
Møtedato: 30. oktober 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Anca Heyd, 75 51 29 00   Bodø, 24.10.2013 
 

Styresak 119-2013/4 Organisering av intensivmedisintilbud til svært 

for tidlig nyfødte i Helse Nord – høring, 

oppfølging av styresak 86-2013 

    Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere  
    utsendt saksliste. 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til 
svært for tidlig nyfødte i Helse Nord i styremøte, den 29. april 2013. Styret fattet følgende 
vedtak: 
1. Intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte, før fullgåtte 26 uker (26+0) 

samles til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.  
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø om å samarbeide om behandling av premature nyfødte i 
regionen ved blant annet å utarbeide felles rutiner og kriterier for behandling inkl. 
rutiner for overflytting til Bodø når den medisinske tilstanden tilsier det og i samråd 
med de pårørende. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å opprettholde og 

utvikle kompetansen ved barneavdelingen i Nordlandssykehuset Bodø, f. eks. gjennom 
hospitering. 

 
I etterkant ble det stilt spørsmål rundt prosessen i forkant av styrets behandling. Som 
konsekvens av dette ble det i styresak 86-2013 vedtatt å sende saken på høring i 
Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF og Helse Finnmark HF.  
 
Saken legges nå frem for styret etter at det er foretatt en høring og en ny 
helhetsvurdering av organiseringen av dette intensivtilbudet i regionen. Vurderingen er 
basert på tidligere saksfremlegg, høringssvar, ekstern informasjon1

 

 og oppdatert 
medisinskfaglig litteratur. Konklusjonen er en anbefaling om at tidligere vedtak 
opprettholdes. 

  

1 Organisering av tilbudet til svært for tidlig nyfødte i de andre regionene i Norge 
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Handlingsalternativer med konsekvenser 
Oppsummering av høringssvar 

Nordlandsykehusets argumenter er: 
Nordlandssykehuset (vedlegg 1) 

• Det finnes ikke vitenskapelige eller epidemiologiske data som tilsier at resultatene i 
Nord-Norge/Nordlandssykehuset er dårligere sammenliknet med resten av Norge 
eller internasjonale avdelinger.  

• Det finnes ikke vitenskapelige publikasjoner fra andre land som konkluderer med at 
kvalitet er avhengig av et visst volum.  

• Det er tungtveiende grunner til å beholde behandlingstilbudet til denne gruppen, 
siden den representerer 35 % av all respiratorbehandling som gis i avdelingen, og 
dermed sikrer erfaringsgrunnlag for behandling av de øvrige barna som trenger 
intensivbehandling.  

• Sentralisering av gruppen under 26 ukers svangerskapslengde vil være negativt for 
gravide/foreldre/barn, og at det vil være i konflikt med familiebasert behandling av 
syke nyfødte.  

• Man vil miste en viktig bufferkapasitet ved at to avdelinger kan avlaste hverandre 
ved kapasitetsproblemer.  

• Sentralisering vil ha negativ virkning for kompetanse i fødeavdelingen i 
Nordlandssykehuset.  

• Sentralisering vil medføre svekket generell kompetanse innenfor 
intensivbehandling på barneavdelingen og dermed gå ut over akuttmedisinsk 
klinikk.  

• Sentralisering medfører at personell i hentetjenesten for syke nyfødte ikke vil kunne 
ha tilstrekkelig kompetanse.  

 

Helgelandssykehuset påpeker: 
Helgelandssykehuset (vedlegg 2) 

• Det er viktig at henteteam opprettholdes.  
• Transport av fødende til Tromsø vil ta lenger tid og er mer utsatt for værproblemer.  
• Sentralisering vil belaste familier i større grad enn nå.  
• Viktigheten av godt samarbeid mellom UNN, NLSH og lokalsykehusene med 

omforente prosedyrer og rutiner.  
 

Brukerutvalgets kommentarer: 
Brukerutvalget i Nordlandssykehuset (vedlegg 3) 

• Sentralisering vil medføre endringer i et behandlingstilbud som ikke er 
dokumentert å være dårligere enn det tilbudet som gis ved UNN Tromsø og i resten 
av Norge. 

• Endringen i behandlingstilbud har stor kompleksitet med mange risikoforhold. 
• Ber om at det gjøres en grundig risikovurdering i forhold til å ivareta den 

nødvendige kompetansen i Bodø, også med tanke på å kunne opprettholde tilbudet 
om hentetjenesten.  

• Før vedtaket settes i verk, må det utarbeides en plan for hvordan man skal sikre at 
gravide/fødende blir tilbakeført til Bodø etter uke 26+0 og at de svært tidlig fødte 
flyttes tilbake til Bodø så snart som det er mulig og medisinskfaglig forsvarlig. 
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• Overflytning mellom avdelingene vil medføre en stor ekstra belastning og må 
baseres på frivillighet. 

 

Universitetssykehuset Nord-Norge hevder/påpeker: 
Universitetssykehuset Nord Norge (vedlegg 4) 

• Det er tungtveiende faglige grunner for sentralisering, ikke bare for gruppen under 
26 ukers svangerskapslengde, men også for gruppen mellom 26-28 uker.  

• En sentralisering er nødvendig for å sikre robuste fagmiljøer samt forskning og 
fagutvikling.  

• Betydningen av robust transporttjeneste fra UNN, viktigheten av kompetanse i 
fostermedisin, at det allerede nå er en del barn i inntaksområdet til Bodø som fødes i 
Tromsø.  

• I Tromsø er det faglig tunge og robuste fagmiljø i viktige støttefunksjoner innen 
mage-/tarmkirurgi, thoraxkirurgi, nevrokirurgi, øyesykdommer 
(diagnostikk/laserbehandling), barneradiologi, transfusjonsmedisin etc. 

 
Vurdering 

Styresaken fra Helse Nord omhandlet gruppen nyfødte <26 uker.  Gruppen er liten (om 
lag 8 pr. 5000 fødte). Behandlingen av disse barna er høyintensiv de første 2-4 ukene. 
Alle barna får respiratorbehandling, avansert ernæring med intravenøs tilgang, mange 
trenger blodtrykksstimulerende behandling og mange trenger avansert behandling for 
å unngå blodsukker-problemer.  

Kvalitet versus volum 

 
I tillegg er det behov for høyspesialiserte fagmiljøer i barnerøntgen, barnekirurgi, 
nevrokirurgi og laboratoriemedisin. Disse finnes i Helse Nord ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø.  
  
Det argumenteres mot sentralisering ved å peke på at resultatene er gode nok i en 
desentralisert organisasjon. I gruppen under 26 ukers GA2

 

 er det en dødelighet på om 
lag 26 %. Tallene i Nord-Norge er så små at argumenter vedrørende gode eller mindre 
gode resultater i Helse Nord har meget liten statistisk styrke.  

Det finnes ingen studier som viser at det er bedre resultater ved avdelinger som 
behandler 2-10 pasienter pr. år sammenliknet med avdelinger som behandler 1-5 
pasienter pr. år. Helse Nord RHF har gjort en gjennomgang av publiserte studier de siste 
fem år vedrørende utfallet for nyfødte med ekstrem lav fødselsvekt (<1000g – 
tilsvarende ca 26 uker). Selv om tallene internasjonalt er betydelig høyere enn i Norge 
konkluderer alle studier med at det er en sterk sammenheng mellom antall nyfødte 
behandlet pr. år og positivt utfall for barnet (vedlegg 5).  
 
Kompleksiteten i handteringen av denne gruppen er så krevende at en mener det vil 
være svært vanskelig å opprettholde et robust tverrfaglig miljø som har tilstrekkelig 
kunnskap og erfaring til å sikre en forsvarlig behandling døgnet og året rundt.  
 
 

2 Gestasjonsalder: Tiden siden begynnelsen av svangerskapet 
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Prognosen for ekstremt premature blir bedre for hver dag det er forsvarlig at 
svangerskapet forlenges etter 23 uker. Medikamentell utsettelse av for tidlig fødsel, og 
vurdering av riktig tidspunkt for forløsning er avhengig av spesialisert obstetrisk 
kompetanse.  Det er i Helse Nord kun kvinneklinikken i Tromsø som har en regional 
funksjon på prenatal diagnostikk og avansert kompetanse på hemodynamiske

Prenatal behandling og vurdering av forløsningstidspunkt  

3

 

 
forandringer. 

Å føde et barn meget tidlig i svangerskapsforløpet er en påkjenning og stor belastning 
for familien. Det å være langt borte fra familien kan øke belastningen ytterligere, likeså 
transport tilbake til modersykehuset.  

Forholdene for familiene ved sentralisering  

 
Fordelen ved sentralisering av ekstremt premature er at de kan knytte kontakt med 
andre familier i samme situasjon. God informasjon og samhandling er viktig for å gi 
pårørende trygghet i den vanskelige situasjonen.  
 
Adm. direktør vurderer det slik at denne belastningen i en begrenset tid veies opp ved å 
sikre avansert behandling av god kvalitet i et robust fagmiljø. 
 

Det er enighet om at nærhet mellom syke nyfødte og foreldre er en viktig del i 
behandlingen. Dette for å oppnå et best mulig resultat. Nye nyfødtavdelinger bygges 
med dette for øyet og slik at foreldrene kan sove sammen med barnet sitt og i stor grad 
delta og etter hvert overta ansvaret for stell og observasjon. Dette gjelder i særlig grad 
senere i forløpet etter at den første høyintensive fasen er gjennomgått. Barn født før uke 
26 vil vanligvis overflyttes lokalsykehus, når den første høyintensive fasen er over- og 
forholdene ligger til rette for familiebasert behandling nærmere hjemmet.  

Familiebasert behandling av syke nyfødte 

 

Nordlandssykehuset argumenterer mot sentralisering siden denne gruppen på 1-5 
pasienter pr. år gir en viktig nyfødtintensivmedisinsk erfaring som kommer andre 
intensivtrengende nyfødte og barn til gode. Det fremheves at denne gruppen på tross av 
et svært lavt antall representerer 35 % av alle respiratordøgn i avdelingen, og at 
dersom man ikke har denne erfaringen, vil det kunne svekke tilbudet til de andre 
intensivtrengende barna. I dette argumentet ligger det en erkjennelse av at volum er 
viktig for å opprettholde kompetanse. Optimal behandling av gruppen ekstremt 
premature født før uke 26 representerer store tekniske utfordringer som er spesielle 
for denne gruppen. Barna vil bli flyttet tilbake til modersykehuset, når den første 
høyintensive fasen er over, dvs. etter ca 2-4 uker. Adm. direktør mener dette vil sikre 
god kompetanse/erfaring ved nyfødtintensivavdelingen i Bodø.  

Forholdet til intensivkompetanse for andre grupper pasienter 

 
  

3 hemodynamisk: Forhold som vedrører krefter involvert i sirkulasjon av blod gjennom kroppens 
åresystem. 
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Transport  
Helgelandssykehuset HF viser i sin høringsuttalelse til økt transporttid, hvis vedtaket 
om sentralisering opprettholdes og ser risiko knyttet til pasienter som har stor 
hastegrad. Nordlandssykehuset på sin side viser til risiko for det nyfødte barnet ved 
tilbaketransport til modersykehuset. Denne risikoen kan reduseres ved å sikre at det 
foretas en medisinsk vurdering før transport vedtas, og at det foreligger klare rutiner og 
kriterier for behandling og transport. I disse skal alternative løsninger for akutte 
tilstander inngå, likeså transport tilbake til modersykehuset. En studie fra 2007 som 
undersøkte effekten av tilbaketransport til moderavdelingen for knapp 5000 nyfødte 
mellom 400 og 1000g viste at vekst og nevrologisk utvikling er lik enten behandlingen 
ble fullført ved en høyspesialisert enhet, eller ved moderavdelingen4

 
. 

Henteteam 
Tall fra både høringsuttalelser og tidligere rapport fra perinatalkomiteene viser at 
henteteamene i regionen i all hovedsak transporterer større barn. Sentralisering av de 
minste nyfødte vil dermed ikke ha noen praktisk betydning for volumet av transporter. 
Store avstander i regionene og den vedtatte organiseringen for fødselsomsorg (to 
kvinneklinikker) vil også i fremtiden gjøre det nødvendig å ha to henteteam, et 
tilknyttet hver kvinneklinikk og nyfødt intensivavdeling. God kompetanse kan sikres 
ved et tett samarbeid mellom de to nyfødtavdelingene ved UNN Tromsø og NLSH Bodø. 
 
Forskjeller i behandling og argumenter for sentralisering av barn født før uke 26 og 
barn født før uke 28 
Behandlingen av barn født før uke 26 er høyspesialisert og krevende og forskjellig fra 
behandlingen av barn født fra uke 26 til 28. I helse Sør Øst er det enighet om at alle barn 
født før uke 26 skal behandles i OUS, mens det gis åpning for at barn født i uke 26-28 
kan behandles i flere avdelinger (3b avdelinger). Dette forutsetter krav til avdelingene 
hvor leger i døgnkontinuerlig vakt skal ha nyfødtkompetanse (ha jobbet minst 1 år i 
større avdelinger med behandlingsansvar for ekstremt premature) og sykepleiere og 
infrastruktur som kan ivareta denne pasientgruppen skal være tilgjengelig.  Derfor er 
diskusjonen omkring funksjonsfordeling for behandling av barna født i perioden 
mellom 26-28 ukers svangerskap langt mer nyansert. Dette gjelder særlig med tanke på 
geografiske forhold hvor avstander er utfordrende. Administrerende direktør har 
derfor ikke valgt å flytte grensen for sentralisering oppover til 28 uker.   
 
Konklusjon 
• Saken gjelder de aller mest sårbare pasientene i norsk helsevesen med stor 

dødelighet og stor fare for senskader. Pasientene kan ha et langt liv foran seg! 
• Det er ingen vitenskapelige studier som viser eksakt sammenheng mellom volum og 

kvalitet for denne gruppen. Dette gjelder særlig ved så små tall som vi har i Nord-
Norge. Tilgjengelige studier indikerer sterkt at optimal kvalitet og gode 
behandlingsresultater er avhengig av robuste fagmiljøer og et volum som kan gi 
tilstrekkelig erfaring i legegruppe, sykepleiegruppe samt blant personell med 

4 Lainwala et al. Neurodevelopmental and growth outcomes of extremely low birth weight infants 
who are transferred from neonatal intensive care units to level I or II nurseries. Pediatrics 
2007;119:e1079-87 
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kirurgisk, nevrokirurgisk, radiologisk og laboratoriemedisinsk kompetanse på 
premature pasienter.  

• I tillegg til spesialisert kompetanse i nyfødtavdelingene er det også behov for 
spesialisert obstetrisk kompetanse på regionalt nivå. Dette for å gi optimal 
behandling mot for tidlig fødsel og velge riktig forløsningstidspunkt der det er 
nødvendig.  

• Sentralisering av denne lille gruppen premature er ikke til hinder for familiesentrert 
behandling. 

• Det er en kvalitativ forskjell på behandling av pasienter i denne gruppen og 
gruppene nyfødte som er født etter et lengre svangerskap. Det er derfor ikke riktig å 
benytte de svært få og sårbare pasientene som argument for å opparbeide og 
opprettholde kompetanse for behandling av eldre og mindre sårbare nyfødte.  

• Med hensyn til medisinskfaglig optimal behandling samt til de familiene det gjelder, 
er det vektige grunner til å sentralisere behandlingen av de minste premature (født 
før uke 26) til en avdeling i Helse Nord. 

• Det påbegynte arbeidet mellom Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø om å samarbeide om behandling av premature nyfødte 
må videreføres og enhetlige rutiner/retningslinjer må være på plass før et eventuelt 
vedtak om sentralisering gjennomføres.  

 
Medbestemmelse, jf. styresak 47-2013 
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, jf. styresak 47-2013 
Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord ble behandlet i 
arbeidsutvalget til 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 
Med bakgrunn i gjennomgangen av ”Handlingsalternativene med konsekvenser” i denne 
styresaken vil adm. direktør foreslå å opprettholde vedtaket fra styresak 47-2013 
Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord. 
 
 
 
Vedlegg 
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Styresak 69/13                            Møtedato:  10. og 11. september  2013                                                       1 

 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
Trykt vedlegg: Høringsinnspill fra Kvinne Barn klinikken og Akuttmedisinsk klinikk 
 
Ikke trykt vedlegg: Styresak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig fødte i 
   Helse Nord, styret i Helse Nord 
 
 
 
Bakgrunn 
Viser til høringsnotat fra fagdirektør i Helse Nord RHF 26.06.13 og vedtak i Helse Nord RHFs 
styre i styresak 86-2013 jfr styresak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig fødte 
i Helse Nord. I styresak 47-2013 ble det gjort følgende vedtak:  
 

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

  
2. Styret i Helse Nord RHF ber Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø om å samarbeide om behandling av premature nyfødte i regionen 
ved blant annet å utarbeide felles rutiner og kriterier for behandling inkl. rutiner for 
overflytting til Bodø når den medisinske tilstanden tilsier det og i samråd med de pårørende. 

  
3. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å opprettholde og utvikle 
kompetansen ved barneavdelingen i Nordlandssykehuset Bodø, f. eks. gjennom hospitering. 

 
Det ble stilt spørsmål rundt prosessen i forkant av styrets behandling av styresak 47-2013 og styret 
fattet følgende vedtak i Styresak 86-2013: 
 

1. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtak i styresak 47-2013 Organisering av 
intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord og ber adm. direktør om å 
sende saken på høring i Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF – med en frist til 15. 
september 2013. Etter høringen sammenfattes en konklusjon med hensyn til videre saksgang 
som fremlegges styret i Helse Nord RHF.  

 
2. Arbeidet som er startet som konsekvens av vedtaket i styresak 47-2013 fortsetter som 
tidligere.  

 

 
 
 

                  Direktøren 

 
 
 

 

 
Styresak 69-2013  
Høring vedr organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse 
Nord 
 

 Saksbehandler: 
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Styresak 69/13                            Møtedato:  10. og 11. september  2013                                                       2 

Etter at høringsnotat fra Helse Nord ble mottatt har saken har vært sendt til de berørte klinikkene og 
fagmiljøene i Nordlandssykehuset, og det er kommet innspill fra kvinneklinikken, barneavdelinga 
og fra Akuttmedisinsk klinikk, se vedlegg. Saken har svært stor kompleksitet og tilbakemeldingene 
peker på mange risikoforhold som ikke synes tilstrekkelig belyst. Kort oppsummert mener 
fagmiljøene ved Nordlandssykehuset at det vil være feil å sentralisere behandling av de mest 
premature barna til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. En slik sentralisering vil føre med 
seg flere uheldige konsekvenser for de gravide/barnas foreldre, tap av kompetanse og vil kunne 
være starten på nedbygging av en velfungerende avdeling uten at det kan dokumenteres at det vil gi 
verken økt overlevelse eller økonomisk gevinst.  Man stiller også spørsmål ved om det vil bli mulig 
å opprettholde hentetjenesten i dagens omfang. Det pekes på at spisskompetanse ikke kan bygges 
og vedlikeholdes kun ved hjelp av hospiteringsordninger.  
 
Noen særskilte konsekvenser som er trukket fram; 
 

1. Konsekvenser for kompetansen på nyfødt intensivavdelingen i Bodø 

I Bodø utgjør antall respiratordøgn hos barn født før uke 26 ca 35 % av det totale antall 
respiratordøgn. Dette gir uvurderlig erfaring og kompetanse som også kommer de større 
premature og andre syke nyfødte til nytte. For transporttjenesten (henteteamet) er det også et 
avgjørende prinsipp at man under stabilisering og transport ikke skal utføre prosedyrer man 
ikke er kvalifisert til å utføre i avdelingen. For å minimere kompetansetapet vil det være 
avgjørende at kvinner fra Nordland innlagt i Tromsø med truende fødsel før uke 26+0 
tilbakeføres til Bodø så snart de passerer uke 26+0. Transport vil måtte skje med 
luftambulanse med alt hva det krever av ressurser og gir av ubehag for den gravide. Det er 
også avgjørende at de ekstremt premature barna fra Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset som fødes i Tromsø flyttes tilbake så snart som praktisk mulig. Dette 
er imidlertid vanskelig så lenge de ligger på respirator da disse små barna ofte blir ustabile 
og dårligere i forbindelse med transport. Transport av premature er anses alltid som 
risikabelt og er svært ressurskrevende, og er noe man i andre sammenhenger prøver å unngå 
så sant det lar seg gjøre.  Reduksjonen av antall respiratordøgn må derfor forventes å bli 
vesentlig større enn kun de døgnene som genereres før uke 26+0. Bortfall av dette kan man 
ikke kompensere for ved hjelp av hospiteringsordninger. 

2. Konsekvenser for gravide/foreldre/barn 
Det vil bli en pedagogisk utfordring å forklare fødende og dere familier at fra den ene dagen 
til den andre i løpet av et sykehusopphold er kompetansen ved Nordlandssykehuset gått fra 
ikke å være god nok til å være trygg. Det er dokumentert både i internasjonale studier og i 
egne brukerundersøkelser at overflytning mellom avdelinger med alt hva det innebærer av 
nytt personale å forholde seg til og nye rutiner skaper stor utrygghet og beskrives ”som et 
mareritt”.  

3. Konsekvenser for den samlede intensivkapasiteten i Helse Nord 
Både avdelingen i Bodø og i Tromsø har begrenset kapasitet og når fort taket i forhold til 
hvor mange svært tidlige fødte nyfødte de har kapasitet til å ivareta. Man har lang og god 
tradisjon for samarbeid og for å hjelpe hverandre ved behov. Dersom kompetansen til å 
ivareta de svært tidlig fødte nyfødte blir samlet kun på ett sted, vil viktig bufferkapasitet 
falle bort og man vil i større grad kunne bli avhengig av å flytte enkelte tidlig fødte barn ut 
av regionen. 

4. Konsekvenser for fødeavdelingen 
Kvinneklinikken er godkjent som gruppe 2 avdeling i utdanningen av spesialister i 
fødselshjelp og kvinnesykdommer. For fødeavdelingen vil flytting av de premature < 26 
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uker ikke utgjøre et stort volum, men man vil kunne miste viktig kompetanse for 
avdelingens leger når det gjelder vurderinger, oppfølging og forløsning av gravide < 26 
uker. Dette bør risikovurderes og nødvendige tiltak iverksettes før evt. vedtak 
implementeres. 

5. Konsekvenser for Akuttmedisinsk klinikk (AKUM) 
Intensivbehandling av barn etter nyfødtperioden er AKUM sitt ansvar, men med betydelig 
tverrfaglig samarbeid. Hvis den generelle kompetansen innefor intensivbehandling på 
barneavdelingen blir svekket, vil dette også kunne ha negative konsekvenser for tilbudet 
som gis større barn ved AKUM.  Hentetjenesten har også et betydelig tverrfaglig element. I 
luftambulansetjenesten tar man høyde for og trener på det – dette kan bli svekket og skape 
usikkerhet hvis kompetansen fra barneavdelingen NLSH faller fra. 

 
 
 
Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret i Nordlandssykehuset ber Helse Nords styre om å avstå fra å flytte behandlingen av de 
svært for tidlig fødte nyfødte (før uke 26+0) fra Bodø til Tromsø, da dette vil medføre 
endringer i et behandlingstilbud som ikke er dokumentert å være dårligere enn det tilbudet 
som gis ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø og i resten av Norge og som har 
stor kompleksitet med mange risikoforhold. 

2. Dersom vedtaket om at intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte samles til 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø blir stående, må det gjøres en grundig 
risikovurdering i forhold til hvordan man skal ivareta den nødvendige kompetansen på 
nyfødtintensivavdelingen i Bodø, også med tanke på å kunne opprettholde tilbudet om 
hentetjenesten. Før vedtaket settes i verk, må det utarbeides en plan for hvordan man skal 
sikre at fødende blir tilbakeført til Bodø når de passerer uke 26+0 og at de svært tidlig fødte 
flyttes tilbake til Bodø så snart som praktisk mulig og medisinskfaglig forsvarlig uten at 
dette skaper utrygghet for de gravide og de små barnas familie. Hvorvidt de fødende med 
truende fødsel før uke 26+0 fra Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset må overflyttes 
til Tromsø bør belages på frivillighet, da overflytning mellom avdelingene vil medføre en 
stor ekstra belastning. 
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 Utkast til notat 020913 

 

Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord. 

 

I styresak 47-2013: Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig fødte i Helse Nord 
vedtok styret i Helse Nord:  

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

Saksprosessen ble påklaget, og styret ønsker å behandle saken på ny. 

Nordlandssykehuset har følgende kommentarer til vedtaket: 

1. Det er i dag to intensivavdelinger for premature og syke nyfødte i Nord Norge. 
Andelen barn født før uke 28 som dør i løpet av de fire første leveukene, er - over en 
10-års periode - like stor i Nord Norge som i resten av Norge. Det var ingen forskjell i 
dødelighet over en 10-årsperiode av levende fødte barn med fødselsvekt 501-1499g 
og uten alvorlige misdannelser, mellom Nord Norge og resten av Norge. 
Til tross for store avstander, spredt befolkning og mange små fødeenheter i Nord 
Norge er behandlingsresultatene for de minste like bra her som i resten av Norge. 

2. Intensivavdelingene i Nord Norge er begge små, og antallet premature og syke 
nyfødte som trenger intensivbehandling, svinger ganske mye. To avdelinger kan 
avlaste hverandre ved stor pågang av nye pasienter. 

3. Antallet levende fødte før uke 26.0 med bosted i Nord Norge og registrert i Medisinsk 
Fødselsregister varierer fra år til annet, i gjennomsnitt til sammen 9 pr år. 
Vitenskaplige artikler viser IKKE at det vil gi bedre resultater å samle premature 
under 26 uker i Tromsø. 

4. Overflytting av mødre med truende for tidlig fødsel før uke 26.0 til Tromsø vil være 
betydelig større enn antallet levende fødte før uke 26.0, og noen ganger går fødselen 
så fort at det ekstremt premature barnet blir født ved det lokale fødestedet. 
Fødselen går raskere for kvinner som har født tidligere enn for førstegangsfødende, 
og andelen flergangsfødende er større i Nord Norge enn i resten av Norge. 

5. Nyfødtintensiv avdelingen i Bodø kan i dag tilby intensivbehandling av de aller 
minste, dvs avansert behandling, overvåking og oppfølgning.  Avdelingen tilbyr også 
behandling med NO, hypotermibehandling , diagnostikk av alvorlige hjertefeil og 
andre alvorlige missdannelser og  stabilisering/transport av premature og syke 
nyfødte fra mindre fødenheter og til Rikshospitalet (alvorlige medfødte hjertefeil) og 
St Olavs Hospitale (alvorlige misdannelser, kirurgiske komplikasjoner som f eks 
nekrotiserende enterocolitt).  Avdelingen har stabil sykepleierstab med lang erfaring  
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og stor andel spesialsykepleiere. Fire leger i tertiært vaktskikt som oppdaterer seg 
ved større avdelinger i Norge eller i utlandet. 

6. Avdelingen har i dag spisskompetanse for behandling av ekstremt for tidlig fødte og 
andre alvorlig syke nyfødte. Slik spisskompetanse opparbeides og vedlikeholdes ikke 
bare ved hospitering. 

7. Hentetjenesten er av uvurderlig viktighet for de mindre fødestedene, og 
transportteamet bør komme raskest mulig ut til aktuelle hentested for å kunne starte 
stabiliseringsarbeidet før transport. 

8. For transportteamet (sykepleier og lege) er det et prinsipp at man under stabilisering 
og transport ikke skal utføre prosedyrer man ikke er kvalifisert til å utføre i 
avdelingen.  Sentralisering av de minste til Tromsø vil således få betydning for 
henteteamets funksjon. 

9. Sykehuset i Bodø bygges nå ut, og man tar sikte på at intensivavdelingen for nyfødte 
skal tilby familiebasert nyfødtmedisin. Dette er ”fremtiden” sammen med at 
gjeldende prosedyrer for behandling forenkles. Dette ønsker også avdelingen i Bodø 
å være med på. 

10. Antall respiratordøgn hos barn født før uke 26, utgjør 35% av det totale antall 
respiratordøgn. Dette gir verdifull erfaring og kompetanse som kommer større 
premature og andre syke nyfødte til nytte.  

11. Når ekstremt premature fødes i Tromsø, er det uaktuelt å flytte de tilbake til Bodø, så 
lenge de har behov for respiratorstøtte. Vurderingen av når barna er stabile nok for 
transport, er vanskelig. Premature kan være stabile i avdelingen, men bli ustabile og 
dårligere igjen i forbindelse med og etter transport. Denne situasjonen er ikke 
gunstig.  Resultatet kan bli at behandlingstilbudet både for de ekstremt premature og 
til andre syke nyfødte i Nordland generelt blir dårligere.  

12. Den psykososiale situasjonen for familien vil bli vanskeligere. Foreldre til ekstremt 
premature oppholder seg mye på avdelingen. Oppholdene oppleves som ”en stor 
belastning for hele familien”. Overflytting av barnet til annen avdeling og annet 
personale oppleves som problemetisk i de fleste tilfeller.  

13. Fødeavdelingene i Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset tar i dag kontakt 
med vakthavende barnelege ved Nordlandssykehuset ved uventet dårlig barn. Denne 
ordningen vil bli mer problematisk hvis nyfødtintensiv i Bodø bygges ned. 

14. Sentraliseringen vil ikke gi noen økonomisk gevinst, og det vil bli økt antall 
luftambulansetransporter. 

15. Nordlandssykehuset mener det er unødvendig å sentralisere behandling av de mest 
premature barna til Universitetssykehuset Tromsø. Slik organisering vil føre med seg 
flere uheldige virkninger for foreldre, tap av spisskompetanse og sannsynligvis være  
starten på nedbygging av en velfungerende avdeling. 
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Utfyllende data og kommentarer til styresaken: 

”Rapporten fra perinatalkomiteen viser at det ved begge avdelingene er 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. I gjennomsnitt er det årlig ca fire nyfødte < 28 uker og to 
hypotermibehandlinger ved NLSH Bodø. Tilsvarende tall for Tromsø er ti og seks” 

Disse tallene er hentet fra Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister i perioden 2008 – 2011 og gjelder 
utskrevne pasienter. NLSH Bodø startet denne registreringen for barn født i 2008. Det betyr at 3 barn 
født før uke 28 i 2007 og utskrevet i 2008 ikke er med. I 2010 ble det forløst trillinger tilhørende 
Nordland i Tromsø. Det betyr 3 i minus i Bodø og 3 i pluss i Tromsø. I 2012 som ikke er med, ble det 
født 10 barn før uke 28 her. Dette viser at variasjonen i antall er stor, og at gjennomsnittstallene som 
er gjengitt ikke er representative. 
 
Det er få barn som blir født ekstremt for tidlig (<28 uker svangerskap). Medisinsk Fødselsregister i 
Bergen registrerer alle fødsler i Norge. Vi har hentet noen tall og gjort noen analyser av overlevelse 
fra en datafil for fødsler i perioden 1999-2008. Hvis mor hadde bostedsadresse i Nord Norge antar 
man at barnet er født i Nord Norge. 

I 10-års perioden ble det i Norge født 1929 levende fødte barn med gestasjonsalder 23.0-27.6 uker;  i 
198 av disse tilfellene (10.3%) hadde mor bostedsadresse i Nord Norge. Dette vil si at det i 
gjennomsnitt blir født ca 20 ekstremt for tidlig fødte/år i Nord Norge. Antallet barn varierte 
imidlertid mellom 11 og 32 pr år.  

Hvis man sammenligner antallet som dør i løpet av de fire første leveuker (neonatal død), får man slik 
sammenligning mellom Nord Norge og resten av Norge: 

Uke Nord Norge: Døde/antall levende fødte  Resten av Norge: Døde/antall levende fødte 

23 8/16 50%     114/182 61.5% 

24 17/40 42.5%     112/278 40.3% 

25 7/35 20%     70/330  21.2% 

26 6/53 11.3%     53/385  13.8% 

27 4/54 7.4%     38/556  6.8% 

Totalt: Nord Norge - 42/198 (21.2%)   Resten av Norge: - 387/1731(22.3%)   

Relativ risiko: RR 0.95 95%KI (0.72-1.26), p = 0.78 

Det fødes få levende før uke 28, i Nord Norge gjennomsnittlig 20/år, men antallet varierer ganske 
mye. Neonatal død er ikke høyere i Nord Norge enn ellers i landet. 

 

”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, 
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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”. 

Det er altså ikke vist noen forskjell i resultat av behandlingen ved de eksisterende enheter. 
Personalet har opparbeidet seg spisskompetanse over mange år. Overlegene i tertiærvaktskiktet i 
Bodø har vært ute og arbeidet ved større avdelinger. De fleste sykepleierne har spesialutdanning. 
Behandlingsprinsippene for de aller minste er i stor grad de samme som for større premature, selv 
om de er mer umodne og sårbare. På en rel. liten avdeling utgjør de en ikke ubetydelig del av den 
totale intensivbehandlingen. Over en 5-årsperiode utgjorde antall respiratordøgn hos barn født før 
uke 26, 35% av det totale antall respiratordøgn. Dette gir verdifull erfaring og kompetanse som 
kommer større premature og andre syke nyfødte til nytte. Når disse barna skal forløses i Tromsø, er 
det uaktuelt å flytte de tilbake til Bodø, så lenge de har behov for respiratorstøtte. Vurderingen av 
når barna er stabile nok for transport, er vanskelig. Premature kan være stabile i avdelingen, men bli 
ustabile og dårligere igjen i forbindelse med og etter transport. Denne situasjonen er ikke gunstig. 
Det antas at behandlingsresultatet vil bli bedre ved sentralisering. Resultatet kan bli at det 
behandlingstilbudet både for de ekstremt premature og til andre syke nyfødte i Nordland generelt 
blir dårligere.  

 

”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 2-
avdelinger med lavt volum. Det synes som om det primært er volumet som er bestemmende for 
denne effektet” – det henvises til 4 internasjonale studier. 

Phibbs og medarb. Vurderte betydningen av volum for overlevelse av VLBW (very low  birthweight 
infafants) i California, USA i tiden 1991-2000. Man vurderte levende fødte < 1500g som døde i løpet 
av 4 uker eller før utskrivelse. I tillegg tok man med dødfødte som døde i mors liv etter innleggelse. 
Man utelukket alle med fødselsvekt < 500g og de med alvorlige misdannelser. Til sammen 48237 
barn ble vurdert. Det var slik dødelighet i forhold til antall behandlede VLBW barn/år: 

 100 barn/år: 18.1%; 51-100 barn/år: 19.9%; 26-50 barn/år 20.7%; ≤ 25barn/år: 22.7% 

Chung og medarb. De vurderte også VLBW barn fra California 1997-2002, omtrent på samme måte 
som Phibbs, men de korrigerte for andre forskjeller mellom avdelingene. De gjorde omtrent samme 
funn som Phibbs: > 100 barn behandlet pr år: dødelighet 12.5%; < 25 barn/år: dødelighet 16.9%. 

Lasswell og medarb. De vurderte dødelighet for VLBW barn eller barn født ≤ 32 uker ut fra studie av 
literratur, dvs studier som andre hadde publisert. De fant at det var større dødelighet hvis barna ble 
født ved en nivå 1 eller 2 avdeling, dvs en avdeling som ikke kunne tilby intensiv behandling av 
premature barn 

Al-Abdi og medarb. De beskriver en nyfødtintensiv avdeling i Saudi Arabia som ble bygget opp fra 
2002 med bedre utstyr og personell som nivå 3-b avdeling. De sammenlignet overlevelse for VLBW 
barn i første periode (2003-2005) hvor de behandlet 79 barn og andre periode (2006-2008) hvor de 
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behandlet 171 barn. De sammenlignet sine data mot opplysninger mot et internasjonalt nettverk – 
(NICHD-NRN) hvor det var registrert 18153 barn. Data fra KAH sykehuset i Saudi Arabia viste en 
overlevelse på 84% mot 85% i den internasjonale databasen. Overlevelse i første periode var 85% og i 
andre periode hvor antallet var mer enn doblet - 84%. De kan ikke gi noe godt svar på de gode 
resultatene de oppnådde og angir at flere studier er nødvendig.   

Rogowski  JA og medarb. (3) beskriver resultater for overlevelse av VLBW barn fra Vermont Oxford 
Network som har fått data fra avdelinger i 49 stater i USA og fra 22 andre land, 138 sykehus i 1995 og 
353 sykehus i 2000. I år 2000 hadde databasen omtrent opplysninger om halvparten av alle VLBW 
barn i USA, 94110 barn 501-1500g behandlet fra 1. januar 1995 til utgangen av 2000. De fant at 
avdelinger som hadde mindre enn 50 barn til behandling/år hadde lavere overlevelse. Det var 
imidlertid store forskjeller mellom avdelinger med omtrent like mange behandlede barn. De 
konkluderer med at overflytting basert på indirekte kvalitetsfaktorer som f eks volum vil være lite 
effektiv. Derimot viste de at de avdelingene som hadde lavest dødelighet i 1995-1998, hadde 
signifikant lavere dødelighetsrater også i 1999-2000; de som hadde høyeste rater for død i 1995-1998 
hadde også høyeste rater i 1999-2000. Tidligere resultater for dødelighet hadde mye større 
betydning for fremtidig dødelighet enn pasientvolum. 

Data fra Medisinsk Fødselsregister i Norge viste at det i tiden 1999-2008 var 4045 levende fødte 
barn med fødselsvekt 500 - 1500g uten alvorlige missdannelser i Norge. Av disse døde 498 (12.3%) i 
løpet av første leveår. Hvis vi sammenligner de hvor mor hadde bosted i Nord Norge mot resten av 
Norge, får vi: 

Antall døde første leveår/levende fødte 501-1499g uten alvorlige misdannelser 1999-2008 (10 år): 

Nord Norge : 55/435 (12.6%); Resten av Norge: 443/3610 (12.3%); RR 1.03, 95%KI (0.79-1.34), p 
= 0.88     

Det var ingen signifikant forskjell i dødelighet av VLBW barn over en 10-års periode mellom Nord 
Norge og resten av Norge.  

Nord Norge er ganske forskjellig når det gjelder befolkning og avstander sammenlignet med andre 
deler av verden, spesielt tett befolkede områder i USA. Å flytte noen få barn til Tromsø, vil neppe 
bedre overlevelse av premature barn der, men det vil kunne få flere uheldige virkninger for 
avdelingen i Bodø. 

 

”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 endring 
i tilbudet” 

Nord Norge er grisgrendt med store avstander og et klima som gjør at det ikke er gitt å transportere 
gravide eller premature/syke nyfødte til enhver tid. Ca 50% av fødslene i Nord Norge skjer ved 
fødeinstitusjoner med mindre enn 500 fødsler/år, ellers i Norge skjer 6% av fødslene ved så små 
fødeinstitusjoner. I resten av Norge skjer ca 43% av fødslene ved institusjoner med mer enn 3000 
fødsler pr år, i Nord Norge er det ingen så store fødeinstitusjoner. I Nord Norge var andelen 
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flergangsfødende i tiden 1999-2008 62.4%, i resten av Norge 58.6%. Flergangsfødende har oftere 
rask fødsel enn førstegangsfødende.  Knapt 10% av fødslene i Norge skjer i Nord Norge, og arealet av 
Nord Norge utgjør ca 36% av Norges areal. 

Da barneavdelingen i Bodø ble etablert, så man straks behov for å etablere en tjeneste hvor et 
transportteam fra barneavdelingen rykker ut til mindre fødesteder, stabiliserer dårlige barn og 
transporterer de til nyfødtintensiv avdeling. Senere har man etablert liknende tjeneste i Tromsø. 
Transportaktiviteten i Bodø har vært gjenstand for analyse og gjennomgang (1,2). 

Det er etablert seleksjonskriterier for hvilke mødre som skal selekteres til fødsel i Bodø eller Tromsø, 
bla a truende fødsel før uke 35. Allikevel vil det bli født syke og fortidlig fødte ved mindre fødesteder 
som trenger å bli hentet. Det blir da tatt direkte kontakt til vakthavende barnelege som gir råd, 
forordner undersøkelser og bestiller transportmiddel, oftest ambulansefly. I Bodø har man også hatt 
god nytte av SeaKing helikopteret ved dårlig vær. Et team av nyfødtsykepleier og bakvakt barnelege 
rykker da så raskt som mulig ut til aktuelle fødested, stabiliserer barnet og transporterer det til Bodø. 
De fleste henteturene skjer på kveld og om natten. 

I 4-års perioden 2008-20011 ble det utført 112 henteturer av 114 barn. I 19 av tilfellene var barnet 
født før uke 35 og 5 henteturer gikk til Harstad og Narvik pga redusert kapasitet ved UNN. I tillegg ble 
35 kritisk dårlige barn transportert til Rikshospitalet eller St Olavs Hospital i Trondheim oftest pga 
medfødte misdannelser. To av transportene gikk til UNN pga manglende kapasitet i Bodø. 

Hentetjenesten er av uvurderlig viktighet for de mindre fødestedene, og transportteamet bør 
komme raskest mulig ut til aktuelle hentested for å starte stabiliseringsarbeidet. 

Et viktig prinsipp for transportteamet er at man ikke under stabilisering eller transport skal utføre 
prosedyrer man ikke utfører i avdelingen. Dersom de minste premature barna sentraliseres til 
Tromsø, vil transportteamet få for liten erfaring i behandling av disse barna, og man kan ikke 
unngå at henteteamets funksjon vil bli påvirket av dette.   

Som en konsekvens av vedtaket vil kvinner med truende prematur fødsel før uke 26 måtte 
transporteres til Tromsø, og barn og kvinner tilhørende NLSH og Helgelandssykehuset skal 
transporteres tilbake til Bodø etter uke 26 når den medisinske tilstanden tillater det. Dette vil legge 
beslag på økte transportressurser, både materiell og personell.  Luftambulansekapasiteten er 
allerede presset og mulighet for samtidighetskonflikter er definitivt tilstede da dette ofte er 
hasteturer. 

Foreldre med fortidlig fødte på sykehus 

I 2003 utførte medisinerstudent Randi Beate Sjøvoll med veileder Jan Holt en spørreskjema 
undersøkelse til foreldre som hadde hatt VLBW barn (< 1500g) innlagt ved avdelingen i Bodø i tiden 
2000-2002: MEGET FOR TIDLIG FØDTE BARN – Foreldres tilfredshet med sykehusoppholdet.  

Det ble utformet 34 utsagn, 20 positive utsagn og 14 negative og foreldrene skulle krysse av om de 
var: Helt enig, enig, uenig, helt uenig, vet ikke for hvert utsagn. De kunne også gi kommentarer.  

Spørreskjemaet ble sendt til 67 familier, og det kom svar fra 45. Studien var anonymisert, og ca 2/3 
av foreldrene hadde bosted utenfor Salten. God kontakt mellom mor og barn etter fødselen er viktig 
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for barnets videre utvikling (4,5,6) Det er utviklet et eget behandlingsprogram med sikte på å fremme 
barnets utvikling i positiv retning (7) og her spiller foreldrene – spesielt mor – etter hvert en sentral 
rolle. Studien tok sikte på å vurdere foreldrenes erfaringer. 

Utsagnene ble gruppert i seks hovedgrupper: Informasjon, Tilknytning til barnet, Praktiske forhold, 
Forhold til leger/sykepleiere, Forhold til øvrige familie, Generelle forhold. 

Ved beregning avgjennomsnittskåre for de enkelte utsagnene var foreldrene mest fornøyd med at 
det ikke hadde vært vanskelig å utvikle varme følelser for et så lite barn (skår 4.78), at legene var 
flinke (skår 4.76), og de ville anbefale avdelingen til andre (skår 4.75). De var også tilfredse med at 
andre utenom foreldre og søsken hadde kunnet komme til avdelingen (skåre 4.67) og personalets 
holdninger til foreldrene (skåre 4.65). De var minst fornøyde med at det hadde vært en stor 
påkjenning for hele familien (skåre 1.84), rommene for overnatting (skåre 2.24), overflytting til 
lokalsykehus før hjemreise (skåre 2.26) og for lite informasjon om negative senfølger av å være født 
veldig for tidlig (skåre 2.7). For de foreldrene som mistet barnet sitt under sykehusoppholdet, hadde 
oppholdet vært en stor påkjenning for familien (skåre 1.63), legene hadde brukt for mange ukjente 
ord når de informerte (skåre 1.87), og de var lite fornøyd med økte økonomiske utgifter (skåre 2.0) 
og muligheter for overnatting (skåre 2.0). 

Foreldrene anga at de i gjennomsnitt hadde oppholdt seg nesten 7 timer daglig på avdelingen. 
Dette indikerer et betydelig foreldreengasjement som avdelingen har forsøt å ta hensyn til. Et 
flertall av foreldrene anga at sykehusoppholdet hadde vært ”en stor påkjenning for hele familien”, 
og overflytting til lokalsykehus før utreise var lite populært. 

 

Familiebasert nyfødtmedisin innebærer at foreldrene skal oppholde seg og bo på avdelingen når 
premature barn er innlagt. For ekstremt premature blir dette mange uker og mndr i sykehus. Dette 
ser vi bare starten på i dag, men utviklingen fremmover vil bety et betydelig større engasjement fra 
foreldrene under slike opphold. De første ukene er situasjonen ofte uavklart for denne 
pasientgruppen og foreldrene er i krise. Støtteapparat med familie og sosialt nettverk er viktig og 
nærhet er av betydning. For familier med større barn er i tillegg store avstand med kronglete 
kommunikasjon praktisk vanskelig. 

I 2007-2008 er det utført en større intervjuundersøkelse i UK vedr Family.centered care in neonatal 
units (8). Her fokuseres det på foreldrenes erfaringer og behov. Bl a fremheves foreldrenes 
”mareritt” i forbindelse med overflytting til annen avdeling. Det var stressende å miste 
kontinuiteten til tidligere avdeling og spesielt den støtten de hadde fått og kommunikasjon de var 
blitt vant til. En god ting hadde vært oppfølgning pr telefon fra tidligere avdeling.  

Dette er også den erfaringen vi har gjort oss.  Det tar tid å opparbeide tillit og trygghet for foreldre på 
en ny avdeling. 

Perinatalomsorg 

Det har vært siden 1980 vært arbeidet med å bedre perinatalomsorgen (omsorgen under 
svangerskap, fødsel og nyfødtperioden)(9). Ett av arbeidene i dette dr.grads arbeidet (10) ble 
kommentert med følgende konklusjon (11): ”The goal of this study was to answer the question of 
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whether offering neonatal intensive care to approximately 50 VLBW infants a year dispersed over a 
large region would increase the prevalence of disabilities. The authors have proven their point that 
good neonatal intensive care can be efficiently given provided there is adequate antenatal care, 
identification of women at risk of preterm delivery and well organized in utero and neonatal 
transports. This paper re-emphasizes the benefit for a population of a medical system offering well 
organized access to medical care for all”. 

En ny ny vurdering av perinatalomsorgen ble startet med innsamling av data fra Helgelandssykehuset 
og Nordlandssykehuset 2008-2011. Bearbeiding og analyse av data pågår. 

Organisering av perinatalomsorgen i grisgrendte strøk må ha som mål å sørge for like god kvalitet og 
service som i sentrale strøk. Da blir nærhet, samarbeide, risikoutvelgelse, transportsystemer, 
gjensidig støtte i vanskelige situasjoner og god kvalitet i alle ledd viktig. Dette arbeidet ønsker man å 
fortsette med.  

 

Siden hypotermibehandling også var med i saksframlegget kommenterer vi også det. 

Hypotermibehandling er en behandling som er etablert de siste årene for å redusere eller unngå 
hjerneskade på nyfødte som er født etter 36 uker og som utsettes for akutt oksygenmangel under 
fødsel. Det er utarbeidet nasjonale kriterier for hvem som skal behandles, og man antar at det kan 
være nødvendig å behandle 2-3/1000 fødte. Det er viktig at fødeavdelingene kjenner til tilbudet, slik 
at man kan starte behandling så snart som mulig innen 6 timer, helst i løpet av 3 timer. Barnet 
trenger intensiv overvåking, behandling og holdes nedkjølt til 33-34 grader i 3 døgn. 

NLSH fikk anskaffet kjølemaskin i desember 2008. I 2009 ble 4 barn vurdert for kjølebehandling: Ett 
barn ble behandlet, ett barn var så skadet at man avsto fra behandling og to barn fylte ikke kriteriene 
for behandling. I 2010 ble 5 barn vurdert, 2 barn ble behandlet i 3 dager, for ett barn ble 
behandlingen avsluttet etter 6 timer og 2 barn fylte ikke kriteriene. I 2011 ble 3 barn vurdert, ett 
behandlet. I tillegg kommer 2 barn som i 2008 og 2011 ble transportert til Tromsø for 
kjølebehandling pga mangel på kjølemaskin i 2008 og kapasitetsproblemer i 2011.  

Pga mangel på kjølemaskin tok det noen tid før man kom i gang med hypotermibehandling ved 
NLSH Bodø. Det er vurdert et større antall barn for hypotermibehandling enn det som er angitt i 
styresaken, men alle har ikke fylt kriteriene for slik behandling. Vi ser det som viktig å kunne starte 
hypotermibehandling så tidlig som mulig og dette forsøker vi å kommunisere til fødeavdelingene i 
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. 
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Styresak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord 
 
 
I anledning Styresak 47-2013 er det bedt om høringsuttalelse. 
Viser til høringsuttalelse av dr.Fagerli og dr.Holt som er svært grundig, og som tidligere 
påpeker utfordringene med transport av både gravide og nyfødte, samt tapet av kompetanse 
uten at dette nødvendigvis bedrer utfallet for barna. 
 
Vi har nå gått gjennom innleggelsene ved observasjonsposten ved fødeavdelingen i 2012 og 
sett på hvor mange pasienter med gestasjonsalder under 26 uker som måtte vært overflyttet til 
UNN. Vi har sett på diagnosene premature rier, prematur vannavgang, preeklampsi og 
cervixinsuffisiens. 
Det dreier seg om 7 gravide som ble innlagt før svangerskapsuke 26+0. En av disse fødte like 
etter innkomst, to ble forløst med sectio hhv. 5 og 3 dager etter innkomst.  
 
For fødeavdelingen vil flytting av de premature < 26 uker ikke utgjøre et stort volum, men vi 
vil naturligvis miste viktig kompetanse for avdelingens leger når det gjelder vurderinger, 
oppfølging og forløsning av gravide < 26 uker.  
Faglig sett vil dette selvsagt være uheldig både for spesialistene og for LIS-legene. 
Imidlertid vil det selvsagt være pasientene som vil merke konsekvensene av et slikt vedtak 
best. De gravide kvinnene ønsker som andre pasienter å være nær sin familie, og det er 
spesielt viktig da mange gjerne har små barn hjemme, og må være lenge på sykehus enten 
uforløst ved fødeavdelingen, eller på nyfødtintensiv hos sitt prematurt fødte barn. 
Fra Helgeland eller Lofoten vil det være en større utfordring for familier å reise til UNN- 
Tromsø enn til NLSH- Bodø dersom mor og barn er innlagt prematur avdelingen. 
 
Tilbakeføring av uforløste gravide som ikke har født ved UNN før uke 26 og derved kan føde 
ved NLSH-Bodø, vil som nevnt ikke utgjøre et stort volum, men selvsagt være en belastning 
for kvinnene og familiene. Når man heller ikke ser at det faglig sett er gode argumenter for at 
det å bli født ved UNN er bedre sammenlignet med ved NLSH-Bodø, må man stille spørsmål 
om hvorvidt det er samfunnsøkonomisk gunstig å organisere intensivtilbudet til disse barna 
slik.  
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Fra Trond Antonsen, Enhetsleder Ambulansefly, Bodø 
 
Som det kommer fram av vedlegget er det snakk om et svært lavt antall transporter, som vil få høy 
prioritet. Antar derfor at dette ikke vil få noen innvirkning på ambulanseflytjenesten, og at vi vil 
kunne utføre disse transportene som før. Vil imidlertid bemerke at responstiden ved transport av de 
aller minste fra sørfylket vil bli forlenget i forhold til dagens praksis.  
 
 
Fra Klinikktillitsvalgt Elin Jenssen 
 
Volum 
  
Internasjonale studier som viser til at store volum er bestemmende for overlevelse hos 
premature, er avdelinger som har større volum enn Bodø og Tromsø har tilsammen. Det 
konkluderes også med at flere studier bør gjøres for å verifisere data som så langt har 
kommet frem. I Nasjonal plan for Nyfødtmedisin fra 2001, side 2, pkt 2.1.2 konkluderes det 
med at det er gode resultater i Norge, på høyde med resultatene internasjonalt og at 
kvaliteten på behandlingen er av større betydning enn pasientvolumet. Vedtaket om å 
samle de svært for tidlig fødte til Tromsø vil få store ringvirkninger for sykepleiegruppen. For 
at sykepleiere ved Nyfødtintensiv skal klare å opprettholde sin kompetanse og klare å drive 
opplæring av nye sykepleiere er det av stor betydning at vi beholder den gruppen med 
respiratorpasienter vi har i dag. En reduksjon i antall respiratordøgn, vil på sikt svekke 
sykepleiernes kompetanse. Respiratorkompetanse som det er nødvendig at sykepleierne 
fortsatt innehar i og med at det er andre pasientgrupper som også kan være alvorlig og 
kritisk syke og ha behov for respiratorbehandling. 
  
Familiebasert Omsorg 
  
Den nye nyfødtintensiv avdeling ved Nordlandssykehuset Bodø planlegges bygget etter 
modellen Familiebasert Nyfødtomsorg. Viktigheten av at foreldrene får være sammen med 
barnet sitt under hele sykehusoppholdet er påpekt allerede i 2001 i Nasjonal plan for 
Nyfødtmedisin i 2001. På side 2, pkt 2.1.6 vises det til at geografiske forhold kan spille inn på 
antall totale liggedøgn. Ved å flytte de aller minste som har mange liggedøgn i 
utgangspunktet lengre unna familien, kan dette føre til at sykehusoppholdet forlenges. Ved 
Familiavdelingen i Drammen har de positive effekter av å drive familiebasert omsorg 
allerede begynt å vise seg. Redusert liggetid og foreldre som er mye tryggere på sitt barn, 
raskere vektoppgang og tidligere amming. 
Når ny avdeling i Bodø står klar, vil den også drives etter prinsippet Familiebasert omsorg. 
Nasjonal plan for Nyfødtmedisin fra 2001 påpeker viktigheten av dette, viser til side 15, pkt 
7.2. “familiebasert omsorg er et nøkkelord”. 
  
Mvh Elin 
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Avdelingsoverlege Stig-Arild Stenersen 
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Telefon:  75534550  (kontor) 
                75534000  (sentralbord) 

Postadresse: 
Nordlandssykehuset HF 

Akuttmedisinsk klinikk Mobil:     95826990 8092 Bodø 
Nordlandssykehuset HF Calling:  5990  
 Epost: sts@nlsh.no  

 

 

                                                     
                          
         Avdeling for legetjenester 

         Akuttmedisinsk klinikk 
 
       
 
 

Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord. 

 
 
 
 
 

Akuttmedisinsk klinikk (AKUM) ser med bekymring på Helse Nord sitt forslag om 

sentralisering av intensivtilbudet til de svært for tidlig fødte. Det kan føre til en betydelig 

svekkelse av nyfødtintensiv tilbudet til befolkningen i Nord-Norge generelt og Nordland 

spesielt. Landsdelen vil da blant annet ikke lenger ha to likeverdige avdelinger som kan 

avlaste hverandre de gangene pasienttilgangen er for stor for en avdeling alene.  

 

På sikt kan sentralisering føre til at barneavdelingen rekrutterer dårligere, kompetansen 

svekkes og det totale tjenestetilbudet ved Nordlandssykehuset settes under ytterligere press.  

Et eksempel på det er intensivbehandling av barn etter nyfødtperioden. Dette er organisatorisk 

AKUM sitt ansvar men behandling av barn på intensiv gjennomføres med et tett, godt og 

viktig tverrfaglig samarbeid med barneavdelingen. 

 

Hentetjenesten av barn (”Team rosa”) har og et tverrfaglig element i seg som AKUM 

gjennom luftambulansetjenesten tar høyde for og trener på. Barneavdelinga er med sitt ”Team 

rosa”  pionerer og premissleverandører for hentetjenesten nasjonalt. Det vil være en absurd 

situasjon hvis Nordlandssykehuset ikke lenger har spisskompetanse på hentetjeneste av barn 

og det må håndteres fra Tromsø, med de konsekvenser det får for blant annet tidsfaktor og 

økonomi. 

 

Styret i Helse Nord sitt opprinnelige vedtak om at kompetanse på nyfødtintensiv medisin ved 

NLSH skal vedlikeholdes ved hjelp av hospiteringsordninger vitner om både mangel på 

kunnskap om og forståelse for hvor krevende kunnskapsbygging er – spisskompetanse bygges 

og vedlikeholdes IKKE ved hjelp av hospiteringsordninger. 

 

 

Bodø 2.september 2013 

 

Stig-Arild Stenersen 

Avdelingsoverlege 

AKUM 
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Til 
Helse Nord RHF                           
  

                                                           

 
   Sted / Dato: M0 i Rana 5.9.2013 
sak:2013/528   
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
 

Organisering av nyfødtintensiv i Helse Nord – Høringsuttalelse fra fagmiljøet i 
Helgelandssykehuset HF. 
 
Helgelandssykehuset HF er kjent med Helse Nords styrevedtaket 47/2013 vedrørende organisering 
av intensivtilbudet til svært for tidlig nyfødte. 
 
Fagmiljøet i Helgelandssykehuset ønsker å påpeke noen faktorer som er svært viktig for å 
opprettholde et kvalitativt godt tilbud til gravide med truende prematur fødsel, de for tidlig fødte 
nyfødte og det nære samarbeidet mellom fagmiljøene i Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset.  
 

 Henteteam servicen(pediater + barnesykepleier)må opprettholdes på dagens nivå. 
Svekkelse eller opphør av denne funksjonen vil være et betydelig tap for perinatalomsorgen i 
regionen. 

 I fremtiden må gravide med truende prematur fødsel i uke 23-26 overflyttes med 
ambulansefly til UNN Tromsø. Vi har erfaring med at været kan være til hinder for 
ambulanseflytjenesten og i slike situasjoner har ambulansehelikopteret i Brønnøysund eller 
Sea King Redningshelikopter fra Bodø, med henteteam, vært benyttet. Den nye 
organiseringen av nyfødtintensiven til UNN kan medføre at det blir behov for omlasting fra 
helikopter til fly i Bodø. Dette kan føre til forsinkelse i transporten/overflyttingen og en 
ytterligere belastning for pasient og pårørende. 

 Data fra AMK viser at transporttiden med fly Sandnessjøen – Tromsø er 3 timer og 45 
minutter. Helikoptertransporttiden Sandnessjøen – Bodø er 1 time og 40 min. I visse 
situasjoner kan det være kritisk å øke transporttiden med 2 timer. 

 De premature født mellom uke 23 og 26 er ikke mange, men utgjør mange liggedøgn på 
nyfødtintensiven. Derfor vil flytting av disse pasientene til UNN medføre at kompetansen ved 
nyfødtintensiv på Nordlandssykehuset svekkes. Vi regner det som lite sannsynlig at 
premature barn fra Helgeland, født i svangerskapsuke 24 ved UNN, vil bli overført til 
nyfødtintensiv i Bodø etter 2 uker. Pårørende påføres dermed en mer belastning ved at de 
må oppholde seg lagt fra hjemmet over tid. 

 For at fagmiljøet ved Nordlandssykehuset skal opprettholde sin kompetanse og bemanning 
er det svært viktig med et godt samarbeid mellom NLSH og UNN, og lokalsykehusene. 
Omforente prosedyrer og rutiner for overflytting og kapasitetsutnyttelse er etter vår 
oppfatning en forutsetning før omorganiseringen kan gjennomføres. 

 
 
Et samlet fagmiljø i Helgelandssykehuset hadde satt pris på om høringsrunden hadde blitt 
gjennomført i forkant av styrevedtak 47/2013 i Helse Nord styret. 
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Samhandlingsavdelingen

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler
Nordlandssykehuset HF Internett: Steinar Pleym Pedersen
Samhandlingsavdelingen www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110

Kontonr: 1503.27.03620
  Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no

  
Helse Nord RHF
Pr . email

  

Deres ref.: Vår ref.:
2013/716/SPP

Dato:
18.09.2013

Vedtak - prematursaken - Brukerutvalget Nordlandssykehuset

Brukerutvalget i Nordlandssykehuset gjorde i sak 56/2013 slikt vedtak:

1. BU i Nordlandssykehuset ber Helse Nords styre om å avstå fra å flytte behandlingen av 

de svært for tidlig fødte nyfødte (før uke 26+0) fra Bodø til Tromsø, da dette vil medføre 

endringer i et behandlingstilbud som ikke er dokumentert å være dårligere enn det

tilbudet som gis ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø og i resten av Norge og 

som har stor kompleksitet med mange risikoforhold.

2. Dersom vedtaket om at intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte samles til 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø blir stående, må det gjøres en grundig 

risikovurdering i forhold til hvordan man skal ivareta den nødvendige kompetansen på 

nyfødtintensivavdelingen i Bodø, også med tanke på å kunne opprettholde tilbudet om 

hentetjenesten. Før vedtaket settes i verk, må det utarbeides en plan for hvordan man skal 

sikre at fødende blir tilbakeført til Bodø når de passerer uke 26+0 og at de svært tidlig 

fødte flyttes tilbake til Bodø så snart som praktisk mulig og medisinskfaglig forsvarlig 

uten at dette skaper utrygghet for de gravide og de små barnas familie. Hvorvidt de 

fødende med truende fødsel før uke 26+0 fra Nordlandssykehuset og 

Helgelandssykehuset må overflyttes til Tromsø bør belages på frivillighet, da 

overflytning mellom avdelingene vil medføre en stor ekstra belastning.

En ber om at dette blir lagt ved saken til styret når denne skal behandles.
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Med vennlig hilsen

Steinar Pleym Pedersen
Avdelingsleder

Kopi : adm.dir Nordlandssykehuset
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Svar på høring: Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse 
Nord

Vi viser til høringsnotat mottatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 28.6.2013. 

Da høringen er av stor betydning for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ble høringssvaret 
lagt frem for styret ved UNN 11.09.2013. Saken ble behandlet prioritert med Brukerutvalget til stede.

Enstemmig vedtak ST73/2013 (UNN-styret):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar høringssvar på styresak 47/2013 i Helse 
Nord RHF om intensivbehandling av nyfødte, og oversender denne til videre styrebehandling i 
Helse Nord RHF.

2. Styret mener at det er tungtveiende faglige grunner for sentralisering av behandlingstilbudet til 
ekstremt for tidlig fødte barn og svært syke nyfødte fra hele Helse Nord til Tromsø. Ut fra 
hensynet til den lille pasienten mener vi at grensen for sentralisering av tjenestetilbudet til for 
tidlig fødte barn burde vært satt til 28 uker. Dette vil styrke behandlingstilbudet og gi bedre 
forutsigbarhet i omsorgen for denne sårbare pasientgruppen. 

Med vennlig hilsen

Einar Bugge
Fag- og forskningssjef

Petra Gabriele Pohl
rådgiver

Kopi til:
Elin Gullhav

Vedlegg
1. UNN-styresak ST73-2013 Høringssvar – Intensivbehandling av nyfødte
2. UNN-styresak ST73-2013 Saksprotokoll – Intensivbehandling av nyfødte
3. UNN-styresak ST73-2013 Tilleggsinformasjon – Transport av gravide
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