
Utfordringer i møte med den 

komplekse pasienten i 

nyfødtperioden.
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Nyfødt intensiv



Nyfødt intensiv:

Akutt

Intensiv

Overvåkning

NAST



Ansvarlig for initial behandling og utredning 

av nyfødte barn hvor symptomer på 

komplekse nevrologiske problemstillinger er 

til stede fra fødselen og barnet er innlagt ved 

Nyfødt intensiv.

• Prenatalt diagnostisert/fulgt opp av NSFM

• Udiagnostiserte



Aktuelle tilstander/diagnoser

• Syndrom

• Kramper

• Asfyxi

• Premature (særlig de født før uke 26)

• Hjernemisdannelser

• Annet: blødninger, infeksjoner mm



Informasjon til foreldre om:

• Pasientforløpet. Samhandling med andre 

seksjoner og instanser

• Innhente skriftlig samtykke til kontakt med 

andre instanser

• Koordinator og behandlingsansvarlig lege



All kontakt med andre instanser skal dokumenteres 

i barnets journal:

• Hjemkommunens koordinerende enhet

• Trondsletten habiliteringssenter muntlig og 

skriftlig

• Statped Midt

• PPT 

• Internt tverrfaglig møte for oppsummering og 

planlegging før møte med eksterne instanser



Opplæring:

• Egen plan for opplæring av foreldre om 

barnets særskilte behov

• Informasjon og opplæring av 

helsepersonell ved planlagte tjenester fra 

kommunalt hjelpeapparat



Utfordringer

• Hvem og når?

• I hvilken grad?

• Behandlingsnivå? 

• Etikk

• Case for å belyse utfordringer.



CASE 1

Prenatal diagnose: Trisomi 18

Barn født til termin 



• Forventet kort levetid

• Gjentatte samtaler med foreldre før fødsel

• Tilnærming ved fødsel: palliativ

• Ingen personell fra nyfødt intensiv ved 

fødsel



• Barnet blir lagt til mor

• Begynner å få besværet respirasjon

• Tilsyn av barnelege
• Vurderes overflyttet til NISE

• Lagt på HF, videre til C-PAP
• Barnet får mat på sonde, mimimumsmengde

som kan økes hvis barnet etterspør det/ viser 
tegn til sult.

• Mor og barn får familierom.
• Påvist hjertefeil.



Plan for videre behandling:

Ingen intubering

Ingen hjertekomprimering



Stabilt respiratorisk

Etter 3 dager ønsker mor å ta med seg barnet hjem

NAST

Åpen retur hvis mor føler det utrygt

Ved pustestopp i hjemmet, skal det ikke ringes 

1-1-3, men til koordinator/ansvarlig sykepleier ved 

NISE. 



Ved 2 mnd alder

Pustestans

NASTpleier til stede

Forkjølet 

Telefonkontat lege

Reversibel tilstand

Innblåsning, -komprimering

Legges inn på sykehus



• Viral luftveisinfeksjon

• Behandles

• HF / C-PAP / Respirator?

• Utvikler hjertesvikt

• Sviktbehandling

Er barnet i en avslutningsfase?



Etter 2 uker har barnets helsetilstand snudd, 

og barnet drar hjem med O2 på brille.

NAST er fremdeles hjemme hos familien, og 

avtalen er at familien ringer NISE ved ny 

pustestans.



Følges opp av:

Habiliteringstjenesten

Oppfølging, bla av nevrolog

Fysioterapeut i kommunen

Vanlig program ved helsestasjon

Kardiolog ved St. Olav.

Spiseproblematikk og pusteproblematikk -St. 

Olav



CASE 2

Jente født i uke 24 + 5.

Vekt 600 gr.

Mor kom inn fordi hun kjente lite liv de 2 siste døgn.

UL viser vitalt foster, men lite fostervann. 



Etter hvert viser CTG dårlig registrering. Det er 

veldig usikkerhet rundt barnets prognose og utfall. 

Foreldrene ønsker at det satses på barnet.

-Sectio på barnets indikasjon.

Etter fødsel:

-godt sirkulert

-lite egenrespirasjon

-intuberes



Stabil respiratorisk, men allerede fra dag 1 veldig 

hypoton og utpreget slapp.

CUL gir mistanke om alvorlig hjerneblødning.

Blødningen er ikke fersk, og det mistenkes prenatal 

blødning og muligens prenatal infeksjon.

Samtale med foreldre med informasjon om funn og 

dårlig prognose. Man er usikker på levedyktighet og 

grad av hjerneskade.



Foreldre ønsker videre behandling til sikrere prognose, 
og det opprettholdes fullt behandlingsnivå.

Etter hvert utvikler barnet tydeligere kliniske symptomer 
på alvorlig skade:

-sparsomt med bevegelser

-ingen bevegelse i under ekstremiteter

-stivhet og kontrakturer

-ingen reaksjoner ved stimulering i svelg

-ingen suge- og svelgerefleks



Beslutningsprosesser

Beslutningsprosesser ved 

begrensning av

livsforlengende behandling

• Utgitt av helsedirektoratet



Å gi helsehjelp til pasienter med dårlig prognose er 
utfordrende på flere måter.

Mulighetene for å oppnå bedring gjennom medisinske tiltak 
ønskes benyttet så langt det er mulig, samtidig kan det være 
betenkelig å overbehandle en pasient som bare har dager eller 
få uker igjen å leve. Livsforlengende behandling er alternativet 
der helbredende behandling ikke er mulig. Alvorlige 
beslutninger må tas, enten om å starte eller fortsette 
livsforlengende behandling eller å la være å starte, eller 
avbryte slik behandling. I disse situasjonene er det viktig at 
faglige, etiske og juridiske forhold blir overveid på en måte 
som skaper tillit i befolkningen. Kliniske etikkomiteer, som er 
etablert på mange sykehus, vil være viktige bidragsytere i 
denne typen spørsmål.



Alle beslutninger om medisinsk behandling skal være 
faglig forsvarlige og omsorgsfulle. Dette innebærer at 
helsehjelp skal være basert på gode medisinske,

helsefaglige og etiske vurderinger, som også respekterer 
pasientens rettigheter.

All behandling må være til pasientens beste. Moderne 
medisin gir store muligheter til å forlenge livet, men en 
forlengelse vil ikke være til pasientens beste dersom 
behandlingen bare bidrar til å forlenge lidelse. 
Vurderinger om hva som er til pasientens beste kan 
være vanskelige og konfliktfylte.



Når bør begrensing av livsforlengende 

behandling

vurderes?   

3 3.1 Når pasienten ber om det

3.2 Behandlingen forlenger en plagsom dødsprosess

Behandlingen kan kanskje utsette døden noen timer, dager 
eller uker, men smerte og plager kan ikke lindres fullgodt. 
Noen ganger kan aktiv behandling være til hinder for en god 
avslutning på livet.

3.3 Behandlingen forlenger et liv med store plager

Behandlingen kan kanskje føre til overlevelse, men de fysiske 
og/eller mentale konsekvensene av sykdommen, eller av 
behandlingen, er svært alvorlige og plagsomme.

3.4 Varig opphør av høyere mentale funksjoner

3.5 Koma



• Vurdering av behandling

• Har man foreldre med seg?

• Hvor lang tid har man på å 

bestemme seg?

• Hvordan tar man vare på foreldre , 

pleiere, leger osv.



Oppsummering 

Å oppdage nevrologiske skader

Å behandle/ikke behandle/overbehandle

Vurdere alvorlighetsgrad og prognose

Hvem skal involveres (for mange involverte 

kan også bli veldig overveldende for 

familien)

Hvilken type oppfølgingsløp



Pasientforløp- en positiv utvikling til et 

bedre samarbeid, og mer oversiktlig 

tilbud til pårørende.



Takk for

meg!


