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Høringssvar: Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har innhentet synspunkt på høringen fra Barnesykepleier-forbundet NSF, Landsgruppen 
av intensivsykepleiere NSF, Jordmorforbundet NSF, fra tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte og fylkeskontor. 

Vi er positive til at det utarbeides en nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingene, 
forutsatt at denne bidrar til et likeverdig og kvalitativt godt tjenestetilbud for syke nyfødte og deres pårørende over hele 
landet. Særlig førende for retningslinjen må være Barnekonvensjonens artikkel 24 Helse, artikkel 2 Ikke-diskriminering 
og artikkel 3 Barnets beste, samt Forskrift om barns opphold i helseinstitusjoner § 2. 

Oppsummerte synspunkt fra NSF;
Når det oppstår motsetninger mellom kvalitet og nærhet knyttet til funksjonsdelingen mellom sykehus, mener NSF •

at kvalitet må veie tyngst og ha forrang. Den fremlagte kunnskap i høringen gir ikke holdepunkt for at 
ytterligere sentralisering av nyfødtintensivtilbudet gir økt kvalitet. 

Nasjonal bemanningsnorm er det kanskje viktigste forslaget til forbedring. Det er vesentlig for alle avdelinger for •
syke nyfødte, uavhengig av kategori. 

Retningslinjene bør ha et tydeligere barne- og familieperspektiv, der familiebasert nyfødtomsorg er førende. •
Lokaliteter må tilpasses dette.

Sykepleiere har en sentral rolle i behandling av nyfødte og deres familier, og må i større grad inkluderes i arbeidet •
med retningslinjene.

Utdanningstakten av barnesykepleiere/nyfødtintensivsykepleiere må økes betydelig. •
Økt samarbeid mellom avdelinger er et viktig grep for å bidra til økt kvalitet og likeverdige helsetjenester.•
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1 NSFs innspill til helse- og omsorgskomiteen - meld.st.11 (2015-16) Nasjonal helse- og sykehusplan, #DM745849
2 https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/andrepublikasjoner/plan_nyfodtmedisin_2001.pdf 
3 «En psykisk berg- og dalbane»-Foreldres erfaringer med opphold ved neonatal intensiv ved Ålesund sykehus og Nyfødtintensiv på St. Oalvs Hospital. 
Helse Midt-Norge (2016)
4 http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2014/03/Helse_p%C3%A5_barns_premisser.pdf 

NSF legger til grunn at helsetjenesten skal sikre at prioritering og ressurstildeling sikrer god kvalitet og lik tilgang til 
likeverdige tjenester for hele befolkningen. Det betyr at helsehjelpen må være tilpasset den enkeltes behov for 
helsetjenester (behovslikhet), og ikke nødvendigvis identiske strukturelle modeller/tilbud landet rundt (tilbudslikhet). Det 
vil være en utfordring fremover både å bygge opp nok kapasitet i spesialisthelsetjenesten i pressområder, og samtidig 
opprettholde tilbud, kompetanse og tilgjengelighet i distriktene. Tilbudene må være tilpasset behovene til befolkningen i 
det aktuelle opptaksområdet, både med hensyn til innhold og organisering. Dette tilsier at tilbudene må være fleksible. 
Trenden med å samle tilbud i store enheter kan være bra for å sikre robuste tilbud og fagmiljø, men kan samtidig være 
til hinder for en slik fleksibilitet. Utviklingen av struktur og funksjonsfordeling mellom sykehus må basere seg på 
grundige prosesser og konsekvensutredninger lokalt, og med bred involvering av sykepleier og sykepleieleder.1

Generelle kommentarer
Det fremkommer ikke tydelig i høringsforslaget hva som legges i begrepet kvalitet, eller hvilken kvalitetssvikt som 
ønskes forbedret. Det er ikke mer enn 20 avdelinger for syke nyfødte i Norge og Norge ligger langt framme på 
behandling av ekstremt for tidlig fødte barn og har lav mortalitet. Overlevelsen for barn <28 uker eller fødselsvekt < 
1000 gram er i dag på over 80 % i Norge. «Nasjonal plan for nyfødtmedisin2» (2001) slår fast at dødeligheten i de fire 
første leveukene og i første leveår blant premature i Norge er blant de laveste i verden. Videre sies det at «Det er heller 
ingen dokumentert forskjell i behandlingsresultat mellom de sykehusene som gir intensivbehandling til for tidlig fødte 
barn», og «Kvaliteten på behandlingen er av større betydning for behandlingsresultatet enn pasientvolum». På 
bakgrunn av de gode behandlingsresultatene er det rimelig å si at det eksisterer et godt helsetilbud til både ekstremt 
premature og syke nyfødte i Norge, til tross for det lave pasientvolumet på under 200 ekstremt premature barn årlig.  
Rasjonalet bak forslaget om ny organisering fremstår derfor uklart. 

Brukerundersøkelser3 og rapporter viser at det også er klare forbedringspunkt. Med bakgrunn i bekymringsmeldinger 
både fra foreldre og fagpersoner, så barneombudet på tilbudet på nyfødtintensivavdelinger over hele landet. Deres 
rapport Helse på barns premisser4 (2013) viser at de aller fleste, bortsett fra én nyfødtintensivavdeling de besøkte, 
hadde utfordringer knyttet til trange og/eller uhensiktsmessige lokaler. Foreldre rapporterte om dårlig plass, støy, stress 
og fremmedgjøring. Når de fysiske forholdene blir trange, påvirker dette også andre sider ved miljøet enn de rent 
praktiske. Flere beskrev at det generelle lyd- og støynivået rundt barna var høyt. I tillegg kom støy fra respiratorer eller 
annen pustestøtte som enkelte barn er helt avhengig av. Vi kan ikke se at retningslinjeutkastet nevner denne rapporten 
eller har den med som referanse, noe vi mener er en mangel. Forholdene den påpeker burde vært viet plass også i 
retningslinjeforslaget.

NSF opplever at sammensetningen av referansegruppen er skjev. Den har en sterk overvekt av deltakere fra eller med 
bakgrunn fra universitetssykehusene, og mangler representanter fra de mindre sykehusene. Jordmødre har heller ikke 
vært representert. Dette kan gjøre at viktige perspektiv ikke er blitt tilstrekkelig belyst. Videre ble referansegruppen 
trukket sent inn i retningslinjearbeidet, noe vi også mener er uheldig.

Digitalt godkjent av forbundsleder, 15.03.2017 - 09:09:08

https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/andrepublikasjoner/plan_nyfodtmedisin_2001.pdf
http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2014/03/Helse_p%C3%A5_barns_premisser.pdf


10

5 http://nidcap.org/en/ 
6 Als H, Duffy FH, McAnulty GB, Rivkin MJ, Vajapeyam S,  Mulkern RV, Warfield SK, Huppi PS, Butler SC, Conneman N, Fischer C, Eichenwald EC. 
Early experience alters brain function and structure. Pediatrics. 2004 Apr;113(4):846-57.  “” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15060237
7 Als H1, Duffy FH, McAnulty G, Butler SC, Lightbody L, Kosta S,  Weisenfeld NI, Robertson R, Parad RB, Ringer SA, Blickman JG, Zurakowski D, 
Warfield SK. NIDCAP improves brain function and structure in preterm infants with severe intrauterine growth restriction. J Perinatol. 2012 
Oct;32(10):797-803. doi: 10.1038/jp.2011.201. Epub 2012 Feb 2. 
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8 Westrup B. Family-Centered Developmentally Supportive Care. NeoReviews.                                 
https://neoreviews.aappublications.org/content/15/8/e325
9 Westrup B.  Family-centered  Delopmentally  Supportive care: the Swedish example Arch Pediatr. 2015 Oct;22(10):1086-91. doi: 
10.1016/j.arcped.2015.07.005. Epub 2015 Sep 14. 
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26382641
10 Westrup B, Sizun J, Lagercrantz H. Family-centered developmental supportive care: a holistic and humane approach to reduce stress and pain in 
neonates. Journal of Perinatology (2007) 27, S12–S18. doi:10.1038/sj.jp.7211724
http://www.nature.com/jp/journal/v27/n1s/full/7211724a.html
11 Familiesentrert utviklingstilpasset omsorgsmodell – NIDCAP
http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/familiesentrert-utviklingstilpasset-omsorgsmodell-nidcap

Om retningslinjen
I avsnittet Fødsler og nyfødtmedisinsk aktivitet i Norge side 5 og i tabellen på side 6-7 er Sykehuset Innlandet Elverum 
utelatt; her er det nyfødtavdeling med 7 tekniske plasser til barn fra gestasjonsuke 30.

Kapittel 1 God behandling med etisk refleksjon til barnets beste
For å kunne imøtekomme de fire etiske grunnprinsippene behandles kritisk syke nyfødte de fleste steder etter NIDCAP 
metoden (Newborn Individualized care and assessment program5) fra fødsel av. Forskning underbygger at barnets 
hjerne utvikles mer optimalt ved bruk av denne metoden 6,7. Sentralt i metoden er å respektere det premature barnet 
som kompetent ut fra sin modenhetsgrad, at barnet har med seg erfaringer fra fosterlivet, og at det er i stand til å 
oppleve inntrykk og formidle velbefinnende og stress til sine foreldre og omsorgsgivere.8 9 10 11

Familienærhet i forhold til et langt sykehusopphold er essensielt for samspill mellom barn og foreldre. Forskrift om barns 
opphold i helseinstitusjon sier at barn med kritisk sykdom har rett til å ha begge foreldre hos seg. Rett til individuell og 
god behandling i samarbeid med foreldre og tverrfaglig personale som jobber i team er viktig for å skape pasientens 
helsetjeneste. Nasjonal helse- og sykehusplan slår fast at man bør vektlegge behandling nær hjemmet der det er mulig, 
og sentralisere der man er nødt av kvalitetsmessige hensyn. Når det da er vanskelig/ikke mulig å skille to 
behandlingssteder i kvalitet, er det et etisk dilemma å måtte flytte denne sårbare gruppen langt vekk fra hjemmet. 

Kapittel 2 Nasjonal organisering av avdelinger for syke nyfødte
De regionale helseforetakene har et «sørge-for» ansvar som omfatter planlegging, organisering, finansiering, samarbeid 
og samordning. Det er pågående prosesser for å utarbeide lokale/regionale utviklingsplaner som oppfølging av nasjonal 
helse- og sykehusplan. Ved å være så konkrete og kategoriske i forslagene til organisering og fordeling av 
nyfødtintensivavdelinger, kan det se ut som helsedirektoratet overstyrer disse prosessene og RHF’enes ansvar. 

NSF støtter at lik kompetanse og kvalitet på nyfødtintensivavdelingene i Norge er avgjørende, og ønsket om å heve 
kvaliteten og utjevne forskjellene i behandlingen av premature barn er positivt. 
I og med at pasientgruppen er så liten, er det vanskelig å bruke statistikk som grunnlag for kvalitet – her trengs det også 
kvalitative undersøkelser. Vi vil understreke at det ikke er entydig at sentralisering av funksjoner bedrer utkommet for 
sårbare premature barn. En ekspertgruppe ble nedsatt av Helse Midt-Norge for å utrede mulighetene for å sentralisere 
behandling av de mest premature fra Ålesund sykehus til St. Olavs Hospital. Rapporten fra ekspertgruppen (HMN 2016) 
peker på manglende opplæring/spesialisering av nyfødtleger i Norge, lave pasientvolum, manglende nasjonale 
standarder og oversikter, manglende rapportering av kvalitetsindikatorer, og manglende nasjonal standard for 
klassifisering av neonatalavdelinger m.m. Rapporten understreker at det er umulig å vise sikre forskjeller i 
behandlingsresultater mellom nyfødtintensivavdelinger i Norge på bakgrunn av så små tall.

Basert på dagens kunnskap mener NSF at kvalitetskriterier må tillegges større vekt enn pasientvolum. Bruk av 
familiebasert nyfødtomsorg er ett slikt kvalitetskriterium. Når kun et fåtall nyfødtintensivavdelinger er tilrettelagt for 
familiebasert nyfødtomsorg, mener NSF at dette er uholdbart. Vi kan ikke støtte et forslag som går ut på å samle enda 
flere nyfødte på færre sykehus, uten at lokalitetene er tilpasset en familiebasert nyfødtomsorg. NSF mener videre at det 
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12 https://sykepleien.no/2013/12/i-front-de-minste
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bør gjøres en omfattende kartlegging av tilbudet for familiebasert nyfødtomsorg ved alle avdelingene i Norge før en 
eventuell vurdering av økt sentralisering kan gjøres.

Avdelingene har i dag i all hovedsak en grense på 26 uker. Det må tydeligere grunngis hvis Norge skal øke denne 
grensen til 28 uker. 

Familiebasert nyfødtomsorg
Det overordnete målet for retningslinjen er å “sikre god og total omsorg til det nyfødte barn og deres nære familie”. 
Familiebasert nyfødtomsorg innebærer at avdelingen er organisert slik at foreldre og barn kan være sammen og få ro. 
Et sykehusopphold for et ekstremt prematurt barn ved en nyfødtintensiv avdeling varer i måneder. Familien trenger å 
være samlet ved traumatiske hendelser i livet for å beskytte og støtte hverandre, og klare å stå i en krevende situasjon. 
Det er en fordel for familien at de kan være så nær sitt hjemsted som mulig slik at de kan få en tilnærmet normal 
hverdag, med tilgang til sitt sosiale nettverk. Søsken går i barnehage og på skolen og trenger en normalisert hverdag for 
å få dekket sine behov. Selv om mange også i dag må reise langt og bo lenge hjemmefra, vil en økt sentralisering av 
nyfødtintensivavdelinger i praksis innebære at enda flere familier blir adskilte fra hverandre over mange uker og 
måneder. Det kan vi ikke se er en gevinst verken for det enkelte barn, den enkelte familie eller for den familiebaserte 
nyfødtomsorgen.

Slik det vises til i Helse på barns premisser, er det tilrettelagt for familiebasert omsorg med egne rom til familiene ved et 
fåtall av nyfødtintensivavdelingene. I følge rapporten er det kun Drammen sykehus hvor hele avdelingen er bygget opp 
som en familiebasert nyfødtintensiv-avdeling med nødvendige fasiliteter for barnet og foreldrene. Rikshospitalet er 
Norges største nyfødtintensivavdeling og burde være en rollemodell for hvordan andre nyfødtavdelinger i landet bør 
praktisere familiebasert nyfødtomsorg. Her er det imidlertid ikke plass til en egen stol til foreldrene, slik at barnet kan 
ligge hud-mot hud hos mamma eller pappa. Barna ligger tett i tett og belastes med et høyt arbeidstempo rundt 
kuvøsene/sengene og er utsatt for mye unødvendig støy. Belastningen er også stor på ansatte.1213

Barneombudet uttrykker: «….. det er grunnlag for å si at familiebasert nyfødtomsorg bør være den nye normen og 
dagens standard for pleie og omsorg av syke nyfødte eller premature barn. Likevel er ikke dette alminnelig praksis ved 
norske nyfødtintensivavdelinger i dag. Barneombudet er bekymret for hvilken effekt dette kan få for barn og foreldrene 
deres.» 

2.1 Alle helseforetak med kvinneklinikk bør ha en avdeling for syke nyfødte
Forslaget støttes.

2.2 Avdelingene for syke nyfødte bør inndeles i kategorier basert på sykdomsgrad og behandlingsbehov
I dag er nyfødt intensivbehandlingen inndelt i kategorien 1,2, 3 a, b og c. Vi undrer oss på den nye inndelingen i 
høringsutkastet der kategori 3b er fjernet. Vi finner ingen redegjørelse for hvorfor denne kategorien er fjernet. Det 
foreslåes videre at det kun bør være en 3c-avdeling i hver helseregion, og at ikke alle regioner nødvendigvis skal ha 3a-
avdelinger. De fleste referanser som benyttes for å argumentere for inndelingen av nyfødtavdelingene er basert på 
store utenlandske studier som er vanskelig å sammenligne seg med, da Norge er et langstrakt land med få innbyggere. 
I tillegg er det store utfordringer i flere deler av landet med avstander og værforhold. Klimaendringene har ført til mer 
ekstremvær, og vi opplever oftere at fergeforbindelser og fjelloverganger er stengt og at helikopter ikke kan lande pga. 
uvær. Ambulanseflyregulariteten er svært varierende, spesielt i Nord-Norge. Hviletid og samtidighetskonflikter vil kunne 
forsinke nødvendig transport av nyfødte.

NSF mener at forslaget til nye retningslinjer i for liten grad tar hensyn til hvilke konsekvenser forslagene kan få for 
fødselsomsorgen, både før, under og etter fødselen. Et eksempel er i OUS, der gravide med alvorlig grunnlidelse flyttes 
til andre sykehus pga. sprengt kapasitet på Nyfødt Rikshospitalet. I en fødepopulasjon vil behovet for 
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intensivbehandling uansett være gjeldende for andre grupper nyfødte enn de ekstremt premature, og behovet for 
kompetanse og bemanning være rimelig konstant. 

2.3 Det bør kun være en 3c-avdeling i hver helseregion
Det foreslås at det skal kun være en 3c avdeling i hver helseregion, dvs. en reduksjon fra dagens 10 til 4 avdelinger. 
NSF mener at dette er for kategorisk, og at man framfor å vektlegge antall avdelinger i en helseregion, må ha vekt på 
den faktiske kompetansen og kvaliteten som skal tilbys. Vurderinger av dette må gjøres av RHFet i hver helseregion, 
som er svært forskjellige i befolkningsgrunnlag, geografiske avstander og fødeavdelingenes volum. En forutsetning for 
kvalitet er å øke kapasiteten på observasjonspostene. Dette er et problem på eksempelvis Rikshospitalet, der 
kapasiteten allerede i dag er sprengt.

Det henvises i begrunnelsen til hvorfor det bør være en 3c avdelingen i hver helseregion at forskning på forhold mellom 
volum og kvalitet finnes i mange andre fagfelt og viser nesten utelukkende en positiv assosiasjon.  Videre står det 
Forskning fra nyfødtavdelinger viser en tilsvarende sammenheng, men under forutsetning av at regionale avdelinger 
ikke er overfylte og underbemannede. Så avsluttes siste avsnitt med at det finnes ingen studier som viser sammenheng 
mellom volum og kvalitet i Norske nyfødtavdelinger, og funnene fra utenlandske studier kan ikke uten videre overføres 
til norske forhold. Her motsier man seg selv, og viser tydelig at det er behov for mer kunnskap om drift av og kvalitet på 
norske nyfødtintensiv-avdelinger, før en konklusjon om sentralisering treffes. 

2.4 Kompetansekrav for å oppnå nytt behandlingsnivå
Vi viser her til våre generelle kommentarer, samt kommentarer til pkt. 2.2.

3 Bemanning og kompetanse ved avdelinger for syke nyfødte
NSF er undrende til at man på den ene siden foreslår en sterk sentralisering ut fra nasjonale føringer, men overlater til 
regionene å utarbeide behandlingsretningslinjer (Se også 5.1, side 34). Disse bør etter vårt syn utarbeides nasjonalt for 
å bidra til mest mulig likeverdige helsetjenester. Som ved alle faglige retningslinjer må man i tillegg gjøre lokale 
tilpasninger, og retningslinjene må gjerne ta utgangspunkt i allerede lokalt utviklete prosedyrer.

Sykepleierkompetansen er avgjørende for kontinuitet og kvalitet på alle nyfødtavdelinger. I praksis drives disse 
avdelingene av spesialsykepleiere. Deres kunnskap og kliniske vurdering er avgjørende; en erfaren sykepleier kan 
reagere umiddelbart dersom atferden til barnet endres, som ved begynnende infeksjon hvor barnet i løpet av få timer 
kan bli alvorlig syk. Selv de aller minste premature barna er svært kompetente individer. De bruker mye energi på å 
tilpasse seg de nye omgivelsene etter fødsel, og bli kjent med sine omsorgspersoner og helsepersonellet som er rundt 
dem. Å lære barnet å kjenne og vite hvordan man som sykepleier skal planlegge og utøve sykepleien gjennom dagen til 
det beste for barnet, er en kunnskap som utvikles sammen med barnet underveis i forløpet.

Ved en rekke lokalsykehus er det en høy andel av spesialsykepleiere med lang erfaring og høy kompetanse. 
Eksempelvis har Nordlandsykehuset 80% spesialsykepleiere i sin personalgruppe ved nyfødt intensiv, Ålesund har 62 
%, Stavanger har vel 50 %. Til sammenligning har St. Olav en spesialsykepleierdekning på 25 %, og et mindretall har 
videreutdanning innen nyfødtintensiv/barn.

I dag er det 5 utdanningssteder for barnesykepleiere, hvorav hovedtyngden er ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I 
tillegg er det videreutdanning i nyfødtsykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole. Studentene trenger gode 
praksisplasser hvor de kan ta del i alt som omhandler intensivbehandling av syke nyfødte. Vi kan ikke se at det er 
redegjort for hvordan praksisstudier er tenkt løst; om studentene kun skal ha praksisstudier ved de fire mest 
spesialiserte avdelingene, eller også ved avdelinger som ikke behandler ekstrempremature under uke 28. Det vil i så fall 
kunne innebære store forskjeller i sluttkompetansen hos studentene. 

NSF er tilfreds med forslaget om at minst 60 % av stillingene i pleiegruppen på 3c-avdelinger skal være 
spesialsykepleiere med tilleggskompetanse i nyfødtmedisin, og at sykepleiere skal ha videreutdanning på masternivå i 
barne-, nyfødt- eller intensivsykepleie i alle skift. En utfordring med dette forslaget er utdanningskapasiteten på de 
nevnte utdanningene, jfr. ABIO-rapporten. 
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Det må stilles krav om å øke kapasiteten på utdanning av barnesykepleiere, uavhengig av hvilken organisering av 
nyfødtintensivavdelinger man lander på.

Det er ikke beskrevet i høringsutkastet hvilken kompetanse personell under transport skal ha. Spesiell kompetanse er 
krevd, men ikke nærmere spesifisert. I dag er det ulik praksis på dette. NSF mener det må tydeliggjøres at det ved 
transport skal være personell med barne- og/eller nyfødtkompetanse14.

3.1 Bemanningsnorm for avdelinger for syke nyfødte
NSF er positive til at forslaget er så vidt tydelig på anbefalt bemanningsnorm for de ulike kategoriene. En 
bemanningsnorm som sikrer god dekning av spesialsykepleiere og tilstedevakt av nyfødtlege er det viktigste grepet for 
å sikre god kvalitet og kontinuitet både ved de store og de mindre nyfødtavdelingene. I en undersøkelse utført av 
Analysesenteret A/S på oppdrag fra NSF, svarer kun 32 % av lederne i barneavdelinger (1 av 3) at de har et tilstrekkelig 
antall fast ansatte sykepleiere med videreutdanning i barnesykepleie til å opprettholde en tilfredsstillende kompetanse 
ved enheten, og kun 46 % (3 av 5) svarer at de har et tilstrekkelig antall årsverk til å opprettholde en tilfredsstillende 
kapasitet ved enheten (ABIO-rapporten).

NSFLIS (intensivsykepleierne) og NAF (anestesiologforeningen) utga i 2014 en retningslinje for intensivvirksomhet15  
som legges til grunn når man snakker bemanning og kompetanse i intensivsammenheng – for voksne. Retningslinjen 
har helt tydelige føringer for beregning av pleietyngde, bemanningsbehov osv. og har forslag til bemanning basert på 
skår (se også kommentarer til 3.2). Det er ingen tvil om at intensivavdelinger for voksne med fullverdig intensivstatus får 
midler og bemannes i langt høyere grad enn nyfødtintensivavdelingene, samtidig som antall intensivdøgn ikke er av så 
stor forskjell at det kan forklare diskrepansen i ressurser.

3.2 Nyfødtavdelinger bør planlegge bemanningen slik at risiko for personellmangel unngås
Situasjonen i dag er på flere steder preget av for lav bemanning med stor arbeidsbelastning og påkjenning på 
personalgruppen. Nyfødtintensiv på RH, som står for den definitivt største andelen intensivbehandling av nyfødte, har i 
perioder hatt et sykefravær dobbelt så høyt som det gjennomsnittlige sykefraværet hos resten av OUS.  Også ansatte 
ved nyfødtavdelingen ved AHUS har ved flere anledninger rapportert om begrenset bemanning og stor 
arbeidsbelastning.

Det bør vurderes hvilket måleverktøy som er mest hensiktsmessig for å måle bemanningsbehov. På intensivavdelinger 
for barn og voksne benyttes NAS og NEMS-skår (Nurse Activity Score16 og Nine Equivalents of Nursing Manpower 
Score), mens man i nyfødtavdelingene benytter kartlagt pleietyngde gjennom Neonatalprogrammet. Måleverktøyet man 
bruker for å regne ut Sykepleier/Pasient-ratio vil være av betydning for bemanningsbehovet, og det bør legges opp til at 
alle avdelinger benytter det samme verktøyet. Dataene fra Neonatalprogrammet er for det meste basert på det 
medisinske, mens det sykepleiefaglige ikke kommer inn. Dermed går man glipp av foreldrearbeid og andre 
sykepleierrelaterte oppgaver som er med på å utgjøre pleietyngde. Dette kan man imidlertid ta høyde for i en generell 
bemanningsplan. Det er også slik at barn kategorisert som nivå 3-pasient, CPAP-pasienter, registreres med lavere 
pleietyngde, men disse barna kan være svært krevende og i flere tilfeller kreve langt mer enn en stabil nivå 4-pasient.  

Arbeidsgiver har ansvar for at det opparbeides kompetanseplaner og bemanningsplaner, basert på pasientfokusert 
bemanningsnorm og aktivitetsvariasjoner, og som underbygger faglig forsvarlighet. NSF mener man må planlegge for 
100 % bemanning for alle dagene i året. Det er for sårbart om 20% av dagene ikke er dekket opp og i realiteten da er 
basert på frivillighet. Arbeidsgiver har videre ansvar for at personalet kan komme inn i et utdanningsforløp i henhold til 
normen.  

3.3 Kompetanse i kategori 2-avdelinger (behandler barn født etter uke 32, vanligvis >1800 gram)
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NSF er spørrende til at man under kompetansebeskrivelsen for sykepleiere, benytter begrepet pleiepersonell. Det bør 
tydeliggjøres at det her er sykepleierkompetanse det er snakk om. Barnelege må ha tilstedevakt 24/7, slik er det ikke 
nødvendigvis i dag. 

3.4 Kompetanse i kategori 3a-avdelinger (behandler premature fra uke 28+0, vanligvis > 1200 gram)
Kompetanse for mottak, stabilisering, akuttsituasjoner, intensivbehandling og langvarig oppfølging kan slik vi ser det, 
vanskelig deles opp i intensiv eller høyintensiv. Det er glidende overganger, og status hos et prematurt/sykt barn kan i 
løpet av få timer gå fra intensiv til høyintensiv. Kompetansen til personalet bør være lik i både 3a- og 3b-avdelinger, og 
delvis også i kategori 2, for å ivareta pasientsikkerhet, faglig forsvarlighet og kvalitet. 

3.5 Kompetanse i kategori 3c-avdelinger (behandler alle grupper premature)
NSF ser helhetlig på behandlingen av syke nyfødte. Vi mener at nyfødtmedisin omfavner hele spekteret av barn som er 
født ekstremt prematurt i uke 23, til terminbarn som fødes med en alvorlig medisinsk tilstand, men som krever den 
samme avanserte høyteknologiske og intensive behandlingen. Prematur fødsel kan ikke forutses, og syke nyfødte 
premature har behov for rask og nær hjelp, i noen tilfeller for å redde livet.  Ved nyfødtintensivavdelingene har man ikke 
listepasienter, de aller fleste innleggelsene er øyeblikkelig hjelp. 

Når en avdeling tar imot et ekstremt prematurt barn, blir som oftest det mest avanserte utstyret og den mest avanserte 
behandlingen tatt i bruk og benyttet over lengre tid. Ved å kun ha en 3C avdeling i hver helseregion, er vi bekymret for 
at handlingskompetansen til spesialsykepleierne/ sykepleierne ved sykehusene som ikke faller inn under kategori 3C 
står i fare for å bli svekket. Denne kompetansen bidrar til at personalet står bedre rustet til også å behandle eksempelvis 
uventede respiratortrengende barn som bare har kortvarig behov for denne type behandling. Dersom 
handlingskompetansen svekkes blant personalet, svekkes også kvaliteten i behandlingen av de andre barna som ikke 
faller inn under kategori 3C.

Eksempel
I retningslinjen vises det i statistikken over respiratordøgn for syke nyfødte til at et ekstremt prematurt barn født i 
uke 23-24 i snitt krever 36 dager med respiratorbehandling. Det vil i praksis si at dersom det kontinuerlig i denne 
fasen står to spesialsykepleiere bedside, vil denne ene pasienten utgjøre 108 vaktskift (36x3) med 
respiratorbehandling eller 1728 arbeidstimer (36x24x2) med respiratortrening for spesialsykepleierne/sykepleierne. 
I tillegg følger det med en rekke invasive prosedyrer som bidrar til å opprettholde handlingskompetansen på det 
høyteknologiske, avanserte medisinske utstyret og den medisinske behandlingen som i dag benyttes ved 
nyfødtintensivavdelingene. Dette er eksempelvis parenteral ernæring, navlevenekatetre, arteriekatetre, sentrale 
venekatetre, blodtransfusjoner, blodprøvetaking og en rekke medikamentelle prosedyrer. 

Under Begrunnelse, første setning (side 29) vil vi gjøre oppmerksom på en sannsynlig trykkfeil som gir feil 
meningsinnhold: ……god overlevelse, god livsprognose og unngå å få varige men.

4 Kvalitetsindikatorer i nyfødtavdelinger
4.1 Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister bør benyttes av alle nyfødtavdelinger og være et register som bidrar i 
arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer
NSF støtter forslaget, og mener det vil sikre viktige data til både forskning og kvalitetsutvikling.

4.2 Det innføres nasjonale kvalitetsindikatorer for nyfødtavdelinger
Forslaget støttes. Premature er en liten gruppe det er forsket lite på. Kvantitativ kvalitet er vanskelig å måle på så få 
pasienter som det her er snakk om. Kvalitetsindikatorene bør vinkles inn på helhetlige pasientforløp, der samspill 
mellom barn og foreldre, familiebasert nyfødtomsorg, og barnets egenkompetanse også er vektlagt.

4.3 Regionforetakene bør følge opp kvalitet i nyfødtavdelingene
NSF støtter forslaget. Sykepleiere ved de aktuelle avdelingene vil ha en naturlig rolle i slikt utviklings- og 
forbedringsarbeid.
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5 Samarbeid mellom behandlingsnivåer i nyfødtmedisin
Fagmiljøene i helseforetakene i en helseregion må samarbeide om å videreutvikle avdelinger for syke nyfødte opp mot 
gjeldende kompetansekrav, slik at totalomsorgen til premature barn og deres foreldre blir likeverdig.  Dette understøtter 
slik vi ser det nettverkstankegangen i Nasjonal helse- og sykehusplan, og system for fagrevisjon i helseforetakene, slik 
det er beskrevet i Oppdragsdokument 201717.

5.1 Samarbeid om enkelt-pasienter og behandlingsretningslinjer 
Vi viser til øvrige kommentarer under pkt.3 og pkt. 5.

5.2 Samarbeid ved overflytting mellom behandlingsnivåer 
Det bør utvikles standardiserte pasientforløp for å sikre god kvalitet og likeverdig behandling under overflytting mellom 
behandlingsnivå. Der det er spesielle utfordringer med demografi og vær i forhold til ambulanse-,fly- og båttransport, bør 
det utvikles spesielle beredskapsplaner for å ivareta nødvendig helsehjelp. 

5.3 Samarbeid om opplæring og forskning 
Dette er positivt både med tanke på kompetanseheving av personalet og samarbeidsklimaet mellom 
behandlingsenhetene, og dermed for økt pasientsikkerhet og likeverdighet. Som påpekt er det behov for mer kunnskap 
om nyfødtintensiv behandling. Det bør stimuleres til sykepleiefaglig forskning for å ivareta bredden i kunnskapen om 
oppfølging av premature og syke nyfødte. Simulering må inngå som et vesentlig ledd i opplæringen, for å opprettholde 
og videreutvikle nødvendig handlingskompetanse.

5.4 Avdelinger bør samarbeide om pasienter med behov for kompetanse fra nasjonale behandlingsentra 
Dette er positivt for å kontinuerlig forbedre pasientsikkerheten der flere behandlingsinstanser har delt 
behandlingsansvar for barnet. 

6 Foreldre er en viktig del av behandlingsteamet for syke nyfødte
NSF etterlyser et tydeligere familie- og barneperspektiv i forslaget. Forslaget om kun fire 3c-avdelinger vil innebære at 
enda flere av de lengst inneliggende barna vil måtte bo i månedsvis på sykehus langt unna hjemstedet. Sentralisering 
av større pasientgrupper krever flere pårørendeplasser sentralt. Det er svært ressurskrevende å ivareta familiene langt 
fra hjemstedet. Dette vil få både familiære og samfunnsøkonomiske konsekvenser. 

Forskrift om barn på helseinstitusjoner gir barnet rett til å ha begge foreldrene hos seg når de er alvorlig syke. Dette vil 
bli praktisk umulig for enda flere familier enn i dag der det er flere barn i familien. Splittelse av familien kan medføre 
større grad av krise18. Regjeringen har nylig foreslått å styrke barns rett som pårørende til søsken og etterlatte. I vårt 
høringssvar viste vi der til multisenterstudien «Barn som pårørende19» som peker på at «Sykdom påvirker barns, 
foreldres og familiers situasjon i stor grad. Behovene for informasjon og tilpasset hjelp er betydelige, men i stor grad 
udekket.» Dette opplever vi ikke at man har tatt tilstrekkelig hensyn til i denne sammenhengen, og vi savner omtale av 
ivaretakelse av søsken, og søskens rettigheter under dette punktet. 

Forslaget omtaler ikke bruk av avansert hjemmesykehus som et supplement i omsorgen for denne spesielle gruppen. 
Dersom tilbudet til familiene skal videreutvikles og økonomisk gunstige løsninger vurderes, kan vi ikke se bort fra 
omsorg til nyfødte i hjemmet, gitt av spesialisthelsetjenesten. Flere sykehus har dette tilbudet, OUS er de med lengst 
erfaring20.
Familien reiser hjem med oppfølging av spesialsykepleier i hjemmet, barnet er hjemme og får hjelp til spisetrening der. 
Barnet har nådd en viss alder når dette er aktuelt, det kan holde på varmen, og puste regelmessig uten behov for 
overvåkningsutstyr. Foresatte får opplæring i bruk av nasogastrisk sonde eller andre hjelpemidler. Sykepleier er 
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tilgjengelig på telefon og kommer ved behov, for eksempel dersom barnet trenger ny sonde før neste planlagte 
hjemmebesøk. Det er tett samarbeid med sengeposten på sykehuset og barnet er formelt innlagt på sykehus med seng 
i hjemmet. En slik løsning tar familien og barnet på alvor, med tilrettelagt pleie på deres premisser, til det beste for 
barnet og familiene. Barnet er mindre utsatt for infeksjon og komplikasjoner. Foreldrene er hele tiden tilgjengelig for det 
syke barnet, får en god tilknytning skapt i hjemmet. Søsken får ha begge sine foreldre hjemme og lærer å bli kjent med 
sitt nye søsken. Det er mulig for en forelder å begynne å jobbe og ikke være mottager av pleiepengeordningen og få 
tilbake en mer normal hverdag. Det er mao. mange fordeler for barnet, familien og samfunnet av både helsemessig, 
sosial og økonomisk art.

Kontakt med helsestasjonene
Helsestasjonene bør ha en naturlig rolle i oppfølgingen av for tidlig fødte – jfr. faglige retningslinjer21.  Helsestasjonen 
bør også være en naturlig samarbeidsaktør mens familien er i nyfødtintensivavdelingene. Dette savner vi omtale av.

Retningslinjene bør omhandle samarbeidsavtaler/-planer mellom nyfødtintensiv og helsestasjonen, som blant annet 
omhandler at helsesøster skal kontaktes ved fødsel, underveis i innleggelsen og ved utskrivelse. Helsesøstre bør 
inviteres på besøk til barnet under innleggelse for å knytte kontakt og bli kjent med barnet og familien. Dette vil være i 
tråd med Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon § 15. I tilstrekkelig tid før utskrivning skal helseinstitusjonen sørge 
for å etablere kontakt med det kommunale hjelpeapparat dersom barnet har behov for oppfølging etter utskrivning. Slik 
kontakt skal skje i samråd med foreldrene. Det vil også svare opp anbefalingene i IS-1419.

Andre samarbeidspartnere/rutiner
Det bør beskrives nærmere hvilken oppfølging det premature barnet vil kunne ha behov for i form av fysioterapi, 
spesialpedagogikk, ernæringsoppfølging osv.

6.1 Foreldre bør være en viktig del av behandlingsteamet
De aller fleste sykehus som behandler premature arbeider etter NIDCAP- metoden. Den familiebaserte nyfødtomsorgen 
tilrettelegger for at foreldrene blir en del av behandlingsteamet.
Tidlig interaksjon og hud -mot -hudprinsippet er sentralt i dette. En for stor sentralisering av tilbudet til de minste og mest 
skjøre barna, vil – som vi har pekt på -vanskeligjøre at begge foreldre kan være tilstede samtidig. Det kan oppleves som 
ensomt og utrygt for den av foreldrene som må være alene om å være tilstede hos barnet og ta løpende vurderinger og 
avgjørelser. En lang reisevei for foreldre kan vanskeliggjøre ivaretagelse av evt. søsken som igjen kan føre til at foreldre 
må splitte seg for å ivareta hele familien over lang tid. Dette kan være uheldig for en tidlig interaksjon mellom begge 
foreldre og det syke barnet.

6.2 Foreldre med kritisk syke barn skal sikres praktisk og økonomisk mulighet til å være sammen med barnet sitt
Punktet bør utdypes og konkretiseres, særlig under Praktisk. Målsetningen omhandler ikke det intrauterine barnet. Den 
kommende faren/medmoren/medfaren har ingen rettigheter så lenge barnet befinner seg intrauterint. 
Far/medmor/medfar har ikke krav på pleiepenger gjennom hele innleggelsen og må tilbake på jobb når barnet er stabilt, 
noe som betyr at mor på nytt blir uker alene på sykehuset.

6.3 Foreldre skal tilbys samtaler med personale utenfor nyfødtavdelingen
Et tverrfaglig samarbeid med personale utenfor nyfødtavdelingen som helsesøster, sosionom, psykolog, er positivt. 
Foreldre opplever i ulik grad en krisesituasjon i forbindelse med å få et prematurt barn og bør få mulighet til å bearbeide 
egne reaksjoner som igjen vil være positivt for samspillet mellom foreldre og barn.

6.4 Foreldre til syke nyfødte i nyfødtintensivavdeling bør få tilbud om oppfølging av barnets helsetilstand
Forslaget støttes naturligvis, men vi anbefaler at det konkretiseres i en endelig versjon av retningslinjen. Slik det står nå, 
er det svært tynt. Vedlagte historie22 illustrerer betydningen av informasjon om og oppfølging av mulige senskader.
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Praktiske og økonomiske konsekvenser
Det er ikke omtalt praktiske og økonomiske konsekvenser av forslaget. Vi ønsker allikevel å vise til et eksempel på hva 
økt sentralisering kan innebære av praktiske og økonomiske konsekvenser for den enkelte familie og for samfunnet. I 
Helse Nord eksisterer det to nyfødtintensivavdelinger. Den ene er lokalisert ved UNN i Tromsø og den andre ved 
Nordlandssykehuset i Bodø. For å komme seg til Tromsø med bil fra Nordland fylke er man avhengig av at fergene går 
eller kjøre en omvei via Sverige med 40-50 mil ekstra. En flyreise fra Brønnøysund til Tromsø koster 3751 kr en vei 
(6.februar-17). Det vil si at for en vordende far som sitter i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mo i Rana eller et annet sted i 
Nordland vil det ramme familieøkonomien hardt dersom han skal besøke sin gravide kone som er transportert til 
Tromsø med fare for å føde prematurt. Avstanden fra Brønnøysund til Tromsø er på 919 km eller 14 timer i bil dersom 
man rekker riktig ferge og kjører i ett strekk. Kanskje har denne familien barn fra før av, som blir adskilt fra sin mamma 
over lang tid og som trenger barnepass om også far/medmor/medfar er borte. Dette er ikke et enestående eksempel, og 
illustrerer noe av grunnen til motstanden mot ytterligere sentralisering.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge
Forbundsleder Fagsjef

Kopi: Barnesykepleierforbundet NSF
Jordmorforbundet NSF
Landsgruppen for intensivsykepleiere NSF
NSFs fylkeskontor
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