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Styresak 94-2013/4 Flyvning av nyfødte som er yngre enn 48 timer 

 
 
Bakgrunn 
Flyselskapene Widerøe og SAS har en begrensing hvor nyfødte ikke får lov å fly når de 
er yngre enn 48 timer. Denne regelen er ikke ny, men Widerøes håndheving er nå blitt 
strammet inn. Et nyfødt barn ble nylig ikke transport fra Bodø tilbake til Lofoten på 
grunn av for ung alder. 
 
Styremedlem Kari B. Sandnes har stilt spørsmål hvorvidt dette kan ha konsekvenser for 
kapasitet, antall stillinger og senger ved fødeinstitusjonene. I denne styresaken 
redegjøres for konsekvenser av at håndhevingen av 48-timersregelen er blitt 
innstrammet av Widerøes Flyveselskap. 
 
Historikk og prosess 
Problemstillingen vedrørende transport av nyfødte med fly gjelder i all hovedsak 
kvinneklinikkene ved Nordlandssykehuset Bodø, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø og evt. fødeavdelingen i Hammerfest. 
 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er begrensningen godt kjent, og nyfødte 
sendes ikke hjem med fly, før de har fylt 48 timer.  
 
Nordlandssykehuset HF har helt siden oppstart av fødestuen i 1998 hatt en praksis hvor 
nyfødte blir sendt hjem med fly etter ett døgn, hvis alt er vel med mor og barn. Under 
utredning av fødestua i Lofoten var transport av mor med fly tatt opp som 
problemstilling, men ikke transport av den nyfødte. 
 
Ved fødeavdelingen i Hammerfest er mødrene som trenger flytransport innlagt i 
sykehuset i 48 timer. En sjelden gang har nyfødte blitt sendt hjem med fly før de er 48 
timer gamle.  
 
I forbindelse med implementering av kvalitetskrav til fødselsomsorgen har man vært i 
kontakt med flyselskapene for å finne særregler for transport av gravide mødre og 
transport av nyfødte ette 24 timer. 
 
Tilbakemeldingene var tydelig på at det ikke var mulig å endre grensen for de nyfødte. 
Regionalt fagråd for gynekologi og fødselsomsorg har behandlet saken, men 
informasjonen har ikke blitt kommunisert tilstrekkelig tilbake til helseforetakene. En 
skrivefeil i regional plan ga rom for ytterligere misforståelser. 
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Konsekvenser  
For sykehusene:  
Håndheving av regelen om 48 timer har ingen konsekvenser for fødetilbudet ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Helse Finmark Hammerfest sykehus. 
 
Nordlandssykehuset HF rapporterer at en har omstilt driften så snart man ble kjent 
med Widerøes begrensning.  Pasientene blir informert i personlig kontakt av 
helsepersonell på kvinneklinikken. Det er ingen konsekvenser for antall ansatte 
jordmødre eller leger. 
 
Når det gjelder sengetall, er det knyttet en del usikkerhet til mulige konsekvenser. 
 
I 2012 var det ca 145 kvinner som tilhørte annet lokalsykehus. Omtrent halvparten av 
disse ble operativt forløst (vakuum/sectio/tang). De fleste av disse, velger å være to 
døgn før hjemreise.  
 
Når det gjelder Lofoten, var det i 2012 ca. 25 kvinner som ble overført annen 
institusjon. Her var gjennomsnittlig liggetid 1,9 døgn. Det er også slik at noen velger å 
ha hele barseltiden sin i Bodø. 33 barn ble utskrevet til hjemmet med en 
gjennomsnittlig liggetid på 3,3 døgn. 
 
Det er vanskelig å forutsi om det er mange som vil bruke hurtigruta eller tog ved 
hjemreise før 48 timer. 
 
Vurdering 
Praksis med å sende nybakte mødre hjem med fly ett døgn etter fødselen er kun 
etablert ved Nordlandssykehuset Bodø. Tallene viser allikevel at de fleste mødre velger 
å ligge lengre på sykehuset. En omstilling av praksis for hjemreise med fly vil om noen 
kun ha minimale konsekvenser. Sykehuset i Bodø har opplevd fallende fødselstall og har 
således en reservekapasitet.  
 
Det er ikke grunnlag for å anta at denne praksisen har medført fare for de nyfødte som 
ble tidlig hjemsendt (<48 timer). Denne vurderingen er basert på: 
• Kun friske nyfødte sendes hjem så tidlig etter fødsel. 
• Syke nyfødte flys med ambulansefly direkte etter fødsel, og det er ikke rapport 

risiko knyttet til transportformen. 
• Flytiden er meget kort. 
• Norwegian har ingen innskrenkninger på alder for transport av spedbarn på sine 

flyvninger (dette er i tillegg til deres skriftlige retningslinjer meddelt muntlig i en 
telefonsamtale). 

• Informasjon fra barnelege i forbindelse med diskusjon av problemstillingen i 
regionalt fagråd. 
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