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Bakgrunn 
I sak 102/16 peika styret i Helse Vest på dei store forskjellane mellom regionane for 
kjølebehandling av barn etter fødsel. Styret ønska ei orientering om kva som ligg til grunn for 
denne variasjonen og om det er behov for å nytte denne behandlinga oftare i Helse Vest. 
 
Fakta 
I vår region blir kjølebehandling av barn etter fødsel tilbydt i Helse Bergen og Helse 
Stavanger. Helse Bergen har i tillegg til eige opptaksområde også ansvar for barn i Helse 
Førde sitt opptaksområde og deler av Helse Fonna sitt opptaksområde. Helse Stavanger har i 
tillegg til eige område ansvar for barn frå deler av Helse Fonna.   
 
Indikasjonen for kjølebehandling av barn er akutt fødselsasfyksi1 og inkluderer barn til 
behandling etter ein norsk protokoll som heile nyfødtmiljøet i fellesskap er blitt einige om.  
 
Vi har bedt om innspel frå Helse Bergen, Helse Stavanger og Helsedirektoratet og utdrag frå 
desse følgjer under:   
 
Helse Bergen har mellom anna peika på følgjande forhold:  

«I den vestlige verden regner man ett tilfelle av alvorlig fødselsasfyksi som fyller 
kriterier for slik behandling per 1 000 fødsler. I Helse Vest er det til sammen ca. 13 500 

                                                                    
1 Fødselsasfyksi er en tilstand hvor et nyfødt barn på grunn av oksygenmangel under fødselen er blekt, slapt, har sen puls og reagerer lite på 
stimulering. Dette er en alvorlig tilstand som kan gi både alvorlig hjerneskade og død hvis ikke barnet får rask behandling. 
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fødsler. Av disse behandles barn fra Sogn og Fjordane, Helse Bergen og om lag 
halvparten av barn fra Helse Fonna med slik problemstilling ved HUS, dvs. et 
fødselsgrunnlag på mellom 7 500 og 8 000 barn.  Når vi senere år ved HUS har 
behandlet mellom 6 og 9 barn årlig, samsvarer dette godt med antatt hyppighet av 
alvorlig fødselsasfyksi. 
 
Rent praktisk blir hvert enkelt tilfelle der slik behandling kan være aktuell vurdert opp 
mot de kriteriene som er satt opp i retningslinjene og endelig avgjørelse blir tatt av lege 
med tilkallingsvakt i nyfødtmedisin (erfaren nyfødtlege). 
 
Vi kjenner ikke årsakene til de regionale forskjellene i antall behandlede barn, men 
dette har vært kjent for oss i flere år. Slik vi ser det er det to mulige årsaker;  
1) forskjellig hyppighet av alvorlig fødselsasfyksi eller  
2) at en ikke tolker inklusjonskriteriene for slik behandling likt ved alle sykehus som 
tilbyr behandlingen.  
 
Aksepterte eksklusjonskriterier har vært prematuritet under en viss alder, 
misdannelser eller barn en antar må opereres. Barna som inkluderes skal i tillegg ha en 
viss alvorlighetsgrad av sin kliniske tilstand før behandling vurderes aktuell. Nettopp 
dette åpner for tolkninger selv om det i sin tid ble arbeidet mye med den norske 
protokollen for å få så klare kriterier som overhodet mulig. 
 
Med de inklusjons- og eksklusjonskriteriene som foreligger per dags dato, ser vi ikke at 
slik behandling skal gis oftere til barn født i nedslagsfeltet for Haukeland 
universitetssjukehus.» 
 

Helse Stavanger har mellom anna peika på følgjande:  
«Ifølge tall fra Nasjonalt Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK) for siste 5 års 
periode 2012-2016 ble 28 nyfødte kjølebehandlet i Helse Stavanger, hvorav 24 forløst 
ved Helse Stavanger og 4 forløst ved Helse Fonna. Gjennomsnittlig hadde vi i samme 5 
års periode 4856 barn forløst/år ved Helse Stavanger.  
Dermed får 1 per 1000 barn forløst ved Helse Stavanger kjølebehandling, som 
samsvarer godt med forventet forekomst av alvorlig fødselsasfyksi. 
 
Helse Stavanger mottar en del av Helse Fonnas nyfødte med behov for kjølebehandling. 
Vi har siste 5 års periode behandlet 4 barn derfra med hypotermibehandling (0,8/1000 
fødte), men HUS mottar også en andel av pasientene forløst ved Helse Fonna.   
 
Vi mener vi ved Helse Stavanger følger dagens inklusjons- og eksklusjonskriterier for 
kjølebehandling ved alvorlig fødselsasfyksi. En revisjon av kriteriene av nasjonal 
protokoll for kjølebehandling er bebudet å komme med det første.» 
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Helsedirektoratet har mellom anna peika på følgjande:  
«Helsedirektoratet arbeider pt med en nasjonal faglig retningslinje for kvalitets og 
kompetansekrav i nyfødtintensivavdelinger som er ute på ekstern høring med frist 13. 
mars 20172. Kjølebehandling er nevnt i høringsutkastet som en meget kompleks 
behandling med krav til høy-intensive ressurser. Helsedirektoratet har derfor innhentet 
ny informasjon om evaluering av metoden som har vært brukt i Norge siden 2008. 
Behandlingsprosedyren som ble utarbeidet i 2008 i samarbeid mellom regionene 
bygget på internasjonale kriterier for behandlingen. Prosedyren er laget som en 
nasjonal prosedyre og metodeboken brukes av flertallet av norske nyfødtavdelinger.  
 
Så vidt Helsedirektoratet kjenner til er det ikke riktig å øke antall kjølebehandlede barn 
i Norge, men behov for en sentralisering av behandlingen av nyfødte til sykehus som 
har kompetanse og ressurser til god og sikker behandling. Tilstanden med akutt 
oksygenmangel under(rundt) fødselen kommer oftest akutt og overraskende. Det er 
derfor viktig at enhver fødeavdeling har prosedyre på hvordan man handler i en slik 
akutt situasjon, tar tidlig kontakt med nærmeste nyfødtenhet som utfører behandlingen 
og kjenner til hvilke tiltak man bør gjøre med barnet for stabilisering før transport. 
 
Totalt vil det ca. 13 barn årlig være aktuelle til vurdering i Helse Vest.» 

 
 
Oppsummering 
Helsedirektoratet skisserer at ca. 13 barn pr. år er aktuelle for denne behandlinga i vår region. 
Dette stemmer godt med tala som Helse Bergen og Helse Stavanger rapporterer: mellom 6 og 
9 barn årleg i Helse Bergen og ca. 5 årleg i Helse Stavanger. Begge føretaka legg til grunn at dei 
følgjer dagens inklusjons- og eksklusjonskriterier for kjølebehandling ved alvorlig 
fødselsasfyksi.  
 
Helse Vest har ikkje oversikt over kor store skilnader det er mellom regionane for denne 
behandlinga og Helsedirektoratet har heller ikkje gitt oss tilbakemelding om dette. Det er og 
uklårt kva eventuelle variasjonar kan skuldast. I all behandling vil individuelle vurderingar og 
skjønn ligge til grunn, men dette bør ikkje gi store utslag. Fordi totalt volum for denne 
behandlinga i Noreg er lågt (ca. 60 pr. år) kan likevel skjønn og individuelle vurderingar få 
større utslag enn ved store volum. Som Helse Bergen peikar på kan og ulik førekomst forklare 
noko av skilnadane.   
 
Helse Vest har med dette kartlagt praksis i eigen region. Tilbodet er sentralisert til dei to store 
fødeavdelingane i regionen og talet på behandla pasientar er i tråd med nasjonale føringar. Pr 
i dag ser det derfor ikkje ut for at det er behov for å sette i verk tiltak knytt til denne 
behandlinga. Kommande revisjonar av behandlingsprosedyrane vil bli lagt til grunn for vidare 
behandling.   
                                                                    

2 Jf. styresak 31/17  Høyring- Nasjonal fagleg retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingar 


