
 
 
KORT OMTALE AV PROSKJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT 
SÅKORNMIDLAR I 2015 
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden til Program for pasienttryggleik i Helse Vest 
Prosjektnamn 
Stabilisering og gjenopplivning av nyfødte, hvor ofte og hvordan? 
Prosjekteigar (helseføretak, avdeling og eining som er ansvarleg for prosjektet) 
Samarbeidsprosjekt mellom nyfødtintensiv og fødeavdelingen ved  
Kvinne/Barn divisjon, SUS. 
 
Prosjektleiar (kontaktperson) 
Namn: Peder Aleksander Bjorland, LIS ved barn/nyfødtavdeling SUS 
E-postadresse: peder.aleksander.bjorland@sus.no 
 
Kort om bakgrunnen for prosjektet 
Akutt behandling av syke nyfødte skal foregå etter gjeldene nasjonale 
retningslinjer. De involverte avdelingen og personalet ved disse har ansvar for å 
holde seg fortløpende oppdatert på retningslinjene, og gjennomgår regelmessig 
trening. Man vet likevel lite om omfanget av og varigheten ved akutt 
behandling av nyfødte ved norske sykehus, og i hvilken grad de faglige 
retningslinjer følges. Bruk av videoopptak til evaluering av 
resusciteringssituasjoner er en internasjonalt annerkjent metode som brukes i 
stadig økende grad for å kvalitetssikre resuscitering. 
 
Mål for prosjektet 
Vi vil kartlegge hyppighet og omfang av ventilasjons- og sirkulasjonsstøttende 
tiltak på nyfødte, samt undersøke ledelse og samarbeid for resuscitasjonsteamet. 
Dette arbeidet vil danne et viktig grunnlagt for å finne fokus for videre 
opplæring av personell og målrettet simuleringstrening. 
 
Metodisk tilnærming og måling av effekt 
Vi vil registre alle fødsler ved SUS der det har vært behov for akutte 
ventilasjons- eller sirkulasjonsstøttende tiltak på det nyfødte barnet, og gjøre 
videoopptak av samtlige resusciteringer av akutt syke nyfødte. Dette 
videomaterialet vil systematisk gjennomgås for å vurdere omfanget av 
resusciteringsarbeid samt kommunikasjon og samarbeid mellom medvirkende 
personal. Resultatet vil fange opp potensielle forbedringsområdet og dermed 
være viktig bidrag til videreutvikling/opptrening av personal.  
 
Planlagt bruk av resultat i eiga eining 
Bidra til økende kunnskap om resuscitering av nyfødte med målrettet opplæring 



/debriefing av involvert personal. 
 
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
Som over 
Oppstarttidspunkt (planlagt) Høsten 2015   
Sluttidspunkt (planlagt)  2017 
 


