jordmor: 

• Legge urinkateter på kvinnen før operasjon.
• Barbere 
• Lytte etter fosterlyd før sectio
• Bringer barnet til asfyksibordet
• Dokumenterer asfyksi journalen
• Går til hånde, assisterer
• Administrerer K-vitamin
• Ansvar for at navlesnor pH blir tatt og prøven blir 

analysert
• Tar barnet til foreldrene om barnet er ok, evt informer 

foreldrene om situasjon.



Anestesi sykepleier:

• Ansvar for ventilering sammen med 
anestesi lege. 

• Assisterer anestesi lege ved intubering av 
barnet.

• Sjekker om ventilering er adekvat
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Barnesykepleier:

• Ansvarlig for å sjekke hjertefrekvens
• Regulere oksygen tilførselen etter ordinasjon.
• Regulere Neo-puff inspirasjons trykk 
• Ansvarlig for komprimering.
• Koble på saturasjonsmåler.
• Måle barnets temperatur.
• Skifte vått underlag under barnet.
• Assistere ved navlevene katetrisering, jordmor 

overtar evt komprimering.
• Administrere medikamenter som forordnes



Ventilering

• Mature barn:

• Junior lærdalsbag/ maske 

• Neo-puff: C-pap trykk 5, inspirasjons trykk 25-
28 cm H2O.

• Premature barn:

• Premature- lærdalsbag/ maske

• Neo-puff:   C-pap trykk 5, inspirasjons trykk 
20cm H2O. 



DocMap:

• Gruppealarm for varsling og mobilisering 
(PR 10334)

• Beredskap av barnelege ved risiko fødsler 
(PR 0918)

• Asfyksi- alarm (PR 26273)

• Keisersnitt (Pr 18200)



Norsk pasientskade erstatning

• Overlege Stine Andreassen v/KK Nordlands 
sykehuset presenterte på perinatal dagene i Bodø 
2014 en undersøkelse som viser til at kompetanse 
svikt hos personalet/behandler er en av de 
hyppigste årsaker til skader i forbindelse med 
fødsel.

• Ved at arbeidsgiver organiserer og pålegger 
personalet til å trene er det et skritt i riktig 
retning for å redusere denne årsaken til klage.


