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Generelle kommentarer

Innledningsvis vil vi gi uttrykk for at arbeidet med å legge føringer for kompetanse og kvalitet i behandlingen av nyfødte i nyfødtenheter i Norge er bra og

viktig. Nedenfor kommenteres detaljer om forslag til retningslinje.

Helse Vest RHF gjennomførte i 2014 en grundig utredning med påfølgende beslutning om organisering av tilbudet til syke nyfødte i regionen. Styret i Helse

Vest RHF behandlet saken i sitt styremøte 18. juni 2014 og fattet følgende vedtak (sak 70/14):

Styret i Helse Vest RHF legg til grunn at tilrådingane frå arbeidsgruppa vist i rapport dagsett april 2014, blir følgt opp i helseføretaka.

Både Helse Bergen og Helse Stavanger skal utføre intensivbehandling av ekstremt for tidleg fødde, det vil seie barn fødde i 28. svangerskapsveke

eller tidlegare.

Helse Stavanger HF legger til grunn at denne beslutningen opprettholdes og vi planlegger for dette i nytt sykehus.

Detaljspørsmål om aktivitet og kvalitet/kompetanse er besvart nedenfor i tilknytning til aktuelt kommentarfelt.






Kapittel 1— God behandling med etisk refleksjon til barnets beste Kommentarer til anbefalingene

1)Behandling av syke nyfødte bør tilpasses det enkelte barnet,

være til barnets beste og inkludere etisk refleksjon og

vurdering

Forslaget støttes

Kapittel 2 —Nasjonal organisering av avdelinger for syke nyfødte Kommentarer til anbefalingene

1)Afle helseforetak med kvinneklinikk bør ha en avdeling for syke
nyfødte

Forslaget støttes.

Antall fødsler ved SUSvar 4806 i 2015 og 4826 i 2016. Av disse ble 500 (10,4 %)

overflyttet til Nyfødtavdelingen i 2015 og 502 (10,4 %) i 2016.

Nedenfor stående tabell (Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK)) viser

at SUSer landets 4. største nyfødtavdeling med et gjennomsnitt på 17 pasienter

pr. år (i 2015 registrert med 18 primæropphold, 2016 15 primæropphold):
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Avdelinger for syke nyfødte bør inndeles i kategorier basert på

sykdomsgrad og behandlingsbehov

Forslaget om kategorisering støttes.

Det bør kun være en 3 c avdeling i hver helseregion Man henviser til Helse Vest sin utredning og styrevedtak (jfr. over) om
lokalisering av regionens tilbud til barn født før uke 28. Det er etter vår
vurdering ikke grunnlag for å endre på dette. SUS er derfor uenig i konklusjonen






i kap. 2.3. Helse Vest er i en særstilling med 2 universitetssykehus som

representerer 2 av landets 4 største avdelinger i pasientvolum og fødselstall.

SUSønsker at anbefalingen i kap. 2.3 endres i en mindre kategorisk retning. Vår

anbefaling er at det bør være opp til helseregionen å beslutte organiseringen av

tjenesten basert på volum, kvalitet, kompetanse og geografiske forhold. Det er

også verd å understreke at det medfører økt grad av sårbarhet dersom det kun

er en enhet som behandler denne aktuelle pasientgruppen pr. helseregion. Der

det er stort (relativt sett) pasientvolum og kompetansemessig/kvalitativt

grunnlag bør det etableres gode backupsystemer for hverandre.

Siste 7 års periode har det vært gjennomsnittlig 17 barn/år født før uke 28

uker som er behandlet ved SUS. Dette er forventet utfra fødselstall. Det er

svingninger fra år til år.

Antall hypotermibehandlede pasienter er i gjennomsnitt 5/år (1/1000)

Antall respiratordøgn ved nyfødtenheten var 378 i 2014, 164 i 2015 og 300 i

2016.

4)Kompetansekrav for å oppnå nytt behandlingsnivå Kompetansekrav må harmoniseres i henhold til overnevnte punkt. For øvrig

støtter vi foreslåtte kompetansekrav og utdanningsløp for sykepleiere og leger

som skal jobbe i nyfødtenheter.

Kapittel 3 —Bemanning og kompetanse ved avdelinger for syke

nyfødte

Kommentarer til anbefalingene

1)Bemanningsnorm for avdelinger for syke nyfødte Det er positivt at det settes kriterier for en mer likeverdig bemanning i

nyfødtavdelinger og at dette er basert på ressurskrav til inneliggende pasienter

målt etter et relativt objektivt verktøy (Norsk Nyfødtmedisinsk

Kvalitetsregister).

Nyfødtavdelinger bør planlegge bemanning slik at risiko

for personellmangel unngås

Forslaget støttes.

Kompetanse i kategori 2-avdelinger (behandler barn etter uke

32 vanligvis > 1800 g)

Forslaget støttes.

Kompetanse i kategori 3a-avdelinger (behandler premature Forslaget støttes, med mulighet for individuelle vurderinger innen helseregioner

pga. forskjeller i befolkningsgrunnlag, geografiske avstander og



barn fra uke 28.0, vanligvis >1200 g) fødeavdelingenes volum.

6)Kompetanse i kategori 3 c-avdelinger (behandler alle grupper

premature nyfødte)

Forslaget støttes. SUSoppfyller kravene til kompetanse for 3c avdelinger slik

det anbefales. Noen konkretiseringer (jfr. spørsmål fra Helse Vest):

SUS har nyfødtkompetent overlege i tilstedevakt. Man har gjennom flere år
hatt en langsiktig strategi for å bygge opp kompetanse. Alle

nyfødtkompetente leger har derfor hatt tjeneste ved en større
nyfødtavdeling nasjonalt eller internasjonalt som ledd i denne strategien.

Nyfødtenheten har ca. 50 % andel spesialsykepleiere og jobber strategisk og

langsiktig for å øke andelen. Både leger og sykepleiere har jevnlig

oppdatering på MTU og prosedyrer.

Nyfødtenheten har tilgang på barnekardiologisk service med beredskap,

egen barneradiologisk og barneanestetisk seksjon, oftalmolog med

spesialkompetanse på øyesykdommer til premature barn. Gastrokirurg har
døgnvakt.

Man har tilgjengelig fødselsleger med forstermedisinsk kompetanse og

ukentlige møter med nyfødtmedisinere hvor kvinner med fare for prematur
fødsel vurderes.

SUS har eget kuvøsetransportteam med overlege og spesialsykepleier i

nyfødt medisin.

Ekstremt premature følges opp tverrfaglig i tråd med nasjonale

retningslinjer.

Nyfødtenheten har i samarbeid med fødeavdelingen etablert strukturert og

jevnlig simuleringstrening.

Kapittel 4 — Kvalitetsindikatorer i nyfødtavdelinger Kommentarer til anbefalingene

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister bør benyttes av alle

nyfødtavdelinger og være et register som bidrar i arbeidet med

nasjonale kvalitetsindikatorer

Forslaget støttes. Det må sikres ensartet og god kvalitet på data som legges inn.

Det innføres nasjonale kvalitetsindikatorer for

nyfødtavdelinger

Forslaget støttes.



3)Regions foretak bør følge opp kvalitet i nyfødtavdelingene Forslaget støttes. Noen kommentarer om status for SUS:

Pga. lavt antall pasienter vil det være vanskelig å påvise statistisk

signifikante forskjeller.Resultatene vil variere fra år til år. Dette gjelder for

alle aktuelle sykehus i Norge.

Ekstremt premature innlagt SUS i 2016 :

o Uke 23 80 % (4/5) (landsgjennomsnitt 43,1 %)

o Uke 24 100 % (2/2, fortsatt innlagt)(landsgjennomsnitt 64,8 %)

o Uke 25 100 % (3/3) (landsgjennomsnitt 85,7 %)

o Uke 26 100 % (3/3) (landsgjennomsnitt 83,9 %)

oUke 27 0 % (0/2, tvillinger, intrauterin hendelse, ikke relatert til

behandling etter fødsel) (landsgjennomsnitt 89,2 %)

I 2016 derfor 80 % overlevelse (landsgjennomsnitt 79 % i henhold til Norsk

Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister, NNK 2012-2015)

SUS har lavere komplikasjonsforekomst enn landsgjennomsnittet hos

premature < 28/32 uker på ROP (øyebunn forandringer pga. prematuritet),
IVH (hjerneblødninger pga. prematuritet), PVL (hjernecyster pga.

prematuritet), NEC (perforert tarm pga. prematuritet) og BPD (kronisk

lungeskade med oksygenbehov ved 36 ukers alder).

Antibiotikabruk er tilnærmet lik nasjonale gjennomsnitt i 2015 og 2016.

Kapittel 5 —Samarbeid mellom behandlingsnivåer i

nyfødtmedisin

Kommentarer til anbefalingene

Samarbeid om enkelt-pasienter og behandlingsretningslinjer Forslaget støttes.

Samarbeid ved overflytting mellom behandlingsnivåer Forslaget støttes. Noen konkretiseringer:

Kuvøsetransport i Helse Vest dekkes av 2 team, et ved HUS og et ved SUS.

3c avdelinger må ha eget transportteam for å transportere premature og

syke nyfødte til sin avdeling. Helse Vest har nå i 2017 en pågående

gjennomgang av kuvøsetransporter i regionen og man legger opp til å

anbefale at både HUS og SUSopprettholder sine transportteam. De vil også

kunne være backup for hverandre ved samtidighetskonflikter og

værforbehold for helikopter.

SUStransportteam består av nyfødt sykepleier og nyfødt overlege med






assistanse fra anestesilege og redningsmann fra redningshelikopter
stasjonert på Sola. Dermed kombineres nyfødtkompetanse med
transportkompetanse.

1 av 5 kvinner som innlegges i truende prematur fødsel føder prematurt.
For SUSvil en evt. endring i organiseringen av tilbudet medføre at 75-100

kvinner med truende prematur fødsel vil måtte overflyttes HUS/år for

overvåkning. Rapporten kommenterer at noen likevel vil føde der de er
tiltenkt å føde. For SUSvil dette bety i gjennomsnitt 2 ekstremt

premature/år. SUSvil i en situasjon uten nåværende tilbud ha dårligere

kompetanse for å ivareta disse.

3)Samarbeid om opplæring og forskning




Forslaget støttes, men med noen utdypende kommentarer:

Dersom høringsutkastet vedtas slik det nå foreligger vil leger i spesialisering

oppnå deler av læringsmålene i pediatri kun ved fire 3c sykehus, med stor

fare for at kapasitetsproblemer for spesialistutdanning av leger og forsinket

progresjon for den enkelte LIS. Likeledes for overleger som ønsker

videreutdanning innen nyfødtmedisin. Sykepleiestudenter i
videreutdanning i nyfødtsykepleie og barnesykepleie vil ikke kunne oppnå
sine læringsmål/praksiskrav innenfor intensivbehandling ved andre foretak

en de som har 3c status.

SUSog HUS samarbeider om forskningsprosjekt innen nyfødtmedisin, og
begge sykehus har sykepleier- og medisinstudenter og hospitering av

overleger fra Helse Fonna i perioder.

Nyfødtavdelingen ved SUSdeltar i flere internasjonale og nasjonale

forskningsprosjekt, med et spesielt tett samarbeid med Karolinska

Universitet, Stockholm. Pr. nå er det 3 leger i Phd-løp og 1 av overlegene er

tildelt et post-docstipend.

4)Avdelinger bør samarbeide om pasienter med behov for
kompetanse fra nasjonale behandlingsentra




Forslaget støttes.

Kapittel 6 —Foreldre er en viktig del av behandlingsteamet for
syke nyfødte




Kommentarer til anbefalingene

1)Foreldre bør være en viktig del av behandlingsteamet




Forslaget støttes.



 Foreldre med kritisk syke barn skal sikres praktisk og

økonomisk mulighet til å være sammen med barnet sitt

Forslaget støttes.


 Foreldre skal tilbys samtaler med personale utenfor

nyfødtavdelingen

Forslaget støttes.


 Foreldre til syke nyfødte i nyfødtintensivavdeling bør få tilbud

om oppfølging av barnets helsetilstand

Forslaget støttes.


