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Den endelige strukturen på føde- og nyfødttilbudet i fremtidens OUS er fortsatt ikke besluttet. Det er 
skissert ulike løsningsforslag, inkludert at hele føde- og nyfødtvirksomheten samles på Gaustad eller 
at deler av virksomheten legges til Aker. Utformingen av fremtidens føde- og nyfødtavdelinger på 
OUS har langt på vei vært definert ut av konseptfasens medvirkningsprosess denne våren, da 
flyttingen først var planlagt i Etappe 2. Fagmiljøene har dermed hatt liten anledning til å synliggjøre 
avhengighetene som finnes for- og mellom våre avdelinger, samt konsekvenser av mulige modeller 
for organisering.  
 
Vedlagte notat er utarbeidet i et tverrfaglig samarbeid mellom fagmiljøene ved fødeavdelingen og 
nyfødtavdelingen OUS. Brevet frembringer de argumentene som vi mener bør tas i betraktning i 
planlegging av fremtidens føde- og nyfødttilbud ved OUS. Som vedlegg til notatet følger: 
 

1) Skisser til 3 hypotetiske modeller for fremtidig organisering av føde og nyfødt på Gaustad 
og Aker og  

2) Oppsummering av organisering av Føde / Nyfødt og erfaringer fra andre skandinaviske 
storbyer. 
 
Innholdet i vedlagte brev er bredt forankret i våre respektive fagmiljø forut for innsendelse og det er 
bred konsensus om innholdet.  
Vi ber om at notatet tas med i pågående diskusjoner omkring de fremtidige føde- og 
nyfødtavdelingene i OUS. 
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Tverrfaglig uttalelse om lokalisering av fremtidig føde- og 
nyfødtavdeling ved OUS  
 
Vedlagte brev sendes til ledelsen ved OUS og HSØ fra et samlet føde- og 
nyfødtmiljø ved OUS, Ullevål og Rikshospitalet. 
 
Den endelige strukturen på føde- og nyfødttilbudet i fremtidens OUS er fortsatt 
ikke besluttet. Det er skissert ulike løsningsforslag, inkludert at hele føde- og 
nyfødtvirksomheten samles på Gaustad eller at deler av virksomheten legges til 
Aker. Det er besluttet at Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide 
samt all regional virksomhet ved Nyfødtintensiv skal legges til Gaustad. I 
beslutningsprosessen har det fremkommet sterke føringer/interesser for å dele 
fødevirksomheten mellom to enheter (Gaustad og Aker). Det er imidlertid tunge 
faglige og ressursmessige argumenter for at all føde- og nyfødtvirksomhet bør 
samles på ett sted.  
 
Utformingen av fremtidens føde- og nyfødtavdeling på OUS har langt på vei vært 
definert ut av konseptfasens medvirkningsprosess denne våren, da flyttingen 
først var planlagt i Etappe 2. Fagmiljøene har dermed hatt liten anledning til å 
synliggjøre avhengighetene som finnes for- og mellom våre avdelinger, samt 
konsekvenser av mulige modeller for organisering. Når disse beslutningene nå er 
trukket frem i tid ønsker vi i fellesskap å frembringe viktige argumenter som bør 
tas i betraktning i planlegging av fremtidens føde- og nyfødttilbud ved OUS. Vi 
argumenterer for en full samling av all føde- og nyfødtvirksomhet på Gaustad på 
følgende grunnlag: 
 
 Likeverdig og tilgjengelig helsetjenestetilbud. En samling av føde- og 

nyfødtavdelingene på Gaustad muliggjør den samme nærhet til medisinsk 
ekspertise og et likeverdig behandlingstilbud til alle fødekvinner og nyfødte 
på OUS, uavhengig av bosted. Et differensiert fødetilbud for lavrisiko-kvinner 
kan ivaretas gjennom seksjonering av fødeavdelingen i ulike enheter.  
 

 Beredskap og kompetanse samles på ett sted. Pasientsikkerheten styrkes 
ved at man unngår risikabel transport av kritisk syke kvinner og nyfødte 
barn mellom lokalisasjoner. Dagens situasjon med hyppige (kapasitets-
betingede) overflyttinger av kritisk syke mødre, fostre og nyfødte er svært 
uheldig, medfører diskontinuitet i pasientbehandlingen og økt risiko for 
medisinske komplikasjoner. 

 
 Stordriftsfordeler. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv gir drift på én 

lokalitet fremfor to muligheten til å innkassere «stordriftsfordeler» i to 
kliniske virksomheter som begge er preget av uforutsigbarhet, øyeblikkelig 
hjelp og behovet for spesialisert beredskap. Dette er hensyn som sto sentralt 
både da Aker ble nedlagt (Føde og barn ble samlet på Ullevål) og da OUS 
prosessen ble initiert (med samling av DNR, Aker, RH og Ullevål til ett 
sykehus).   



 
 Ivaretar myndighetskrav om samarbeid og forskning. En geografisk 

samling av våre to avdelinger muliggjør at OUS kan bli et faglig og 
forskningsmessig flaggskip i kvinne- og nyfødthelse for mange tiår fremover. 
Samlede avdelinger letter arbeidet med effektive kliniske forbedringstiltak.  
Det vil bli en løsning som andre storbyer i Skandinavia og verden vil misunne 
oss.  

Faglig avhengighet mellom nyfødtmedisin, fødselshjelp og gynekologi: 
Det foreligger en sterk faglig avhengighet mellom nyfødtmedisin og fødselshjelp.  
Dette er tilfelle også ved fødeavdelinger med selekterte fødepopulasjoner.  
 
Enkelte risikogrupper av nyfødte vil ofte være mulige å identifisere og dirigere til 
riktig behandlingsnivå før fødsel (f.eks. ekstremt premature barn og barn med 
prenatalt påviste avvik), men mange akutte sykdomstilstander i nyfødtperioden 
kan ikke forutsees. Uventet syke nyfødte (med akutte luftveisproblemer, 
neonatal sepsis, fødselsasfyksi eller uoppdaget medfødt hjertefeil) dukker også 
opp på selekterte fødeavdelinger, og må ivaretas på en forsvarlig måte. 
 
 Overflyttingsrate: Tall fra Norsk Nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK) 

viser at ca 10 % av nyfødte barn i Norge innlegges i kortere eller lengere tid 
på en nyfødtavdeling. Overflyttingsraten er lavere på fødeavdelinger med 
høyt selekterte fødepopulasjoner (ca 4% ved fødeavdelingen Vestre Viken, 
Bærum)  

 Beredskap for «uventede» hendelser: Omtrent 1 % av alle nyfødte trenger 
resuscitering etter fødsel. Ved et langt høyere antall forløsninger tilkalles 
barnelege som beredskap, i tilfelle barnet skulle trenge akutt assistanse. 
Dette omfatter de fleste operative eller instrumentelle forløsninger som 
besluttes på barnets indikasjon (ca 10-12 % av alle fødsler), eller der 
fosterovervåkningen gir grunn til bekymring for barnets tilstand.  

 
Det foreligger også en avhengighet mellom fødselshjelpen og generell 
gynekologi. Samlokalisering av disse er vesentlig for faglig samhandling, mens 
tilgang på gynekologisk kompetanse i vaktsammenheng er nødvendig i tilfelle 
alvorlige blødninger hos mor, behov for akutt hysterektomi etc. 
 
Enhver ny fødeavdeling ved OUS må derfor etableres i tett tilknytning til 
sykehusets nyfødtmedisinske og gynekologiske kompetanse og beredskap 
 
Det er besluttet at den regionale virksomheten ved nyfødtavdelingen OUS skal 
samles på Gaustad, i kort avstand til alle støttefunksjoner og ekspertise som 
denne pasientgruppen trenger. Dette er i tråd med Helsedirektoratets 
retningslinje for nyfødtomsorgen (2017) som legger til grunn at premature med 
gestasjonsalder <28 uker og annen høyintensivbehandling av nyfødte skal 
sentraliseres til høyspesialiserte, regionale «Nivå 3c» avdelinger.  
 
Nyfødtavdelingen ved OUS er landets desidert største Nivå 3c-avdeling. Mer enn 
halvparten av all intensivbehandling av nyfødte i landet utføres ved OUS, 
inklusive omsorgen for ca. 100 av 180 ekstremt premature nyfødte født i Norge 



per år. Avdelingen har landsdekkende behandlingsansvar for nyfødte barn med 
alvorlige medfødte hjertefeil og metabolsk sykdom, i tillegg mottar man 
pasienter fra hele landet med kirurgiske misdannelser, organsvikt og sjeldne 
medfødte syndromer. Ca. 60% av alle behandlingsdøgn ved nyfødt OUS er 
intensivdøgn.  
 
Potensielle modeller for fremtidens føde- og nyfødtvirksomhet ved OUS 
Planlegging av OUS fremtidige føde- og nyfødtmedisinske virksomhet må sees i 
sammenheng. Vi har i vedlagte dokument (Vedlegg 1) kortfattet skissert 3 
hypotetiske modeller for fremtidig fordeling av føde- og nyfødtvirksomhet ved 
OUS og konsekvensene vi ser for oss for pasientflyt, vaktberedskap og drift av 
disse.  Modellene er alle basert på et samlet fødetall på 10.000 per år, men 
prinsippet i modellen vil være gyldige også ved høyere fødetall: 
 

A) Modell «samlet Gaustad» 
Føde Gaustad: 10.000 fødsler inklusive alle region- og risikopasienter.  
4 fødeenheter: 1 høy risiko, 2 lav/mellom risiko og 1 lavrisiko ABC  
Nyfødt Gaustad: Nivå-3c (høyspesialisert) nyfødtavdeling. 
 

B) Modell «stor Kalnes» på Aker 
Føde Gaustad: 5.000 fødsler, inklusive alle regionpasienter og nasjonale 
kompetansesentre.  
Nyfødt Gaustad: Nivå-3c (høyspesialisert) nyfødtavdeling  
 
Føde Aker: 5.000 fødsler, ikke regionpasienter 
Nyfødt Aker: Nivå-3a nyfødtavdeling m/premature >28 uker  
 

C) Modell «stor Bærum, men med nyfødttilbud» på Aker 
Føde Gaustad: 7.000 fødsler, inklusive alle region- og risikopasienter. 
Nyfødt Gaustad: Nivå-3c (høyspesialisert) nyfødtavdeling  
 
Føde Aker: 3.000 lavrisikofødsler (Gravide > 36 uker)  
Nyfødt Aker: Enkel nyfødtavdeling uten intensivbehandling 
 

Å etablere en fødeavdeling (på Aker) med selekterte fødsler uten å ha barnelege i 
vakt er etter vårt syn ikke en farbar vei for et stort sykehus som OUS, og er ikke 
drøftet som et alternativ.  

Kommentarer til driftsmodeller Gaustad / Aker: 
 
Drift og økonomi: Både obstetrikk og nyfødtmedisin er fag der den 
pasientrettede aktivitet i meget liten grad lar seg planlegge: 
 
 I motsetning til de fleste andre kliniske virksomheter i sykehus er 

bemanningsbehovet på føde- og nyfødtavdelingene tilnærmet likt døgnet 
rundt, alle dager i året (Ref. rapport Bemanning og kompetanse Nyfødtintensiv 
2018).  

 Begge fagområder preges av behovet for spesialisert beredskap for akutte og 
uforutsette hendelser. Obstetrikk og nyfødtmedisin er (sammen med 



anestesi) av de meget få fagområder innenfor OUS der legespesialister går i 
aktiv tilstedevakt hele døgnet, hele året.  

 
Modellene A vs. B og C illustrerer store driftsmessige fordeler for både føde- og 
nyfødtavdelingen ved å samle virksomheten under ett tak: 
 
 Legeressurser: Modellene illustrerer at en geografisk samling av 

nyfødtmedisin og fødselshjelp ved OUS innebærer muligheten til å unngå 
unødig dublering av kostbare vaktsjikt for mange tiår fremover.  

 
Regneeksempel ”Stor Kalnes” vs ”samlet Gaustad” 
o ”Stor Kalnes” estimeres å kreve 2 flere overleger og 1-2 flere LIS i tilstedevakt 

enn ”Samlet Gaustad”. 1 tilstedevakt ≈ 4 legeårsverk  
o Innsparing ved modell ”Samlet Gaustad” svarende til 12 – 16 legeårsverk  

 
 Sykepleier- og jordmorressurser: Medisinsk virksomhet som preges av 

øyeblikkelig hjelp vil alltid ha variasjoner i aktivitet, noe bemanningen må ta 
høyde for. En samlet (større) avdeling vil ha mindre svingninger enn om 
driften er fordelt på to mindre seksjoner. Dette gir driftsmessig gevinst.  
 

Nyfødt OUS gjorde for årene 2012 og 2013 beregninger som tilsa at en 
sammenslått nyfødtavdeling ville redusere behovet for nyfødtsykepleiere 
med 10-12 sykepleierårsverk (ca 5% av samlet sykepleierstab). Det bør være 
grunn til å tro at liknende rasjonalisering av drift ville være mulig også på 
fødeavdelingen dersom avdelingen samles. 

 
Fravær av annen barnevirksomhet Aker: Alle 20 nyfødtavdelinger som finnes 
i Norge i dag er fysisk og organisatorisk tilknyttet en større barneavdeling. En 
egen nyfødtseksjon på Aker vil, som den eneste i Norge, være en isolert 
virksomhet uten nærhet til noen annen form for barnemedisinsk kompetanse. 
Den vil kreve etablering av egne støttefunksjoner lokalt (eks radiologservice med 
barnekompetanse) og, avhengig av størrelse på virksomheten, tilsynsordninger 
for samarbeidende spesialiteter slik som barnekardiologi, barneoftalmologi, etc.  
 
En liten nyfødtseksjon på Aker i henhold til modell C «stor Bærum» vil pga. 
manglende pasientgrunnlag være spesielt vanskelig å drifte hensiktsmessig. Den 
medisinske beredskapen for en uventet syk nyfødte på Aker vil ved denne type 
organisering heller ikke være av likeverdig kvalitet til det som tilbys nyfødte på 
Gaustad. 
 
Transport av syke nyfødte og deres mødre: Delt fødevirksomhet på Gaustad 
og Aker vil medføre at kritisk syke barn vil måtte transporteres fra Aker til 
Gaustad. Transport av syke nyfødte er dokumentert å innebære en ekstra 
medisinsk tilleggsbelastning, en risiko som barna født på Gaustad ikke utsettes 
for. Også mødrene, som har rett til å være sammen med sitt barn, vil måtte flyttes 
etter fødsel.  

Fag/forskning 
Fusjoneringen av de to kvinne- og barneklinikkene Aker og Ullevål til en stor 
klinikk på Ullevål resulterte i svært sterke fagmiljøer. I påfølgende tidsperiode 



har man sett en økning i forskningsproduksjon og økt antall 
samarbeidsprosjekter på tvers av fagområdene. Man har sett en betydelig 
nedgang i alvorlige hendelser både hva gjelder mor og barn, bl.a: 
 

 Reduksjon av lav APGAR score < 7 etter 5 min fra 2.2 til1.1 %  
 Reduksjon i rift i endetarm hos mor fra 3-4 % til 1 %.  

 
Store samarbeidsprosjekter som PreventADALL (2014- pågående) på tvers av 
barneklinikken og fødeavdelingen ville vært vanskelig å gjennomføre ved deling 
av føde-/nyfødtavdelingen. Store pågående placentastudier i samarbeid med 
nyfødtavdelingen vil likeledes sannsynligvis også svekkes. 
 
Tilsvarende faglig gevinst har ikke i like stor grad kunnet realiseres innenfor 
nyfødtmiljøet da denne avdelingen fortsatt drives med like stor virksomhet på to 
lokalisasjoner. Nyfødtfaget ved OUS spenner over et meget bredt register av 
sykdomstilstander, men legekollegiet er lite. En sammenslått nyfødtavdeling vil 
gi langt større anledning til å fokusere spesifikt på forskjellige pasientgrupper, og 
mulighet til mer utbredt klinisk forskningsvirksomhet. 

Erfaringer fra Oslo (historisk) og andre skandinaviske byer 
Både OUS og flere av de større sykehusene i Skandinavia har per i dag eller 
tidligere hatt erfaring med geografisk deling av fødetilbudet. Erfaringer fra andre 
skandinaviske fødeavdelinger viser at deling av fødslene til flere lokalisasjoner 
ikke gir noen fordeler, bare ulemper. Delt virksomhet medfører behov for 
potensielt risikofylt transport av pasienter, faglig fragmentering og 
uhensiktsmessige driftsformer (se vedlegg 2). 
 
Da de to kvinne- og barneklinikkene ved Aker og Ullevål fusjonerte til én stor 
klinikk på Ullevål var man redd for at fødeavdelingen ved Ullevål skulle bli for 
stor, upersonlig og uoversiktlig. Erfaringen viser at man ved å dele opp i mindre 
enheter har ivaretatt kontinuitet og omsorg i tjenesten, samtidig som tilgang på 
spisskompetanse og alle støttefunksjoner er tilgjengelig. Studier viser at det er 
fullt mulig å differensiere fødetilbudet på en god måte for lavrisiko-kvinner 
innen en høyspesialisert fødeavdeling. Det er større søkning av fødende til 
Ullevål enn seksjonen har kapasitet til.     

Konklusjon 
De fremtidige føde- og nyfødtavdelingene ved OUS skal planlegges «med blanke 
ark».  Man er ikke bundet av eksisterende bygningsmasse. Byggekostnadene bør 
ikke bli høyere av at man beslutter å bygge alt på ett sted i stedet for på to, og 
fremtidig drift vil bli billigere. Den korte avstanden mellom Gaustad og Aker gjør 
at gravide kvinners behov for geografisk nærhet til fødeavdeling ikke forringes 
av en samlet løsning.  
 
OUS og Helse Sør Øst har nå en sjelden mulighet til å realisere en geografisk 
samling av all fødevirksomhet ved OUS på Gaustad. Denne løsningen vil gi et 
likeverdig behandlingstilbud for alle Oslos fødende, med den samme nærhet til 
både spesialisert obstetrisk og nyfødtmedisinsk kompetanse. En samlet 
virksomhet innebærer en mulighet for effektiv kvalitetsforbedring av tjenester 



og forskningsaktivitet til nytte for pasientgruppene. Dette er en løsning som 
ønskes av et samlet fagmiljø, som vil gi store fordeler for pasientene, faget og 
forskning.  
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Vedlegg: Modeller organisering føde/nyfødt i fremtidens OUS 
 

Modell A: «Samlet på Gaustad» 

Føde    Gaustad        

Antall fødsler   10000      
 

Seleksjonskriterier   Alle fødende, inkludert høyrisiko mødre/barn    
 

Organisering   4 fødeenheter 
    1 høy risiko, 2 lav/mellom risiko og en lavrisiko ABC  
 

Vaktlag    2 LIS tilstedevakt (3 inkl. gyn pasienter) 
2 Overleger tilstedevakt ( 3 inkl gyn vakt) 
1 Overlege hjemmevakt   

       
Akutte pasienttransporter  
til høyere behandlingsnivå Ingen 
 

Avhengigheter Alle nødvendige støttefunksjoner vil være tilstede  
 

Nyfødt   Gaustad     

Antall innleggelser  1050* 
egen fødeavd.        
    
Behandlingsdøgn  15 500**     
 

Vaktlag    2 LIS tilstedevakt     
1 Overlege tilstedevakt    
1 Overlege hjemmevakt 

 
Akutte pasienttransporter  
til høyere behandlingsnivå Ingen 
         
Avhengigheter Alle nødvendige støttefunksjoner vil være tilstede   

Totale ant. leger i vakt Føde/Gyn + Nyfødt: 9+2  (5 LIS, 4 overleger + 2 overleger hjemme)____ 
 

* Overflyttingsrate OUS ca 10,5% (Ullevål  9%, OUS RH 14%) i henhold til data fra NNK 

** NNK data - gjennomsnittlig antall behandlingsdøgn Nyfødt OUS U+RH samlet (2015-2017)  

 

Kommentarer til modell: 

Tidligere studier av Professor emeritus Britt-Ingjerd Nesheim viser at det er fullt mulig å differensiere 
fødetilbudet på en god måte for lavrisiko-kvinner innen en høyspesialisert fødeavdeling. Studien viste 
høyere risiko for keisersnitt hos kvinner selektert til å føde ved lavrisikoenhet (Nesheim BI, AOGS 
2010) En annen RCT fra Norge (Bernitz S. et al.) har også vist at selektering av lavrisikokvinner ikke 
reduserer bruk av keisersnitt. 

  



Vedlegg: Modeller organisering føde/nyfødt i fremtidens OUS 
 

Modell B: «Stor Kalnes» 

Føde    Gaustad    Aker 
Antall fødsler   5000     5000 
 

Seleksjonskriterier   Alle fødende, inkludert høyrisiko Gravide fra GA 28 uker 
    mødre/barn     Ikke regionale pasienter 
 

Organisering   2 fødeenheter?    2 fødeenheter? 
 

Vaktlag    2 LIS tilstedevakt (inkl. gyn)  1 LIS tilstede (2 LIS hvis gyn)  
2 Overleger tilstedevakt  2 Overlege tilstedevakt 

    1 Overlege hjemme (dekker begge)  
     
Akutte pasienttransporter  
til høyere behandlingsnivå       2-5 % 
 

Avhengigheter Nødvendige støttefunksjoner   Anestesi, intervensjon, gastro 
vil være tilstede  
 

Nyfødt   Gaustad    Aker 

Andel innleggelser  550*      500** 
fra egen fødeavd/år        
 

Behandlingsdøgn  10 000     5500#  
 

Vaktlag    2 LIS til stede    1 LIS 
1 overlege tilstede   1 overlege tilstede 
1 overlege hjemmevakt 

 

Akutte pasienttransporter  
til høyere behandlingsnivå      ca 30##   
    
Avhengigheter Nødvendige støttefunksjoner   Anestesistøtte   

vil være tilstede   Barneradiologi, lab 
      Tilkalling: barnekardiologi, 

annen pediatrisk kompetanse 
__________________________________________________________________________________ 
Totale ant. leger i vakt Føde + Nyfødt:   12-13+2 (6-7 LIS, 6 overleger + 2 overleger hjemme) 
 

* Overflyttingsrate OUS ca 10,5% (Ullevål  9%, OUS RH 14%) i henhold til data fra NNK 

** Overflyttingsrate Kalnes/Drammen ca 10%. 

# Gjennomsnittlig liggetid Kalnes/Drammen (NNK rapport 2014-2017 ) 11 døgn.  

## Overflyttingsrate fra Kalnes/Drammen til OUS ca 5,5% (NNK) 
 

Kommentarer til modell: 

Modellen skisserer en Nivå-3a nyfødtavdeling på Aker, med behandlingsgrense for premature på 28 

uker. Det finnes mange nyfødtavdelinger i landet med denne type organisering (også via NNK gode 

data på forventet aktivitet, innleggelsesrate og overflyttingsbehov). Imidlertid ingen slike avdelinger i 

landet som ikke er del av en større barneavdeling. Det vil foreligge en rekke avhengigheter i forhold 

til støttefunksjoner / annen barnemedisinsk kompetanse som det vil måtte etableres vaktsystemer 

for. Evt som vil fordre overflytting Gaustad (i så fall langt høyere overflyttingsrate enn estimert). Økt 

behov for sykepleierbemanning (nyfødt) sammenliknet med Modell A.   

 

  



Vedlegg: Modeller organisering føde/nyfødt i fremtidens OUS 
 

Modell C: «Stor Bærum, med nyfødtavdeling» 

Føde    Gaustad    Aker 

Antall fødsler   7000     3000 
 

Seleksjonskriterier   Alle fødende, inkludert høyrisiko Friske gravide fra GA 36 uker 
    mødre/barn      
 

Organisering   2-3 fødeenheter   1 fødeenhet 
 

Vaktlag    2 LIS tilstedevakt   1 LIS tilstedevakt  
2 Overleger tilstede (3 inkl. gyn) 1 Overlege tilstedevakt 
(1 Overlege hjemme, dekker begge)    

     
Akutte pasienttransporter mødre 
til høyere behandlingsnivå Kun internt i eget hus   5-10 % 
 

Avhengigheter Nødvendige støttefunksjoner   Anestesi, intervensjon, gastro   
vil være tilstede  
 

Nyfødt   Gaustad    Aker 
Andel innleggelser  930     120* 
fra egen fødeavd/år    
 

Behandlingsdøgn  15 000     400-500**  
 

Vaktlag    2 LIS tilstedevakt   1 LIS tilstedevakt 
1 Overlege tilstedevakt    
1 Overlege hjemmevakt (dekker begge) 

     
Akutte pasienttransporter syk nyfødt 
til høyere behandlingsnivå      20-30 per år?    
 

Avhengigheter Nødvendige støttefunksjoner   Anestesistøtte til LIS i ØHJ  
vil være tilstede   situasjoner 

__________________________________________________________________________________ 
Totale antall leger i vakt Føde + Nyfødt: 11+2  (6 LIS, 5 overleger + 2 overleger hjemme)__ 
 

* Estimert overflyttingsrate ved en høyt selektert fødepopulasjon ca 4% (ref. Vestre Viken, Bærum). 

** De fleste innleggelser på denne type enhet vil være av kort varighet (1-7 døgn) til antibiotika, respirasjonsstøtte, 

ernæringsstøtte etc. De mer kompliserte og intensivkrevende tilstandene vil måtte overføres til avdelingen på Gaustad. 

 

Kommentarer: 

Modellen skisserer en meget selektert fødepopulasjon på Aker, liknende nåværende Bærum sykehus.  
 
Med hensyn på beredskap uventet sykt barn og en stor fødevirksomhet nødvendig å opprettholde 
beredskap av barnelege i vakt. Det finnes tilsvarende små nyfødtavdelinger i Norge, men alle er del 
av en større barneavdeling og har samordnet vaktordning med denne. Som isolert enhet vil en slik 
nyfødtavdeling ha et utilstrekkelig pasientgrunnlag for fornuftig drift. Avdelingen vil deler av året ikke 
ha innlagte pasienter, men vil likevel kreve en døgnbemanning på 2-3 sykepleiere (≈ 10-
15sykepleierårsverk). Vanskelig / umulig å opprettholde kompetanse i sykepleiergruppen. Minimal 
mengde vaktarbeid for barnelege utover beredskap, dårlig opplæringssituasjon for LIS lege.   
 

 



Erfaringer delt føde- og nyfødtvirksomhet, Skandinavia 
 

Oslo:  
Man har i Oslo tidligere forsøkt å drive fødevirksomhet og nyfødtavdeling på tre forskjellige 
lokaliteter (Ullevål, Aker og Rikshospitalet). Da barneavdelingen på Aker ble nedlagt og 
samlet på Ullevål i 1998, ble en lavrisikoenhet med 1800 fødsler på Aker opprettholdt. Det 
ble opprettet en vaktordning med nyfødtleger som rykket ut ved behov. Dette fungerte ikke 
tilfredsstillende og fødeavdelingen ved Aker ble i 2003 flyttet til Ullevål.  
 
Fødevirksomheten og nyfødtavdelingen i dagens OUS er fortsatt fordelt på to lokaliteter. Alle 
fire involverte seksjoner har jevnlig perioder med høyt belegg. Våre avdelinger lever i en 
situasjon der gravide kvinner og syke nyfødte med jevne mellomrom og på kort varsel flyttes 
mellom sykehusets forskjellige seksjoner pga. kapasitetsproblemer. Dette øker risikoen for 
uønskede medisinske hendelser og komplikasjoner, både for fødekvinner og for nyfødte 
barn. Praksisen er uholdbar ikke bare fra et medmenneskelig perspektiv, men innebærer en 
diskontinuitet i pasientbehandlingen som ikke kan videreføres i det fremtidige OUS. 
 
Karolinska sjukehuset, Stockholm:  
Universitetssykehuset i Stockholm har fordelt sin føde / nyfødtvirksomhet på tre 
lokalisasjoner. Én av enhetene (Danderyd) utgjøres av en isolert nyfødtseksjon (uten 
tilhørende barneavdeling) tilknyttet en fødeavdeling med ca 10.000 selekterte lavrisiko 
fødsler per år. Høyintensivavdelingen på Solna er bygget relativt liten og har ikke kapasitet til 
å ivareta nyfødte som er på vei ut av den intensive fasen av sitt behandlingsløp.  
 
Ved Karolinska har man sett seg nødt til å etablere et eget transportteam for syke nyfødte, 
og daglig transporteres omtrent ett sykt eller prematurt barn mellom de forskjellige 
lokalisasjonene. Transportene er ofte initiert av kapasitetsmangel. Alle lokalitetene har 
behov for selvstendige vaktteam, men for å opprettholde tilstrekkelig kompetanse roterer 
legestaben regelmessig mellom lokaliteter og fagmiljøet fragmenteres. Sykehuset har store 
problemer med å rekruttere fagfolk til de mindre neonatalavdelingene. 
 
Representanter fra Sykehusbygg, konseptfasearbeidet og nyfødtavdelingen OUS besøkte 
Karolinska sjukehuset i april 2018. Virksomhetsleder ved Nyfødt Karolinska Boubou Hagberg 
frarådet da på det sterkeste å etablere en isolert nyfødtavdeling som en del av løsningen for 
det fremtidige OUS. 

 
Sahlgrenska Universitätssjukehuset , Gøteborg: Fødeavdelingen i Gøteborg har i 2017 
samlet 10.500 fødsler under «ett tak». Forut for dette hadde man over en periode på 20 år 
drevet først på 3 steder, deretter på to (liknende prosess som OUS). I likhet med Stockholm, 
var en av hovederfaringene at neonatologisk behandling på flere lokaliteter medførte en 
omfattende og uheldig transport av syke nyfødte på tvers av geografi.  
 
Helsingfors Universitetssykehus, Helsinki : Helsinki har historisk sett hatt to fødeavdelinger 
med ca 5000 fødsler hver: Universitetssykehuset og «Storbysykehuset», organisatorisk 
samlet som et sykehus. I 2017 ble de to fødeavdelingene sammenslått og samlet på 
universitetssykehuset. En stor gynekologisk enhet (størrelse tilsvarende AHUS) ble også 
nedlagt og sentralisert til universitetssykehuset. Dvs at all gynekologi nå er på et sted i 
Helsinki, sammen med 11.000 fødsler. I disse dager ferdigstilles det nye barnesykehus i 
Helsinki, planlagt innflytting av pasienter til høsten. 



Erfaringer delt føde- og nyfødtvirksomhet, Skandinavia 
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