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Norsk Sykepleierforbund takker for muligheten til å komme med innspill. 
Det er viktig at den medisinske virksomheten baseres på nasjonale standarder, slik at en kan ha et likeverdig 
helsetilbud i hele landet. En har vedtatte nasjonale standarder for flysykepleiere, og det er viktig at en ser behovet for å 
ha en nasjonal standard for transport av syke nyfødte i tillegg. Det er nødvendig å utarbeide standarder for alle nivåene 
av transport av syke nyfødte. Våre innspill gjelder denne høringen som beskriver kompetansebehovet ved nivå 2 
transporter.

En burde gjennomgå den nasjonale standarden etter 3 år, og må revideres senest innen 5 år.

Høringsutkastet trenger en bedre systematisering, det er mange ulike begreper, og det er behov for en opprydning slik 
at en får en begrepsavklaring innledningsvis. Det er også behov for en tydeliggjøring og spesifisering om de ulike roller 
og oppgaver en flysykepleier, transportkyndig sykepleier og sykepleier i kuvøseteam har.
NSF ønsker å få klarlagt om det ved en lufttransport alltid vil være en flysykepleier og en transportkyndig sykepleier som 
arbeider sammen. 
Vi ønsker også å få rede på hva som er kravet hvis en transportkyndig sykepleier reiser alene i forhold til kjennskap og 
kunnskap til utstyr om bord i en bilambulanse, helikopter eller fly.

En generell kommentar er også at simulering må erstatte der hospitering i neonatal/barneintensiv avdeling er vanskelig 
å få til så ofte som en uke/år.
Jo lavere andel transporter, jo hyppigere må en ha simulering/teamtrening.

NSF støtter luftambulansetjenesten i at helseforetakenes prehospitale planer bør inneholde en rutine for hvordan 
luftambulansetjenestens kuvøsekompetanse også kan utnyttes i bilambulansetransport noe som er viktig for de sykehus 
som ikke selv kan stille med kompetent følgepersonell.

Innspill/kommentarer:

2.1.1 Transportkyndig sykepleier
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             Under prikkpunkt 1
En kan føye til nyfødtsykepleier som transport kyndig sykepleier for syke nyfødte. En må også bytte ut pediatrisk •

sykepleier med barnesykepleier, nytt forslag er: spesialsykepleier innen anestesi/intensiv/barne og 
nyfødtsykepleie.

Under prikkpunkt 4:
Det kan være vanskelig å få gjennomført en ukes hospitering pr år. Det kan bli en stor belastning for •

nyfødtavdelingene. Hvis det er vanskelig med hospitering hvert år (noe som i seg selv er lite allerede) kan en 
ha 1 uke hospitering hvert 2. år og årlig (eller oftere) simuleringstrening. Dette gjelder også 2.1.2, prikkpunkt 5

2.1.2 Transportkyndig lege.

Prikkpunkt 5:
Andre setning fjernes for å sikre at alle har lik grunnkursing. Dette gjelder også 2.1.2, prikkpunkt 6.
Om setningen ikke fjernes harmoniserer dette ikke med siste setning i 2.3.3 som sier at det anbefales at lege, sykepleier 
og redningsmann deltar på kurs i kuvøsetransport minimum hvert 5.år for å få oppdatert/ekstern kunnskap.

2.2.2 Transportkyndig sykepleier.

Prikkpunkt 1:
Fjerne etter delegasjon da dette ikke er relevant her.

Prikkpunkt 2:
Fjerne ordet delegert i første setning.

Prikkpunkt 3:
Kjenne de legemidler som brukes i tjenesten, samt bruken av disse inkludert utblanding. Viktig av sykepleier skal 
kunne og ikke bare kjenne til.

Prikkpunkt 4:

Kjenne oppkobling av infusjonsutstyr og sprøytepumper. Samme som over, viktig å kunne, ikke bare kjenne til.

Forslag til 2 nye kulepunkter:

Kunnskap om generelle prinsipper for varmetap og forebygging av hypotermi.•
Kunne innleggelse av venekanyle- hvis akuttsituasjon oppstår er det viktig at sykepleier behersker en slik •

innleggelse, dersom lege er opptatt med en eventuell intubasjon etc. 

2.3 Krav til vedlikehold av kompetanse.

Det må spesifiseres med et minimum av jevnlig trening og simulering. En er ikke sikret at en får nok trening i 
relevante situasjoner en gang årlig.

2.3.1 Transportkyndig sykepleier

Samme som under 2.2.1 om innleggelse av venekanyle ved akuttsituasjoner.•

2.3.3.

Det burde være et krav, og ikke kun en anbefaling at en deltar minimum hvert 5 år på kuvøsetransport.

 3. Avtale som regulerer samarbeidet mellomluftambulanseavdelingen og     barneavdeling og neonatalseksjon.

Viktig at det må inngås en forpliktende samarbeidsavtale mellom luftambulanseavdeling og 
barneavdeling/neonatalseksjon om nivå 2-transporter av nyfødte.

Digitalt godkjent av avdelingssjef, 03.05.2016 - 17:40:19



3

4. Aktuelle kurs
Andre aktuelle kurs kan være: AMLS, PHTLS, Nyfødt-BEST etc.

Med vennlig hilsen

Jarle Grumstad Marit Stene Severinsen
Assisterende fagsjef   Seniorrådgiver
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