
Dette var den første europeiske konferansen om transport av syke 
nyfødte. Det kom ca 120 deltakere, flest neonatologer og noen 
sykepleiere fra flere land. 

Antall transporter av nyfødte har hatt en stor økning og utvikling 
de siste 25 år som følge av sentralisering samt bedre muligheter for 
diagnostikk og behandling. Fokuset for konferansen var kliniske 
utfordringer, organisatoriske muligheter, utstyr, sikkerhet, kostnader 
og juss. Målet var å etablere standard av høy kvalitet for 
nyfødt-transport.

Fra SSHF Kristiansand drog vi to barnesykepleiere (neontaolog ble 
forhindret fra å dra). Siden det viste seg at ingen andre fra Norge var 
til stede, sender vi et kort referat. Vi håper dette kan inspirere til at 
nyfødt-transport kommer i fokus og blir diskutert både regionalt og 
nasjonalt. Vi tenker at konferansens mål også er vårt mål i Norge!

Transport av syke nyfødte er risikabelt og byr på store utfordringer. 
Første tema på konferansen var ignorance. Hva vet vi om transport 
av syke nyfødte? Jo mer vi vet, dess mer ser vi hva vi ikke vet. Det 
ble f.eks undervist i hva som skjer med barnet når det transporteres 
”i høyden” (helikopter/fly), imidlertid er dette et felt med delvis 
mangel på kunnskap.  Kartlegging av kunnskap er utgangspunkt 
for å bli bedre! Det var mange interessante foredrag, samt god tid til 

diskusjoner, spørsmål og innspill. Temaene var Protecting the lung, 
Protecting the brain, Teaching and mentoring, The blue transport, 
From the past to the future.

Transport er organisert på ulike måter i landene som var repre-
sentert. Mange ga uttrykk for at transport ga store utfordringer. 
Konferansens overskrift var “When skills make the difference”. Dette 
peker på behovet for transportteam som har nyfødtkompetanse 
og mengde-trening i denne livsviktige og komplekse situasjonen! 
Storbritannia imponerte oss mest. Med sine årlig 16 000 transporter 
har de et godt utgangspunkt for mengdetrening, og vi fikk inntrykk 
av god organisering, opplæring og oppfølging av transport-tea-
mene. Hvordan kan dette gjøres under norske forhold? Finnes det 
et forum for å diskutere dette? Morten Breindahl fra RH København 
(president for konferansen) nevnte at nordiske land kanskje kan ha 
nytte av å reflektere sammen. Det var 6 svenske deltakere til stede, 
3 leger og 3 sykepleiere. Vi håper at Norge vil bli sterkere representert 
ved neste nyfødttransport-konferanse som er 1.-3. september 2016 
i København.  http://www.neonataltransportation2016.eu/

Det planlegges nå et nettverk innen nyfødttransport der vi kan 
legge inn spørsmål, erfaringer etc. Vi oppfordrer både leger, syke-
pleiere, ambulanse/ luftambulanse -personell til å bruke dette når 
det er etablert.
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