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STYRESAK 47-2013 

BEKYMRINGER FOR DET EKSTREM PREMATURE BARNET OG DERES FAMILIE  

 

1. Samle de minste premature på ett sykehus  - avstand 
Det er kommet forslag fra UNN om å samle de aller minste premature, dvs 
de under svangerskapsuke 26+0 på UNN.  
Med dagens ordning er disse små pasientene på hver sitt sykehus ut fra 
hvor de bor i det langstrakte Nord Norge.  
Følger for den gravide fram til svangerskapsuke 26+0 en sentralisering til 
UNN vil kunne få er; den gravide vil måtte fraktes fra hele vårt langstrakte 
fylke, helt fra Brønnøysund kommune i sør og nordover. Noe som ved det 
nye forslaget i verste fall vil kunne gi den gravide dobbelt så lang reisevei 
som hun har i dag. Det er ca like langt å reise til Bodø som til Trondhjem fra 
Helgeland. Om hun blir liggende med truende prematur fødsel på 
observasjonsenheten ved fødeavdelingen på UNN og så kommer over 
svangerskapsuke 26, vil hun med dagens forslag tilbakeføres til NLSH. 
Dette fører til flere transporter for den gravide før forløsning, lengre 
reisevei og fører til at den gravide og hennes familie får mange flere 
helsepersonell å forholde seg til enn nødvendig. Dette kan føre til utrygghet 
hos den gravide og hennes familie. En annen betraktning er at lange 
avstander og dårlig vær om vinteren ikke er noen fordel jo lengre avstander 
det blir. Ved å innføre denne omorganiseringen vil drektige dyr i Norge ha 
bedre vern når det gjelder transport enn av gravide kvinner.(Viser til 
Forskrift av transport av levende dyr § 10) Vil vi ha det slik? 
Familievennlighet; om den gravide fra sør i Nordland fylke forløses ved UNN 
vil hennes familie og støttepersoner være langt unna. Selv om far får 
pleiepenger under oppholdet kan familien ha større barn som må bo 



hjemme og lang avstand minsker mulighetene for å ha tett kontakt. Noe 
som er veldig viktig i en slik krevende og belastende situasjon det er for 
familien når de får ett ekstremt prematurt barn. Vanskeliggjør også 
kontakten med andre viktige støttepersoner som besteforeldre og annen 
nær familie. For de som bor ut i øynene på Helgeland kan en reise til 
Tromsø ta mellom ½-1 dag. Det er betraktelig lettere og kortere å reise til 
Bodø med fly, hurtigbåt eller tog. Dette blir også en mer belastning for 
familien. 
Barnet er i fokus, men for at barnet skal ha det bra er det en forutsetning at 
foreldrene og hele familien også har det bra.  

 
2. Overflytting fra UNN til NLSH 

 
Når det premature barnet blir over 26 svangerskapsuker og er stabilt nok til 
transport skal det så overflyttes NLSH. Dette medfører en stor belastning for 
barnet og kan føre til komplikasjoner. Viser til 
(http://www.tidsskriftet.no/article/1256918) 
 

Familien som da kommer til NLSH fra UNN vil måtte bruke tid på å bli kjent med 
personalet ved NLSH. Erfaringer fra slike pasientforløp synliggjør viktigheten av at 
personalet som skal behandle en slik krevende og langliggende pasient kjenner 
han godt.  Det vil være tid – og ressurskrevende for personalet ved NLSH å sette 
seg inn i pasientens historie. Ikke minst oppleves som belastende for foreldrene. 

Personalet ved NLSH frykter at den gode arbeidsfordelingen mellom enhetene ved 
UNN og NLSH som det legges opp til, i praksis ikke vil fungere like bra som det er 
tiltenkt. 

 
 

3. Tilgang på kvalifisert personell/rekrutering 

Ved dagens ordning da Nyfødtintensiv avdeling ved UNN og NLSH er likestilt, 
er det god rekrutering av både leger, sykepleiere og annet personell. Vi er 

http://www.tidsskriftet.no/article/1256918�


dypt bekymret for at den foreslåtte inndelingen på sikt vil føre til dårligere 
rekrutering av nødvendig personell til NLSH.  Per dags dato har avdelingen 
ved NLSH over 80 % spesialsykepleiere som har lang fartstid ved avdelingen, 
ca 15 barnesykepleiere med over 20 års erfaring og like mange med over 10 
års erfaring. Det er god ny rekrutering av personell.  

De nye kvalitetskravene i fødselsomsorgen ved Kvinneklinikk nivå stiller krav 
til at det er nyfødtintensiv kompetanse ved NLSH. Hva hjelper det da om det 
faglige miljøet ved UNN styrkes som konsekvens av omorganisering, hvis det 
minskes ved NLSH? 

Det tar kort tid å bygge ned kompetanse, men år å bygge opp. Viser til 
uttalelser fra Klinikksjef Terje Rootwelt ved OUS i NRK Østlandsendingens  
intervju 23.04.13 

 

4. Mengdetrening 
Slik dagens avdelinger ved NLSH og UNN er organisert er det ut fra størrelse 
på avdeling og antall ansatte, tilstrekkelig med antall respiratordøgn, dvs 
døgn per år som avdelingene har inneliggende respiratorpasienter. For å 
opprettholde en tilstrekkelig mengdetrening er de aller minste en viktig del 
av grunnlaget ved begge sykehus.  
Ved foreslåtte omlegging, vil personalet ved NLSH få mindre av 
respiratorpasienter. Det vil da fortsatt være premature født etter 
svangerskapsuke 26+0, fullbårne med asfyxi og andre medfødte tilstander 
som trenger respirasjonsstøtte i form av respiratorbehandling. I tillegg de 
som er født ved lokalsykehusene og måtte trenge respiratorbehandling 
under transport. Denne kompetansen er viktig at personell ved begge 
avdelinger fortsatt klarer å opprettholde og samtidig klarer å lære opp nye 
sykepleiere. 
Per dags dato har ikke NLSH mangel på respirator kompetansen blant leger 
og syekpleiere. 
 



I oppdragsdokumentet fra Helse Nord står det at «tilbudet til barn og 
nyfødte som trenger intensivbehandling skal være gjennomgått for å sikre 
adekvat kompetanse og hensiktsmessig ressursbruk»  
Spørsmålet blir; Når det da ikke er forventet noen besparelser ved endret 
organisering og i verste fall risikerer å bygge ned kompetanse. Hva har en så 
vunnet ved å omorganisere tilbudet til de aller minste og mest sårbare i 
samfunnet? 
 
 
HVORFOR ENDRE PÅ NOE SOM FUNGERER GODT I DAG, ER TRYGT OG 
INNEHAR GOD KVALITET TIL NOE SOM I PRAKSIS KANSKJE VANSKELIGGJØR 
OPPHOLDET FOR DET PREMATURE BARNETS OG DETS FAMILIE? 
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