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Vedr. styresak Helse Nord 47-2013: Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig 
fødte i Helse Nord 
 
I denne saken inviteres styret i Helse Nord til å fatte vedtak om at intensivbehandling av svært 
for tidlig fødte nyfødte, født før uke 26.0, samles til Universitetssykehuset Nord-Norge i 
Tromsø. 
 
En slik endring av tjenestetilbudet vil få konsekvenser for nyfødt intensiv avdelingen i Bodø, 
for fødeavdelinger spesielt på Helgeland,  og for familier som må reise lengre for å komme til 
Tromsø. 
 
Men først:  
 
Vi har i dag en velfungerende nyfødt intensiv avdeling i Bodø som er bygget opp på 
entusiasme og stå på vilje, og vi mener våre resultater for behandling av premature og andre 
syke nyfødt ikke er dårligere enn ved andre avdelinger det er naturlig å sammenligne seg med. 
Vi har vært pionerer på å utvikle en hentetjeneste for premature og syke nyfødte fra andre 
fødesteder i Nordland, og mange barn er også blitt transportert til større sykehus i Trondheim 
eller Oslo for barnekirurgisk behandling eller for alvorlige medfødte hjertefeil. En 
spørreundersøkelse til prematurforeldre for noen år siden viste da også at de aller fleste 
foreldrene var svært godt fornøyd med oppholdet i Bodø. Selv om vi har for få sykepeleiere, 
er andelen av spesialsykepleiere på 80%. Avdelingen rekruterer i dag svært godt både for 
sykepleiere og leger. Vi har et eget bakvaktskikt av 4 barneleger med spesialkompetanse i 
nyfødtmedisin. De har alle hospitert og arbeidet ved større avdelinger i perioder ved 
Rikshospitalet, Haukeland sykehus og Karolinska sykehuset i Styockholm. 
 
Det finnes flere mindre fødeinstitusjoner i Helse Nord enn ellers i landet. Data fra Medisinsk 
Fødselsregister i Bergen viser at det i tidsrommet 1999 – 2008 ble født 54 193 levende fødte 
barn i Nord-Norge, i landet forøvrig 510 880 barn. I Nord-Norge ble 49.8% av disse barna 
født på institusjoner med mindre enn 500 fødsler i året. I resten av landet var andelen 6%, og 
her ble 41.8% født på institusjoner med mer enn 3000 fødsler pr år. I Nord-Norge finnes det 
ikke så store fødeinstitusjoner. 
I samme tidsrom var det 200 levende fødte under uke 28.0 i Nord-Norge, 20 i gjennomsnitt pr 
år, men med en variasjon på 11-32 pr år. I Nord-Norge døde 23.5% av disse i løpet av de 4 
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første leveukene; i resten av Norge døde 24.8%. Med dagens organisering er det ikke grunn til 
å tro at dødeligheten for de aller minste i Nord-Norge er større enn i resten av landet. 
 
  
I Nord-Norge er det tre barneavdelinger. Avdelingene i Bodø og Tromsø har behandlet 
premature ned til ca uke 24 og alle andre syke nyfødte. Barn som blir født før uke 26.0 trenger 
hjelp fordi mange organer er umodne, og det er vanlig at de blir lagt på respirator den første 
tiden. Den beste transport for det ufødte barnet er å ligge i mors mage. I dag flyttes kvinner 
med truende for tidlig fødsel som bor i opptaksområdet for Nordlandssykehuset eller 
Helgelandssykehuset til kvinneklinikken i Bodø.. Vanligvis blir de der til fødselen kommer i 
gang, men noen ganger blir de utskrevet og reiser hjem. En sentralisering til Tromsø for barn 
< 26.0 uker vil bety at flere kvinner med truende for tidlig fødsel må reise til Tromsø. For 
kvinner fra Helgeland vil det blir store avstander til familie og hjem. Vår erfaring er også at 
kvinner som først blir sendt til et høyere nivå i behandlingskjeden, vil kvie seg for å bli sendt 
tilbake til et lavere nivå. Jeg tror derfor at en større andel enn de som føder før uke 26.0 vil 
komme til å føde i Tromsø. I tillegg til dette kommer at de aller minste nå og i fremtiden skal 
ha minst en av foreldrene hos seg fra dag 0, og de (en eller begge) skal være på sykehuset hele 
tiden. Det heter familiebasert nyfødtmedisin. Hva har man tenkt om dette?? 
 
Vi som arbeider ved nyfødt intensiv i Bodø tenker lett: Dersom vi ikke kan behandle de 
minste barna, er vi da kompetente til å behandle andre syke nyfødte?  Hva med de små som 
uforutsett blir fødte utenfor UNN? I alle år har vi reist ut for å stabilisere premature og syke 
nyfødte på fødestedet før transport. Reglen har da vært: Den som drar ut, skal ikke utføre 
prosedyrer vedkommende ikke kan utføre på avdelingen. Kommer de som reiser ut til å få nok 
trening og erfaring slik at de er trygge på seg selv og kan gjøre en god jobb ute og under 
transport? Ved bortfall av de under 26.0 uker ved Ahus har man beregnet at antall 
respiratordøgn ved avdelingen ble redusert med ca 25%.  Å kunne behandle syke nyfødte med 
respirator er en viktig del av det arbeidet vi utfører. Hvordan skal man klare å kompensere for 
et bortfall av ca 25% av respiratordøgnene?  
 
I litteraturen diskuteres betydningen av volum og nivå med forskjellige resultater. I den 
foreliggende styresaken henvises det til fire internasjonale studier. Tre av disse er fra USA 
hvor man har hatt en bølge av deregionalisering, dvs det er blitt flere intensive 
nyfødtavdelinger gr II. Det ser da ut for at resultatene for VLBW infants (barn med 
fødselsvekt < 1500g) er bedre hvis de behandles ved gruppe III avdelinger. Den fjerde 
artikkelen beskriver en intensiv avdeling i Saudi Arabia. Dette var en gruppe III avdeling hvor 
man sammenlignet resultatene med resultater fra en stor database NICHD-NRN. Avdelingen i 
Saudi Arabia hadde initialt 10 senger, og man fant at overlevelse økte hvis volumet ble over 
50 pasienter pr år. Sammenligningen bydde på flere problemer fordi faktorer for sykdom i 
Saudia Arabia og USA kan være forskjellig.  
Våre intensive nyfødtavdelinger er godt utstyrt og vi har et dedikert personale. Mye avhenger 
derfor av stabilitet på personale, etterutdanning og trening på vanskelige prosedyrer. Gitt slike 
forhold blir kanskje volumfaktoren av mindre betydning. 
 
Tallmaterialet som blir presentert har jeg kommentert i mitt skriv til den regionale 
perinatalkomiteen. To nyfødtmedisinske avdelinger i Helse Nord kan være effektivt når det er 
stor belastning på en av avdelingene. Dette samarbeidet har vi praktisert i flere år med 
avdelingen i Tromsø. Fordi vi har for få sykepleiere, har vi kanskje sendt flere uforløste 
mødre til Tromsø enn de har sendt til Bodø.  Dette kan ha bidratt til skjevfordeling av antallet 
av de minste pasientene. I fremtiden vil det også være betydelige svingninger i 



pasienttilgangen med topper hvor avdelingene er fulle. Alle innleggelser på nyfødttintensiv er 
ø hj innleggelser og kan lite planlegges. Man kan kanskje ikke ta imot flere pasienter, og da 
kan det være bra å ha to intensivavdelinger. Vi har også opplevd mange ganger at ønsket 
transport ikke har vært mulig pga værforhold og noen ganger kan det være problemer med 
transportmidlet.  
 
Styresaken er i dag diskutert blant medlemmene av Perinatalkomite Sør. Komiteen mener at 
det i saken er lagt altfor lite vekt på konsekvenser av sentraliseringen for de minste premature 
barna, for personalet ved nyfødt intensiv avdelingen i Bodø, og man ser flere uheldige 
konsekvenser for gravide kvinner som i større grad må flyttes til Tromsø.  
 
Komiteen mener to velfungerende nyfødt intensiv avdelinger slik det fungerer i dag, også vil 
være den beste løsningen for fremtiden. 
 
Komiteen ber derfor styremedlemmene stemme mot det fremlagte forslag til vedtak i styresak 
47-2013: Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan Holt 
Leder Perinatalkomite Sør 
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Intensivbehandling av nyfødte og større barn i HN 

Her er noen kommentarer og  synspunkter på skriv av 4. oktober fra leder i regional Perinatalkomité i 
Helse Nord,  Claus Klingenberg. 

Oppdraget til HN fra HOD er: Tilbudet til barn og nyfødte som trenger intensivbehandling skal være 
gjennomgått for å sikre adekvat kompetanse og hensiktsmessig ressursbruk. 

Nyfødte 
I sitt forslag til uttalelse fra komiteen beskriver lederen tre typer nyfødte pasienter med 
behov for intensiv behandling. Jeg vil komme tilbake til det tallmaterialet han bruker, men 
først: 

 Hva forstår vi med intensiv behandling av nyfødte? 

Det har vært vanlig å definere pasienter hvor livsviktige funksjoner er truet som  intensiv pasienter. I 
Nasjonal plan for Nyfødtmedisin (2001) finnes følgende beskrivelse: 

Intensivmedisinsk behandling ytes til pasienter pga sviktende funksjon i ett eller flere organsystemer, 
som trenger enten invasiv behandling eller kontinuerlig overvåking. Eksempler på behandling 
og/eller overvåking som kvalifiserer til intensivstatus omfatter: 

- Respirasjonssvikt med behov for respiratorbehandling eller CPAP (kontinuerlig trykkstøtte) 
surstofftilførsel > 40%, eller vedvarende tilsyn pga pustepauser 

- Behov for komplett eller nær komplett intravenøs ernæring 

- Sirkulasjonssvikt som krever behandling og/eller monitorering pga avvikende blodtrykk 

- Misdannelser i hjerte-/karsystemet 

- Behandling i tilslutning til større kirurgi og de første døgn etter slik kirurgi 

- Premature født < 30 ukers svangerskapsvarighet 

- Barn med kramper 
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- Barn som er under behandling med thoraxdren/abdominaldren/-cerebrospinalvæskedren, 
sentrale vene- og arteriekateter, kateter i blodårer, peritoneal dialyse eller  
utskiftningstransfusjon 

- Stabilisering før transport 

- Barn som under transport innenfor eller mellom sykehus må ledsages av personale med 
kvalifikasjoner i intensivmedisin 

Å eksemplifisere intensivbehandling av nyfødte til primæropphold for ekstremt for tidlig fødte og 
nyfødte med alvorlig asfyksi med behov for kjølebehandling sier lite om problemets størrelse og hva 
befolkningen i HN trenger.  

Intensivbehandling av nyfødte angår som man skjønner mange andre grupper nyfødte.  Viktig 
kunnskap og erfaring vinnes ved å behandle de minste premature, og slik erfaring kommer andre 
pasientgrupper til gode. Resultatene av behandling av de minste ved tidligere sentralsykehus har 
vært gode (1). 

I oversikten over innleggelser av barn under 32 uker, anføres det at Nordlandssykehuset hadde 69 
primæropphold i tiden 2008-2011. I vår database er det i samme tidsrom registrert 88 pasienter med 
96 opphold . 

Data fra Medisinsk Fødselsregister for tiden 1999-2008 viste at 9.6% av fødslene skjedde i Nord-
Norge, herav omtrent halvparten (49.8%) ved fødeinstitusjoner med mindre enn 500 fødsler pr år. 

I Nord-Norge varierte antallet levende fødte med gestasjonsalder 22.0-27.6 uker fra 11-32/år, i 
gjennomsnitt 20/år. Antallet barn med gestasjonsalder 28.0-31.6 uker varierte mellom 19-57, i 
gjennomsnitt 41/år. 

Vi lever i en landsdel med store avstander og relativt få for tidlig fødte barn under 32 uker. Det bør 
være mulighet for at både nyfødtintensiv i Bodø og Tromsø fortsatt kan behandle disse barna.  Jeg 
ser ikke behov for å foreslå at HN skal utrede større sentralisering av de aller minste i HN. 

Nordlandssykehuset fikk anskaffet kjølemaskin for hypotermibehandling 10.12.08. I 2009 ble 4 
pasienter vurdert for kjølebehandling. Et barn ble behandlet, et barn var så skadet at man avsto fra 
behandling og to barn fylte ikke kriteriene for behandling.  I 2010 ble fem barn vurdert, to barn ble 
behandlet i 3 dager, for et barn ble behandlingen avsluttet etter 6 timer og to fylte ikke kriteriene.  I 
2011 ble tre barn vurdert, ett behandlet. I tillegg kommer 2 barn som ble transportert til UNN for 
kjølebehandling i 1008 og 2011 (se senere).  Det er således vurdert et større antall barn med mulig 
alvorlig asfyksi enn det som komme frem av registerdata, men ikke alle har fylt kriteriene for slik 
behandling. 

En annen pasientgruppe er barn som blir født på mindre fødeenheter og som trenger overflytting til 
nyfødtintensiv avdeling oftest for observasjon og ev. behandling. Det er etablert henteteam i Bodø 
og Tromsø. Teamet består vanligvis av bakvaktslege og neonatalsykepleier. I Bodø benyttes oftest 
ambulansefly, noen ganger Sea King helikopter.  Transportkuvøse og nødvendig utstyr for intensiv 
behandling/overvåking er klargjort til enhver tid. Ved behov for henting av sykt eller for tidlig fødte 
barn, kan teamet dra på kort varsel. De fleste henteturene skjer mellom kl 20.00 og 08.00. Slike 
transporter startet i Bodø i 1974(2,3). For de siste fire år kan man kort oppsummere følgende 
foreløpige resultater: 
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Hentetransporter 2008 – 2011, Bodø 

År Antall 

transporter 

Alvorlig 
asfyxi/kramper 

< 37.0 
uker 

<35.0 
uker 

Respirator CPAP Medfødt 
hjertefeil 

2008 24*(1) 4 13 7 6 1 0 

2009 30(1) 4 13 6 6 3 2 

2010 31(2) 4 9 5 1 4 3 

2011 27(1) 3 4 1 5 3 2 

Totalt 112 15 39 19 18 11 7 

*24 transporter, 26 barn (2 par tvillinger < 35 uker) 

(1) 1 hentetur fra Harstad 2008, 2009 og 2011. (2) 2 henteturer fra Narvik 2010. Disse transportene 
skjedde pga redusert kapasitet ved UNN 

Noen barn trenger pga medfødte misdannelser , barnekirurgi eller annet transport til 
universitetssykehus like etter fødsel   eller i løpet av nyfødtperioden.  Disse transportene foregår med 
ambulansefly og transport team fra barneavdelingen. 

Transporter til universitetssykehus 2008 – 2011, Bodø 

2008: 7 transporter Bodø – St Olav  4 transporter, misdannelser 3, NEC 1 

   Sandnessjøen – UNN 1 transport, asfyxi, vurdering kjølebehandling 

   Lofoten – UNN  1 transport, asfyxi, vurdering kjølebehandling 

   Bodø – Rikshospitalet 1 transport, hypoplastisk venstre hjertesyndrom 

2009: 9 transporter Bodø – Rikshospitalet 5 transporter, ductusavhengig medfødt hjertefeil 

   Bodø – St Olav  2 transporter, medfødte misdannelser 

   Bodø – Haukeland 1 transport, hyperinsulinisme 

   Bodø – UNN  1 transport, craniefractur 

2010: 5 transporter Bodø – St Olav  4 transporter, misdannelser 3, NEC 1 

   Bodø – Rikshospitalet 1 transport, medfødt hjertefeil 

2011: 14 transporter Bodø – St Olav  7 transporter,  misdannelser  5, NEC 2 

Bodø – Rikshospitalet 5 transporter, medfødte hjertefeil 3, 
bronchialstenose 1, multiorgansvikt 1 

Mo i Rana – UNN 1 transport, asfyxi, kjølebehandling?, ikke kapasitet i 
Bodø 

Bodø – UNN 1 transport, prematurt barn uke 32.1, ikke kapasitet i 
Bodø 

 Til sammen 35 transporter. 
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Leger 

Det er 9 overlegestillinger og 7 LIS- stillinger ved Barneavdelingen i Bodø, til sammen 11 
legespesialister som har utført sin gruppe- 1 tjeneste ved forskjellige universitetsavdelinger i Norge. 
Det er døgnkontinuerlig tilstedevakt av LIS-lege. Bakvakt tilstedevakt til kl 20, deretter hjemmevakt 
med kort vei til sykehuset. Det er etablert tertiærvakt hvor 4 overleger deltar. Disse legene har 
skaffet seg ekstra erfaring i nyfødtmedisin ved å arbeide eller hospitere ved andre større 
neonatalavdelinger: Rikshospitalet, Haukeland, eller Karolinska sykehuset i Stockholm.  Ved 
avdelingen er det etablert regelmessig ferdighetstrening for legene. Dette for at legene skal 
opparbeide seg gode ferdigheter og kunne arbeide i team. Spesielt gjelder dette prosedyrer på 
nyfødtintensiv, men også resuscitering og stabilisering av dårlige nyfødte. Legene deltar også i kurs 
ved lokalsykehusene. 

Sykepleiere/barnepleiere ved nyfødtintensiv 

Nyfødtintensiv har 28 stillinger for sykepleier (inklusiv enhetsleder og ass enhetsleder) og 1.75 stilling 
for barnepleier, til sammen 29.75 stillinger fordelt på 36 personer; herav 23 spesialsykepleiere.  I alt 
25 av 38 har arbeidet mer enn 10 år ved nyfødtintensiv. Hver måned leies det inn av egen stab 
ekstravakter som i tid tilsvarer 5 stillinger. Enheten leier ikke inn personale utenfra (som byrå og 
lignende) 

Kapasitet 

Enheten er normert for 10 plasser, 4 intensiv plasser og 6 intermediærplasser. Det legges bare inn 
nyfødte på nyfødtintensiv. Barn som ikke er nyfødte, men under ett halvt år, legges på sykepost for 
spedbarn og større barn. Det er ikke uvanlig at det ligger mer enn 10 barn på nyfødtintensiv, 
beleggsprosent i senere tid 93 %. Det er foreslått å beregne 5.5 stilling pr intensivplass og 2.75 
stillinger for intermediærplass. Til sammen skulle dette tilsi 38.5 stillinger totalt. Det er således et 
betydelig gap mellom antall faktiske stillinger og behov for stillinger. Dette problemet har vært 
forsøkt tatt opp ved flere anledninger innad i sykehuset de siste årene. Man har ikke problemer med 
å rekruttere nye pleiere, og for tiden er 5 sykepleiere ute i videreutdanning. 

Avsluttende bemerkninger intensiv nyfødtmedisn 

Fødselshjelpen i Nord-Norge er fordelt på mange mindre enheter. Mange nyfødte som innlegges i 
nyfødtintensiv, har ved ankomst ingen diagnose. De presenterer seg med et symptom som for 
eksempel rask og besværet respirasjon, dårlig hudfarge, slapphet eller forandret bevissthet. De 
trenger da ekstra overvåking, diagnostikk og må kunne betraktes som intensivpasienter inntil 
tilstanden er avklart. På denne bakgrunn er det ikke urimelig å anta at en relativt stor andel av alle 
nyfødte i vår region vil trenge intensiv overvåking/behandling. Slik behandling foregår i dag ved 
nyfødtintensiv i Bodø og Tromsø. Avdelingen i Bodø har god rekruttering av leger og sykepleiere, 
men det er for få stillinger for sykepleiere. 

Intensivbehandling av større barn 

Spedbarn og større barn med behov for intensiv behandling legges primært inn i sykepost for 
spedbarn og større barn. Et sykerom med plass for 2-3 senger like ved vaktrommet gir mulighet for  
overvåking av  moderat dårlige intensivpasienter. Noen få pasienter har fått respiratorbehandling på 
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dette rommet i forbindelse med RS-virus bronchiolitt, og i de siste årene har flere barn med RS-virus 
bronchiolitt vært behandlet med CPAP på dette rommet, 1-7 pasienter årlig i tiden 2006-2010. I 2011 
var det svært mange dårlige spedbarn med RS-virus bronchiolitt, og 21 barn fikk da CPAP behandling 
her.  De dårligste barna med behov for multiorganovervåking blir lagt på intensiv avdelingen for 
voksne. 
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