
 

 
 

Møtedato: 29. april 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol/Anca Heyd, 75 51 29 00 Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for 

tidlig nyfødte i Helse Nord 

 
 
Formål 
Helse Nord har i oppdragsdokument for 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) fått følgende oppdrag: Tilbudet til barn og nyfødte som trenger intensivbehandling 
skal være gjennomgått for å sikre adekvat kompetanse og hensiktsmessig ressursbruk. 
 
Oppdraget ble gitt til den regionale perinatalkomiteen i Helse Nord som leverte sin 
rapport i november 2012 (vedlegg 1). 
 
Helse Nords mål er at barn og nyfødte som trenger intensivbehandling skal få et tilbud 
av trygg og god kvalitet på riktig behandlingsnivå.  
 
I Helse Nord har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø og 
Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø nyfødtintensivavdelinger. Begge driver avansert 
nyfødtmedisin, behandler premature (for tidlig fødte) barn ned til 23-24 ukers alder og 
tilbyr hypotermibehandling1

 

 ved alvorlig oksygenmangel. Det er egne vaktsjikt med 
spesialiserte overleger med kompetanse på fagfeltet (tertiærvakt).  

Rapporten fra perinatalkomiteen viser at det ved begge avdelingen er et meget lavt 
antall svært for tidlig nyfødte, født før fullgåtte 28 uker (<28 uker). Det samme gjelder 
for antall barn som er i behov av hypotermibehandling (vedlegg 2). I gjennomsnitt er 
det årlig ca. fire nyfødte <28 uker og to hypotermibehandlinger ved NLSH Bodø. 
Tilsvarende tall for Tromsø er ti og seks.  
 
Resultatene av behandlingen de for tidlig fødte får ved de to enhetene er gode og 
likeverdige, så langt det er mulig å si noe sikkert om det med så små tall. Antall barn 
født før fullgåtte 26 uker (dvs. 26 uker + 0 dager) er imidlertid svært lite. Det må antas, 
med bakgrunn i generell kunnskap om forholdet mellom volum og kvalitet, at en ved 
samling av disse vil kunne oppnå en ennå større sjanse for et godt behandlingsresultat. 
På bakgrunn av dette foreslås i saken å samle behandlingen av barn født før fullgåtte 26 
uker (26+0) ett sted. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Helse Nord skal ha en barneavdeling på universitetsklinikknivå i Tromsø og en 
spesialisert barneavdeling i Nordlandssykehuset Bodø. Dette er avgjørende både for 

                                                        
1 Aktiv nedkjøling av kroppen til 32-34  ved oksygenmangel under fødselen for å redusere hjerneskade 
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tilbudet til syke barn og som en integrert del av en kvinneklinikk som er avhengig av 
kapasitet og kompetanse til å takle svært syke nyfødte.  
 
Fagmiljøene har ulike syn på spørsmålet om det er nødvendig å samle 
nyfødtintensivtilbudet til de aller minste premature til ett sted i regionen.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge viser til det lave volumet og mener at en samling av 
tilbudet vil gi bedre sjanser for gode resultater og styrke fagmiljøet. Ved 
Nordlandssykehuset har man vist til resultatene og fryktet at en nedbygging i Bodø vil 
gi lekkasje av fagfolk og slik også svekke andre funksjoner barneavdelingen har. Dette 
gjelder bl.a. henteteamet fra barneavdelingen og fremtiden til nyfødtintensivavdelingen. 
Begge er viktige tilbud til barn født før 28 uker. Det vises til at man vinner viktig 
kunnskap og erfaring ved å behandle de minste premature, og slik erfaring kommer 
også andre pasientgrupper til gode. Det er heller ikke gjort en økonomisk 
konsekvensutredning.  
  
I Helse Nord fødes om lag 5 000 barn pr. år. Antall pasienter ved begge 
nyfødtintensivavdelingene i regionen er svært lave. Det er utfordrende å opprettholde 
en kvalitet og en kunnskap som er i tråd med dagens krav og uvikling på feltet. 
 
Internasjonalt har man ofte klassifisert avdelinger i gruppe 1-3, der gruppe 3-
avdelinger kan håndtere alle premature og svært syke nyfødte. Det er i litteraturen 
dokumentert lavere dødelighet hos de minste premature (<1500 gram) behandlet i 
gruppe 3-avdelinger med høyt volum versus gruppe 2-avdelinger med lavt volum 
(Phibbs, 2007), (Lasswell, 2010) (Regional perinatalkomite i Helse Nord, 2012). Det 
synes som om det primært er volumet som er bestemmende for denne effekten (Chung, 
2010).  Fra land med mindre avdelinger er det publisert bra resultater også ved gruppe 
3-avdelinger med forholdsmessig små volum, men selv i disse publikasjonene dreier det 
seg om store volumer etter norske forhold (50 pasienter pr. år i gruppen <1500 gram) 
(Al, 2011).  
 
Adm. direktør mener det er nødvendig å samle intensivbehandlingen av de svært  for 
tidlig fødte nyfødte (før  fullgåtte 26 uker, dvs. 26+0) ved universitetsklinikken. 
Samtidig skal grunnlaget for en spesialisert barneavdeling ved NLSH Bodø, også som en 
integrert del av en kvinneklinikk, sikres. Behandlingen av barn født før fullgåtte 26 uker 
(26+0) vil da konsentreres til ”få hender”, og det blir lettere å styrke og vedlikeholde 
den kompetansen som er nødvendig for å gi denne avanserte behandlingen på optimal 
måte.  
 
Avdelingene i Tromsø og Bodø må videreutvikle samarbeidet om pasientgruppen 
fortidlig fødte. Felles rutiner og kriterier for overflytting av barna må utarbeides og tas i 
bruk. Barna skal flyttes tilbake til Bodø så snart den medisinske tilstanden kan ivaretas.  
 
Konsekvenser 
Når de svært for tidlig fødte nyfødte samles ved UNN Tromsø, vil 
nyfødtintensivavdelingen i Bodø fortsatt ha en helt nødvendig og spesialisert funksjon 
for intensivbehandling av for tidlig nyfødte i Nordland, på linje med for eksempel 
tilsvarende avdelinger i Østfold, Telemark og Vest-Agder.  
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Implementering av nye kvalitetskrav i fødselsomsorgen og vedtaket om at NLSH Bodø 
skal være en av to kvinneklinikker i regionen, stiller krav til at det finnes 
nyfødtintensivkompetanse i Bodø (Helse Nord RHF, 2011). Et godt samarbeid mellom 
avdelingene, felles rutiner samt overflytting av tidlig premature tilbake til Bodø så snart 
tilstanden tilsier det, vil sikre at kompetansen og kunnskapen i Bodø opprettholdes. 
 
Premature nyfødte bør helst transporteres i mors mage, og fødselen skal foregå ved 
kvinneklinikker. Henteteamet fra barneavdelingen i Bodø har en særlig viktig rolle for 
nyfødte som fødes ved fødeinstitusjoner på lavere nivå. Henteteamets funksjon skal 
ikke påvirkes av den foreslåtte endringen i tilbudet.  
 
En samling av tilbudet vil for de få familier det gjelder, bety lang reiseavstand. I en 
allerede belastende situasjon kan dette oppleves som tungt for familien. Det avgjørende 
må imidlertid være at Helse Nord legger til rette for det tilbudet som med størst 
sannsynlighet gir best mulig sjanse for et godt behandlingsresultat. Barna, som ofte blir 
liggende svært lenge på sykehus, skal overføres til Bodø,når den medisinske tilstanden 
tilsier det.  
 
Med en god arbeidsdeling mellom enhetene i Tromsø og Bodø forventes ikke endringen 
å gi vesentlige kapasitetsproblemer ved UNN. Slike konsekvenser må en evt. komme 
tilbake til. Det forventes ingen besparelse ved endret organisering.  
 
Arbeidsdelingen er utviklet i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø. 
 
Medbestemmelse 
Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 18. april 2013 med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
Partene er enige om at intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte, før fullgåtte 26 
uker (26+0) samles til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.  
 
Brukermedvirkning 
Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord ble behandlet i 
arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 17. april 2013, jf. 
RBU-AU-sak 13-2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Regionalt brukerutvalg slutter seg til at intensivbehandling av svært for tidlig fødte 
nyfødte, før fullgåtte 26 uker (26+0) samles til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler å samle intensivtilbudet til svært for tidlig fødte nyfødte (fødte 
før fullgåtte 26 uker, 26+0) til UNN Tromsø. Tiltaket skal sikre at behandlingen også i 
fremtiden er i tråd med kravene som stilles til denne høyspesialiserte behandlingen, og 
at kunnskap og kompetanse i regionen er ivaretatt på en meget god måte.  
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Barneavdelingen i Bodø skal fortsatt ha et spesialisert tilbud. Det gjelder bl.a. 
intensivtilbud for for tidlig fødte. Denne funksjonen er også viktig som en integrert og 
helt nødvendig del av innholdet i en kvinneklinikk.  
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte, før fullgåtte 26 uker (26+0) 
samles til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.  
 

2. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø skal 
samarbeide om behandling av premature nyfødte i regionen. Felles rutiner og 
kriterier for behandling skal utvikles. Dette skal også inneholde overflytting til Bodø 
når den medisinske tilstanden tilsier det. 

 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Status intensivtilbud til barn i Helse Nord 2012 (vedlegg 1) 
 Data fra NNK Bodø og Tromsø 2009-2011 (vedlegg 2) 
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Status intensivtilbud til barn 
 
Helse Nord har i oppdragsdokument for 2012 fra HOD fått følgende oppdrag i pkt 7.4:  
”Tilbudet til barn og nyfødte som trenger intensivbehandling skal være gjennomgått for 
å sikre adekvat kompetanse og hensiktsmessig ressursbruk.” 
 
Perinatalkomiteen i Helse Nord (HN) har fått i oppdrag å gjennomgå denne saken. Det 
overordnede mål fra HN er at barn og nyfødte som trenger intensivbehandling skal få et 
tilbud av god kvalitet på riktig behandlingsnivå. Målet for 2012 er at tilbudet til barn og 
nyfødte som trenger intensivbehandling er gjennomgått for å sikre adekvat kompetanse 
og hensiktsmessig ressursbruk.  
 
Vi vil i denne rapporten presentere en oversikt over omfanget (antall pasienter) av 
nyfødte og eldre barn som mottar intensivbehandling i Helse Nord. Vi fokuserer på data 
fra UNN-Tromsø og NLSH-Bodø da barn/nyfødte i Nord Norge som trenger 
intensivbehandling i vår region vil bli overflyttet til disse to sykehusene. Vi vil videre 
vise til en tidligere utredning som også omtalte intensivbehandling av nyfødte i HN. 
Avslutningsvis vil vi kort omtale intensivbehandling av barn etter nyfødtperioden. 
 
 
1. Nyfødte som trenger intensivbehandling i HN 
UNN-Tromsø og NLSH-Bodø har Nyfødt intensiv avdelinger som driver avansert 
nyfødtmedisin. Begge avdelinger behandler premature barn ned til 23-24 ukers alder 
og har ingen nedre grense for evt. overflytting til annet nivå. Begge avdelinger tilbyr 
også hypotermibehandling ved alvorlige asfyksier. Avdelingene i Bodø og Tromsø, samt 
Nyfødtposten i Hammerfest, behandler også mange nyfødte med enklere lidelser som 
ikke krever ”intensivbehandling”. Det er vanskelig å definere helt klart hva som er 
intensivmedisinsk behandling av nyfødte da mange nyfødte med potensielt livstruende 
tilstander (for eksempel infeksjoner) med rask behandling ikke får behov for avansert 
intensivbehandling. Man har tradisjonelt betegnet avdelinger som tilbyr invasiv 
ventilasjonstøtte (=respiratorbehandling) for nyfødt intensivavdelinger. Imidlertid vil 
også nyfødte barn med kramper, sirkulasjonssvikt, alvorlige misdannelser og nyfødte 
med behov for parenteral ernæring kunne regnes som pasienter med behov for 
intensivmedisin. 
 
Vi rapporterer her antall pasienter behandlet ved hhv. UNN og NLSH for fire kategorier 
barn som representerer pasienter med behov for "intensivbehandling”. Disse fire 
gruppene er også valgt ut da de representerer en viss grad av homogene grupper. 
 
I) De ekstremt premature barna med gestasjonsalder (GA) < 28 uker er den gruppen 

barn som har lengst liggetid og i mange tilfeller de mest kompliserte opphold på 
Nyfødt intensivavdelingene.  
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II) De mer moderat premature barna (GA 28-31 uker) har også relativt lang liggetid 
og trenger i mange tilfeller pustestøtte i form av for eksempel CPAP behandling.  

 
III) Fullbårne barn som har gjennomgått en alvorlig perinatal asfyksi med nevrologisk 

affeksjon tilbys i dag hypotermibehandling. Dette er en gruppe barn som altså får 
avansert og omfattende intensivbehandling. 

 
IV) Nyfødte barn transportert (hentet/overflyttet) av kuvøseteam fra hhv. Bodø og 

Tromsø er barn som enten er kritisk syke eller som har potensielt alvorlige 
tilstander som krever utredning og behandling på en nyfødt intensiv avdeling. 

 
Tallene for gruppe I-III er hentet fra Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK).  
Vi inkluderer for disse tre gruppene kun såkalte ”primæropphold”. Primæroppholdet er 
det oppholdet som hoveddelen av behandlingstyngden for det enkelte barn er knyttet 
opp mot. For de aller fleste av oppholdene i både Tromsø og Bodø vil barna både fødes 
og ferdigbehandles ved disse avdelingene. Dvs. de fleste av oppholdene er 
primæropphold. 
 
Primæropphold premature barn med GA < 32 uker, 2008-2011 (Data fra NNK) 

 Gestasjonsalder  
 < 28 uker 28-31 uker Total 
NLSH-Bodø 18 51 69 
UNN-Tromsø 39 71 110 
Total 57 122 179 
 
 
Primæropphold hypotermibehandlede nyfødte, 2009-2011 (Data fra NNK) 

NLSH-Bodø 5 
UNN-Tromsø 20 
Total 25 
 
Viser ellers til vedlegget ”Data fra NNK-Bodø-Tromsø-2008-2011” for en mer detaljert 
fremstilling. 
 
Kuvøsetransporter, 2008-2011 (NB tallene er antall transporter, data fra 
kuvøsetransport registreringer ved UNN og NLSH) 

   
 Hentet Overflyttet  Total 
NLSH-Bodø 112 35  x 
UNN-Tromsø 139 34  xx 
Total 251 69  

x Overflyttinger til St. Olav (17), OUS-RH (12), UNN (5), Haukeland (1) 
xx Overflyttinger til St. Olav (11), OUS-RH (23) 
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2. Organisering av intensiv omsorgen for de nyfødte i HN 
 
Dette har vært tema for flere utredninger, og ble sist omtalt i en rapport om 
”TJENESTETILBUDET TIL BARN I HELSE NORD” levert til Helse Nord i des. 2007.  
Det har ikke vært store strukturelle endringer i nyfødtomsorgen siden 2007. 
Arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten i 2007 skrev følgende om Nyfødtmedisin 
(Kap 5.12): 
 
Arbeidsgruppen har ikke fått som mandat å vurdere evt. sentralisering av de minste 
premature innad i Helse Nord. Imidlertid er gruppen spesifikt bedt om å se på 
organiseringen av tilbudet til premature og ekstremt premature barn. I dag behandles de 
minste premature, ned til gestasjonsalder 23 uker, ved barnavdelingene i Tromsø og Bodø. 
Ved kapasitetsproblemer på en av avdelingene, avhjelper avdelingene hverandre. 
Sykepleierbemanningen ved disse to avdelingene har vært omtrent uendret siste15 årene 
på tross av betydelig økende kompleksitet i faget. ”Nasjonal plan for nyfødtmedisin, 2001” 
(ref. 1) angir en bemanningsnorm for sykepleiere på nyfødtavdelinger som er høyere enn 
den man har ved avdelingene i Helse Nord. Siden 2001 har nye rapporter (ref. 2) klart 
understreket betydningen av foreldreorientert oppfølging og samspillsveiledning for 
foreldre til premature barn. Dette er tidkrevende og krever høy kompetanse, men anses 
som meget viktig for å gi best mulig oppfølging til denne gruppen pasienter.  
Det har de siste 10-15 årene vært en rekke utredninger og rapporter om nyfødtmedisin, 
med fokus på de mest premature (< 26-28 ukers gestasjonsalder). Evt. sentralisering av de 
mest premature har vært et stridspørsmål i tidligere utredninger (ref. 3) og i flere andre 
Helseforetak (Helse Øst og Helse Midt) (ref. 4-5), der man har valgt forskjellige løsninger. 
Et utvalg nedsatt av Norsk barnelegeforening utga i 1995 rapporten “Ressursbehov ved 
intensiv og spesialavdelinger for syke nyfødte barn” (ref. 6). Her foreslås at avdelinger som 
behandler de minste premature bør dekke en fødselspopulasjon på minst 3000 per år. 
Sosial- og helsedirektoratet foreslo i en rapport fra 2004 at fødsler og intensivbehandling 
av premature < 28 uker bør sentraliseres med intrauterin transport til enheter som dekker 
en fødselspopulasjon på minst 5000 fødsler og som har de nødvendige medisinske 
støttefunksjoner (ref. 7). Forhold mellom pasientvolum og kvalitet på omsorgen har vært 
gjenstand for flere studier. I en vurdering fra Senter for Metodevurdering (ref. 1) fant man 
at resultatene forbedres dersom barn behandles på en intensiv nyfødtmedisinsk enhet, 
men det kunne ikke dokumenteres noen sikker effekt av pasientvolum alene på kvaliteten 
av slik pasientbehandling. Begrensede data fra Norge har heller ikke kunnet påvise 
forskjeller i behandlingsresultat avhengig av pasientvolum (ref. 1). En norsk studie om de 
meste 
premature barna viser internasjonalt sett gode behandlingsresultater til tross for flere 
relativt små nyfødtmedisinske intensivenheter (ref. 8). Nye studier fra Sverige og Finland 
viser imidlertid forskjeller i dødelighet mellom større og mindre nyfødtavdelinger (ref. 9-
10). Hvis man ser man bort fra pasientvolum stilles følgende krav til en avdeling som 
driver med intensiv behandling av de mest premature nyfødte: 
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• Nyfødtmedisinsk kompetanse på døgnbasis (i praksis ved at man har et eget 
vaktsjikt) 

• Høy sykepleiefaglig kompetanse (spesialsykepleiere) 
• Adekvate støttefunksjoner (kirurgi, radiologi, øye, laboratoriefag etc.) 
• Avdelingen skal være fortrolig med bruk av avansert teknisk nyfødtmedisin 
• Alle data på syke nyfødte skal registreres i det Norske Neonatalprogrammet. 

 
Det er uenighet i arbeidsgruppen om de mest premature barna bør sentraliseres 
til ett sykehus i regionen eller ikke. En eventuell utredning med tanke på å 
sentralisere de minste premature i Helse Nord forutsetter at det settes ned en 
egen arbeidsgruppe med uavhengige eksterne fagpersoner for å utrede dette 
nærmere. 
  
1. Nasjonal plan for Nyfødtmedisin, 2001 og SHDir`s vurdering, 2002 

2. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn. SHDir 2007 

3. Helseplan Region V. Svangerskap, fødsel, nyfødtperiode og pediatri, 1995 

4. Fremtidig organisering av nyfødtmedisin i Helse Øst, Sak nr 133-2004, 2004 

5. Framtidig organisering av tilbud til ekstremt tidlig fødte i Midt-Norge, 2006 

6. Generalplan for pediatri. Norsk barnelegeforening, 1998 

7. "Nyfødtmedisin - En faglig og organisatorisk gjennomgang”, SHDir, 2004 

8. Markestad et al. Early Death, Morbidity, and Need of Treatment Among Extremely Premature 

infants. Pediatrics, 2005 

9. Johansson S et al. Preterm Delivery, Level of Care, and Infant Death in Sweden: A Population-

Based Study. Pediatrics, 2007 

10. Rautava L et al. The Effect of Birth in Secondary- or Tertiary-Level Hospitals in Finland on 

Mortality in Very Preterm Infants: A Birth-Register Study. Pediatrics 2007 

 
Etter at rapporten ”TJENESTETILBUDET TIL BARN I HELSE NORD” ble levert i 2007 har 
det i 2012 vært en ny grundig utredning av intensivomsorgen til syke nyfødte i regi av 
Helse Sør Øst. En antar at denne rapporten er tilgjengelig også for andre RHF.  
 
Det er ellers ikke skjedd store endringer i bemanning (sykepleiere, leger) eller kapasitet 
på antall innlagte nyfødte barn for intensivbehandling siden rapporten fra 2007. 
Både Bodø og Tromsø har egne ”tertiærvakt sjikt” med overleger med ekstra 
kompetanse i nyfødtmedisin. Begge avdelingene har en bemanning av sykepleiere som 
har vært nærmest uendret i mange år og begge avdelingene har en fast stab med 
spesialsykepleiere.  Det brukes som hovedregel ikke innleie fra private utleiefirmaer.  
I Tromsø brukes, avhengig av behov, innleie av faste vikarer. I Bodø leier man inn egne 
sykepleiere (overtid) ved behov. 
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3. Barn etter nyfødt perioden som trenger intensivbehandling i HN; 
organisering av tjenesten og pasient volum. 
 
Veldig mange barn som innlegges de vanlige sengepostene både i Bodø og Tromsø blir 
overvåket og mottar behandling som grenser opp mot intensivmedisin. Dette gjelder 
bl.a. spedbarn/små barn som har behov for ventilasjonsstøtte (CPAP) pga alvorlige 
luftveisinfeksjoner, barn med diabetes ketoacidose, barn med meningitt og barn med 
alvorlig kreftsykdom. I en del land og ved sykehus som har egne Barneintensiv-
seksjoner/avdelinger ville mange av disse barna vært overflyttet en slik avdeling. 
 
Det finnes ingen egen Barneintensiv avdeling i HN. Hvis barn etter nyfødtperioden, dvs 
eldre spedbarn, trenger ”høyintensiv” overvåking/behandling (ofte da svært truende 
respirasjon- eller sirkulasjonssvikt) vil disse barna derfor bli innlagt på voksen intensiv 
avdelingen.  
 
De fleste alvorlig syke barn som trenger en slik form for intensivbehandling er enten 
allerede innlagt på barneavdelingene i hhv. Bodø eller Tromsø, eller vil bli overflyttet til 
Bodø/Tromsø også pga pediatrisk kompetanse ved disse sykehusene. 
 
Behandlingen på voksenintensivavdelingen blir utført i samarbeid mellom intensivleger 
og barneleger samt evt. kirurger. Ved svært kompliserte tilstander eller behov for 
avansert barnekirurgi er det aktuelt å overflytte barn fra HN til barneintensivavdelinger 
i Trondheim (St. Olav) eller Oslo (OUS). 
 
Kompetansen på behandling av alvorlig syke barn anses som rimelig god så lenge man 
har et tett samarbeid mellom barneleger og intensivleger/kirurger.  
 
Strukturerte programmer for kompetanseheving (videre og etterutdanning i 
barneintensivmedisin) ville vært ønskelig, men begrensede ressurser har gjort at dette 
per i dag ikke er organisert systematisk. Dette bør vurderes innført. 
 
Det finnes ingen skriftlige retningslinjer på hvordan samarbeid mellom barneleger og 
intensivleger skal foregå ved behandling av barn på intensivavdelinger i HN. En bør 
vurdere å utarbeide dette.  
 
Norsk Barnelegeforenings Veileder i Akutt Pediatri vil til dels være dekkende 
prosedyreverktøy for noen av de akutte problemstillinger som behandles på 
intensivavdelinger. 
 
 
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. og 29. april 2013 - sakspapirer

side 63



 6 

Vi har innhentet tall på antall barn i alderen 1-15 år som har vært innlagt 
Intensivavdelingen i hhv. Tromsø og Bodø i perioden 2009-2011. 
 

 UNN-Tromsø NLSH-Bodø 
Innlagt Intensivavdeling - Total 
   2009 
   2010 
   2011 
 

 
19 
23 
31 

 
10 
9 
10 

Innlagt Intensiv - Respiratorbehandlet 
   2009 
   2010 
   2011 

 
18 
11 
14 

 
3 
3 
6 

 
Tall innhentet fra Knut Dybwik NLSH-Bodø og Ann Elisabeth Evenseth, UNN-Tromsø. 
  
 
 
4. Hensiktsmessig ressursbruk 
I mandatet var det også angitt at det var ønskelig at man vurderte ”hensiktsmessig 
ressursbruk”. Vi anser det imidlertid ikke som mulig innen rammen av dette arbeidet i 
regional perinatalkomité å vurdere hensiktsmessig ressursbruk på intensivbehandling 
av barn/nyfødte i HN. En slik evaluering ville kreve en egen nedsatt arbeidskomité og 
mest sannsynlig behov for eksterne fagfolk. 
 
 
 
 
 
 
Claus Klingenberg 
Leder av Regional Perinatalkomité Helse Nord 
 
 
Tromsø 15.11.12 
 
 
 
Vedlegg: Data fra Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (”Data fra NNK-Bodø-
Tromsø-2008-2011”) 
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Primæropphold GA < 32 uker, 2008-2011: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PasSykehus * GA_gr_2 Crosstabulation 

Count 

 GA_gr_2 

Total <28 28-31 

PasSykehus Nordlandssykehuset HF avd 

Bodø, somatikk 

18 51 69 

Universitetssykehuset Nord-

Norge 

39 71 110 

Total 57 122 179 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. og 29. april 2013 - sakspapirer

side 65



Primæropphold GA < 28 uker, 2008-2011: 
 

 
 

PasSykehus * Utskrevet_år Crosstabulation 

Count 

 Utskrevet_år 

Total 2008 2009 2010 2011 

PasSykehus Nordlandssykehuset HF avd 

Bodø, somatikk 

4 4 2 8 18 

Universitetssykehuset Nord-

Norge 

13 8 10 8 39 

Total 17 12 12 16 57 
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Primæropphold GA 28-31 uker, 2008-2011: 
 
 

PasSykehus * Utskrevet_år Crosstabulation 

Count 

 Utskrevet_år 

Total 2008 2009 2010 2011 

PasSykehus Nordlandssykehuset HF avd 

Bodø, somatikk 

10 12 17 12 51 

Universitetssykehuset Nord-

Norge 

18 17 15 21 71 

Total 28 29 32 33 122 
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Hypotermibehandling 2008-2011 
 
 

PasSykehus * Utskrevet_år Crosstabulation 

Count 

 Utskrevet_år 

Total 2008 2009 2010 2011 

PasSykehus Nordlandssykehuset HF avd 

Bodø, somatikk 

0 1 2 2 5 

Universitetssykehuset Nord-

Norge 

5 3 11 6 25 

Total 5 4 13 8 30 
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