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        Tilbakemeldingsskjema 

  

          Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger 

 

Høringsinnspill: 

 Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer og kommentarer knyttet til bestemte områder) 

 Frist: 13. mars 2017 

Navn høringsinstans: Helse Nord RHF 

Generelle kommentarer 

Alle regionale helseforetak har i løpet av de siste årene hatt grundige gjennomgang av organiseringen av nyfødtomsorgen og har etablerte 
funksjonsfordelinger som nylig har trått i kraft.  I april 2013 vedtok styret i Helse Nord RHF at tilbudet til de svært for tidlig fødte (før fullgåtte 
26 uker (26+0)) skulle gis ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø. Det fødes mellom ett og fire barn før uke 26 i Nord-Norge i 
året. Behandlingen av disse er høyintensiv de første 2-4 uker. Styrevedtaket påla Nordlandssykehuset Bodø og UNN Tromsø å samarbeide 
om behandling av premature nyfødte i regionen gjennom felles rutiner og kriterier for behandling. Dette inkluderte rutiner for overføring, 
kompetansebygging og hospitering. Med bakgrunn i kritikk ble styresaken sendt på høring og igjen behandlet i styremøtet i oktober 2013. 
Helse Nord RHF styret opprettholdt sitt vedtak. 

Helse Nord RHF har dermed en avdeling (UNN Tromsø) som behandler nyfødte mellom uke 23-26, to avdelinger som behandler fra uke 26 
(UNN Tromsø og Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø og tre avdelinger som behandler premature fra uke 32 (de to nevnte og 
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Finnmarkssykehuset (FIN) Hammerfest).  Rutiner og samarbeid mellom avdelingen har så langt vært uproblematisk, og avdelingene har vært 
back-up for hverandre ved kapasitetsproblemer. 

Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) angir at høringsutkastets inndeling av 
avdelinger/behandlingsgrenser er rimelige og støtter i utgangspunktet en behandlingsgrense på 28 uker mellom kategori 3a og 3c avdelinger. 
Avdelingen tar også til orde for en grense 27 uker kan være akseptabel. Forslaget til 3a -avdelinger bør også åpne for at avdelinger med 
tilstrekkelig kompetanse kan tilby både terapeutisk hypotermi og avansert respiratorbehandling med NO -gass og høyfrekvensventilering for 
fullbårne nyfødte med respirasjonssvikt. Det foreslås videre at man ikke setter en nedre grense på 1-2 døgn respiratorbehandling før 
overflytting til 3c -avdeling, for eksempel vil varighet av respiratorbehandling ved terapeutisk hypotermi sjeldent vare kortere enn 4 døgn. I 
tillegg (jamfør høringsutkastet) er gjennomsnittlig varighet på respiratorbehandling av premature med GA 28 uker 5 døgn. Det er uheldig om 
disse barna flyttes dersom det ikke er spesielle forhold som tilsier dette.   
 
Nordlandssykehuset Bodø anfører at de alltid har hatt en omfattende virksomhet innen nyfødtintensivomsorgen, og det har vært geografiske 
og klimatiske gode grunner til å opprettholde to miljøer i Nord-Norge som har vært kapabel til å ivareta disse pasientene. Avdelingen har i 
alle år innehatt, rekruttert og videreutviklet kompetanse både på lege- og sykepleiersiden som har gitt en god og robust bemanning til å 
håndtere alle aspekter ved nyfødtmedisinen. 80% av sykepleierne har spesialutdanning og det er etablert tertiærvaktordning (nyfødtvakt) 
der 5 av avdelingens overleger deltar. Disse legene har alle jobbet ved de store nyfødtintensiv avdelingene nasjonalt og en også i Dublin. For 
å holde kompetanse vedlike hospiteres det regelmessig til blant annet Uppsala og Stockholm.   
 
Både UNN og Nordlandssykehuset har i mange år hatt velfungerende kuvøseteam for å hente akutt syke nyfødte ved andre sykehus og for å 
transportere nyfødte med behov for kirurgi (hjertesyke barn og barn med andre medfødte misdannelser) til sykehus med barnekirurgisk 
kompetanse. .Avdelingene ved Nordlandssykehuset og UNN har hatt lang tradisjon for å avlaste hverandre ved hentebehov som ikke har 
kunnet bli innfridd ved samtidighetskonflikt, flyforbud pga vær og utstyrsfeil ved reisekuvøse. Et annen moment er usikkerhet som flyplasser 
er åpne for transport og fly er tilgjengelig. NLSH anfører at forslaget til endring i organiseringen av avdelingene vil, redusere det faglige 
innholdet i nyfødtmiljøet og kompetansen ved Nordlandssykehuset Bodø i en slik grad at det er vanskelig å se for seg hvordan deres 
kuvøseteamet kan levere det samme gode tilbudet videre. 
 
Helse Nord RHF er av den oppfatning at dagens etablerte løsning har vært velfungerende siden 2014. Etter en samlet regional vurdering er 
det gode faglige, geografiske og klimatiske grunner for det valget som er gjort. En slik transport med helikopter og ambulansefly under de 
klimaforholdene som er i Nord-Norge, kan ikke sammenlignes med ambulansetransport i andre deler av verden.  Vår region utgjør nesten 
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halvparten av Norges landareal.    Disse avstandene sammen med spesielle klimatiske forhold tilsier andre løsninger enn i mer sentrale  
områder.  For å kunne gi befolkningen trygge og likeverdige helsetilbud, må vi i nord finne løsninger som ivaretar både pasientsikkerhet, 
tilgjengelighet og faglig kompetanse. Det er ikke støtte i Norsk nyfødtmedisinsk register for at ytterligere sentralisering gir økt kvalitet. 
 
Endringer i retningslinjer for nyfødtintensivavdelinger basert på gestasjonsalder har tidligere vært krevende og skapt betydelige spenninger i 
fagmiljøet.  Avdelingene både i Bodø og Tromsø har siden vedtaket i 2013 sikret en god og stabil faglig kompetanse som har understøttet det 
valget som er gjort. Vi ser derfor ingen grunn til å endre dette nå. Vi mener at Nyfødtintensivavdelingen ved Nordlandssykehuset  videreføres 
som kategori 3b avdeling, som behandler pasienter med gestasjonsalder fra uke 26.. Vi er enig i at UNN Tromsø videreføres som en 3c 
avdeling. FIN Hammerfest vil være en naturlig kategori-2 avdeling med de føringer som er lagt i Helse Nord RHF styrets vedtak. 

 

Kapittel 1 – God behandling med etisk refleksjon til barnets 
beste 

Kommentarer til anbefalingene 

1) Behandling av syke nyfødte bør tilpasses det enkelte barnet, 
være til barnets beste og inkludere etisk refleksjon og 
vurdering 

Enig 

Kapittel 2 – Nasjonal organisering av avdelinger for syke nyfødte Kommentarer til anbefalingene 

1) Alle helseforetak med kvinneklinikk bør ha en avdeling for syke 
nyfødte 

Enig 

2) Avdelinger for syke nyfødte bør inndeles i kategorier basert på 
sykdomsgrad og behandlingsbehov 

Se generelle kommentarer 

3) Det bør kun være en 3 c avdeling i hver helseregion Ja. Se kommentar under generelle vurderinger 

4) Kompetansekrav for å oppnå nytt behandlingsnivå Enig, men må vurderes samlet ut fra regionens behov.  

Kapittel 3 – Bemanning og kompetanse ved avdelinger for syke 
nyfødte 

Kommentarer til anbefalingene 

1) Bemanningsnorm for avdelinger for syke nyfødte Enig 

2) Nyfødtavdelinger bør planlegge bemanning slik at risiko      Enig 
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       for personellmangel unngås 

3) Kompetanse i kategori 2-avdelinger (behandler barn etter uke 
32 vanligvis > 1800 g) 

Enig.  

4) Kompetanse i kategori 3a-avdelinger (behandler premature 
barn fra uke 28.0, vanligvis >1200 g) 

Det vises til vår kommentar ift fjerning av 3b avdeling (se generelle 
kommentarer). Helse Nord RHF ønsker å videreføre NLSH som et 3b sykehus. 

5) Kompetanse i kategori 3 c-avdelinger (behandler alle grupper 
premature nyfødte) 

Enig 

Kapittel 4 – Kvalitetsindikatorer i nyfødtavdelinger   Kommentarer til anbefalingene 

1) Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister bør benyttes av alle 
nyfødtavdelinger og være et register som bidrar i arbeidet 
med nasjonale kvalitetsindikatorer 

Enig 

2) Det innføres nasjonale kvalitetsindikatorer for 
nyfødtavdelinger 

Enig 

 

3) Regionsforetakene bør følge opp kvalitet i nyfødtavdelingene Enig 

Kapittel 5 – Samarbeid mellom behandlingsnivåer i 
nyfødtmedisin    

Kommentarer til anbefalingene 

1) Samarbeid om enkelt-pasienter og behandlingsretningslinjer Enig 

2) Samarbeid ved overflytting mellom behandlingsnivåer Enig 

3) Samarbeid om opplæring og forskning Enig 

4) Avdelinger bør samarbeide om pasienter med behov for 
kompetanse fra nasjonale behandlingsentra 

Enig 

Kapittel 6 – Foreldre er en viktig del av behandlingsteamet for 
syke nyfødte              

Kommentarer til anbefalingene 

1) Foreldre bør være en viktig del av behandlingsteamet Enig 
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2) Foreldre med kritisk syke barn skal sikres praktisk og 
økonomisk mulighet til å være sammen med barnet sitt 

Enig 

3) Foreldre skal tilbys samtaler med personale utenfor 
nyfødtavdelingen 

Enig 

4) Foreldre til syke nyfødte i nyfødtintensivavdeling bør få tilbud 
om oppfølging av barnets helsetilstand 

Enig 
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