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Protokoll for ekstremt premature
Innledning
Protokoll utarbeidet for Stavanger Universitets Sykehus - Nyfødt Intensiv Avdeling
av Siren Rettedal/Bjørn Øglænd, godkjent av seksjonsoverlege Bjørn Øglænd,
sist oppdatert 24.01.06
Protokollen omfatter behandling de første levedøgn av ektremt premature med GA<28 uker
samt flerlinger med GA<30 uker.
Denne gruppen nyfødte defineres som høyspesialisert medisin og er sentralisert til et fåtall
sykehus i Norge. Helse og Sosial direktoratet har i rapporten ”Nyfødtmedisin; en faglig og
organisatorisk gjennomgang” gitt retningslinjer for behandling av denne pasientgruppen.
Helse Stavanger har vedtatt å opprettholde behandlingstilbudet ved GA<28 uker lokalt ved
SUS. Det vil iverksettes tiltak slik at vi oppfyller de nye kvalitetsmessige krav fremholdt fra
Helse og Sosial direktoratet.
Sjansen for overlevelse ved ekstremt prematur fødsel har økt dramatisk de siste tjue årene.
Dette har sammenheng med forbedret perinatal omsorg samt nye tekniske og behandlingsmessige muligheter. Den norske ekstrem-prematuritets studien samlet inn data over alle barn
født i Norge i perioden 1999-2000 med GA 22-27 uker eller FV 500-999 gram. Resultatene
fra Norge kom gunstig ut med lav mortalitet og morbiditet sammenliknet med tidligere
populasjonsbaserte studier fra utlandet. Enda vet man begrenset om langtids-prognosen hos
ekstremt premature, men det er økende rapportering av adferds og lærevansker.
Antall svangerskapsuker

Overlevelsesrate

23 uker
24 uker
25 uker
26 uker
27 uker

16%
44%
66%
72%
82%

Overlevelse blandt dem innlagt Nyfødt Intensiv

39%
60%
80%
84%
93%

Fig. Resultater fra ektrem-prematuritets studien i Norge. Overlevelsesrate i forhold til GA.
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Ved SUS har vi omtrendt 4000 fødsler årlig. Antall nyfødte med FV<1000 g har siste niårs
periode vært gjennomsnittlig 18 pasienter i året.
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Fig.Antall nyfødte med FV<1000 gram ved SUS siste niårsperiode

Hensikten med behandlingsprotkoll.
Ektremt premature med GA<28 uker eller nyfødte med FV<1000 g er en unik subgruppe i en
nyfødtintensiv avdeling. Fordi disse nyfødte er så fysiologisk umodne, er de ektremt
følsomme for små variasjoner i behandling som ventilering, blodtrykksbehandling, væskeadministrasjon, ernæring og alle andre aspekt av omsorg. Mest optimal behandlingen av disse
nyfødte oppnås ved å basere den på stadig oppdatert kunnskap som så standardiseres i
behandlingsprotokoller. Det gir en enhetlig behandlingsstrategi. Videre kan resultatene lettere
monitoreres og evalueres mot andre Nyfødtintensiv avdelinger, slik at man kan gjøre
justeringer i behandlingsprosedyrer der andre avdelinger oppnår bedre resultater. I Norge
kommer det et nasjonalt nyfødtnettverk primo 2006.

Forberedelser ved prematur fødsel. Transport/steroider til mor.
Ved truende fødsel før GA 28 skal disse sentraliseres til enkelte sykehus i Norge, hvor SUS
inngår som ett av disse. Sikkerhet av maternell transport bør veies mot risiko av nyfødt
transport. Prenatal administrasjon av steroider til mor reduserer risikoen for RDS og andre
sekveler ved prematuritet. Prosedyren ved KK er steroider (Celeston) til mor ved truende
fødsel i gestasjonsuke 24/0-33/6. Det gis to doser med 24 timers mellomrom. En tredje dose
gis en uke etter andre dose ved fortsatte rier hos dem med svangerskapslengde 24/0-28/6.
Bivirkning er vekstretardasjon hos fosteret. Mange sykehus gir nå kun en steroiddose
prenatalt.

Informasjon til foreldre forut forløsning.
Ved truende prematur fødsel bør overlege ved nyfødtseksjonen/vakthavende overlege gi
informasjon til begge foreldre, gjerne med obstetriker tilstede der det er mulig.
Håndhils, gi inntrykk av god tid, sett deg, unngå overinformasjon, gi tid til spørsmål og
reaksjoner fra foreldre, husk at dersom informasjon gis etter akutt sectio vil mor etter narkose
huske lite eller ingenting, informer jordmor/barnepleier/sykepleier om hva som er sagt.
Det skal journalføres at samtalen har funnet sted.

5

1.Overlevelse.
For de fleste foreldre er forestående forløsning av et ekstremt prematurt barn
skremmende, og deres første bekymring vil være barnets sjanse for overlevelse. De fleste
publiserte data for overlevelse og outcome er basert på fødselsvekt da dette kan angis med
større grad av nøyaktighet enn GA. Da fødselsvekt imidlertid ikke er tilgjengelig før etter
fødsel og den ikke tar høyde for intrauterin vekstretardasjon blir GA en viktigere faktor for
bestemmelse av sansynlighet for overlevelse og risiko for sekveler. Spesielt i Norge har vi
god perinatal omsorg med tidlig ultralyd screening av tilnærmet alle gravide, hvilket gir gode
muligheter for et relativt nøyaktig anslag av GA. Ekstrem-prematuritets studien fra Norge
1999-2000 viste sjansen for overlevelse og overlevelse dersom innlagt Nyfødtintensiv
avdeling ved gestasjonsalder mindre enn 23 uker var null, ved gestasjonsuker 23,24,25,26 og
27 respektive 16-39%,44-60%,66-80%,72-84% og 82-93%. Gjennomsnittlig antall døgn på
respirator fallt fra 37 døgn til 3 døgn ved henholdsvis 23 og 27 gestasjonsuker. Vedvarende
behov for O2 ved 36 gestasjonsuker fallt fra 67% til 26 % ved henholdsvis 23 og 27
gestasjonsuker, og fortsatt O2 behov ved 40 ukers gestasjonsalder fallt fra 11% til 6% ved
henholdsvis 23 og 27 gestasjonsuker. Sjansen for ROP utvikling var 33% ved fødsel i 23
gestasjonsuke, og nesten null ved forløsning etter 25 gestasjonsuke.

I samtaler med foreldre informeres om at man vil forsøke resuscitering av alle nyfødte som
vurderes til å kunne være levedyktige. Realistisk sett går den nedre GA for levedyktighet ved
23 uker. Selv ved høyere GA kan det være andre medisinske problemer annet enn
prematuriteten som gjør at barnet ikke overlever; som infeksjon, misdannelser, tidlig
vannavgang osv. Foreldre informeres om at sjansen for å overleve resuscitasjon like etter
fødselen er stor men ikke absolutt, bortsett fra de tilfeller der barnet virker mer immaturt enn
anslått GA skulle tilsi eller FV er mindre enn 500g. Foreldre bør også informeres at selv om
man starter resuscutering kan det være man på et senere tidspunkt velger å avslutte
behandlingen dersom barnets umodenhet gjør at det ikke responderer på behandlingen, eller
der har oppstått katastrofale og irreversible komplikasjoner. Man informerer om at den mest
kritiske perioden er de første dagene hos dem med lavest GA.

2. Morbiditet.
Foreldre skal informeres om eventuell korttids og langtidsprognose ved prematur
fødsel. Før forestående prematur fødsel, legger man vekt på hva som kan skje ved
forløsningen og umiddelbart deretter. De forklares risikoen for RDS og potensielt behov for
respirator behandling. Videre informeres om risikoen for infeksjon ved fødsel og hvordan
man gjør screening for dette og gir profylaktisk antibiotika behandling mens man avventer
svar på blodkultur.

3. Potensiell morbiditet.
Det er ikke nødvendig å liste opp for foreldre alle potensielle sekveler, da det kan bli
for overveldende å håndtere all denne informasjonen i perioden rundt den prematuer fødselen.
Man bør imidlertid informere om direkte problemer man ofte ser hos ekstremt premature
nyfødte og komplikasjoner som det blir screenet for i avdelingen. Dette omfatter apnoe ved
prematuritet, intraventrikulær blødning (IVH), nosokomial sepsis, matningsvansker, retinopati
ved prematuritet og eventuelle synsdefekter pga dette samt behov for hørsels screening og
potensielt hørselstap. Endel får adferds og lærevansker.

4. Foreldrenes ønsker.
Man skal lytte til foreldrenes ønsker vedrørende hvor aktive man skal være ved resuscitasjon
og senere aktiv behandling der barnets sjanser for overlevelse er liten. Foreldres er barnets
representant og tar beslutninger på vegne av barnet. Man forteller foreldre at det er overlege
ved nyfødtseksjonen/vakthavende overlege som tar den endelige beslutningen om når man
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skal avslutte eller ikke starte behandling/gjenopplivningsforsøk, for ikke å plassere denne
belastningen på foreldrene.

Mottak

Personell
Det pediatiske team ved forløsning av nyfødte med GA<28 uker skal inkludere overlege med
spesiell neonatal- medisinsk kompetanse (tertiærvakt) samt eventuelt vakthavende overlege,
eventuelt ass.lege samt erfaren sykepleier fra Nyfødt Intensiv avdelingen. I noen tilfeller vil
vakthavende anestesilege være tilstede. Den mest erfarne tilstedværende lege skal intubere
dersom dette blir nødvendig.

Vurderinger vedrørende resuscitasjon
Hos de minste må indikasjon for resuscitering vurders konkret i hvert enkelt tilfelle:
Samsvarer modenhetsgrad med antatt GA (øyenspalter, hud, ørebruks, vektestimat der
FV<500 g gir dårlig prognose). Virker barnet vitalt (hjerteaksjon, tegn til egenrespirasjon).
Hvordan reagerer barnet på forsiktig bagging (hjerteaksjon, farge). Tilleggsopplysninger:
Steroider til mor før forløsning vil bedre prognosen. Medfødte misdannelser kan forværre
prognosen. Foredres ønsker (ikke alene avgjørende). Totalvurdering krever skjønn og
erfaring, og det er derfor viktig at flere er tilstede.
Konsensus vedrørende behandling av ekstremt premature i Norge: Ved GA under 23 uker
startes ordinært ikke. Ved GA 23 uker vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved GA 24 uker startes
nesten alltid behandling. Ved GA tilsvarende 25 uker skal det startes livsstøttende behandling.
I rescusiteringssituasjonen er det ingen sikre tegn på viabilitet hos barnet: Barn med
bradycardi, fravær av egenrespirasjon og spontanmotorikk kan ha like god prognose som barn
som viser mer aktivitet. Strategien er dermed vanligvis å starte full behandling- og heller avstå
fra videre behandling der det viser seg at denne ikke tjener barnets beste.

Fødselsvekt etter gestasjonsalder percentiler, Norge 1987-1998 R.Skjærven
Piker
Gestasjonsalder
22
23
24
25
26
27
28
29

2,5
326
384
437
487
539
604
698
822

10
384
453
518
582
651
736
850
997

50
494
582
671
763
864
984
1138
1327

97,5
662
780
905
1039
1188
1363
1578
1831

2,5
331
404
479
557
639
727
822
931

Gutter
10
400
480
564
653
748
850
964
1092

50
531
623
724
833
952
1084
1231
1398

97,5
731
843
968
1108
1265
1441
1639
1864
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Strategier:
A. Minimalisere varmetap.
ELBW nyfødte vil være særdeles sårbare for nedkjøling. Hypotermi vil medføre økt
oksygenbehovet, økt risiko for hypoglykemi og acidose, og de har økt mortalitet. Barnet skal
bringes ut til resuscitasjonsstuen i oppvarmede håndklær. Våte håndklær fjernes umiddelbart.
Barnet legges i plastpose uten avtørkning. Hodet avtørkes og man setter på lue. Vær
påpasselig med at plasten ikke overvarmes i kuvøsen. Barnet skal senere også veies med
plastposen.

B. Respirasjonsstøtte.
Tilkople siste generasjons pulsokymeter. Vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å få
korrekte metnings-verdier initialt. Pulsokymeter skal koples på høyre hånd (preduktal metning
er høyere enn postduktal de første leveminutter).
De fleste ELBW nyfødte vil kreve respirasjonsstøtte pga lungeumodenhet og begrenset
respirasjons muskulatur. Hvis den nyfødte gråter kraftig, kan man gi litt O2 og observere om
barnet har adekvat egenrespirasjon. Mange av de nyfødte vil imidlertid kreve bagging på
maske pga apnoe og ineffektiv respiratorisk ”drive”. Hvis den nyfødtes lunger mangler
surfaktant, trenger man høye trykk for inflatere lungene initialt. Skånsom ventilasjon er viktig,
da kraftig bagging som innebærer store tidalvolum under resuscitering er sansynlig årsak til
senere BPD. Neopuff foretrekkes fremfor bagging på maske da man sikrer regulerte
inflasjonstrykk. Innstilling PEEP 5 og PIP 20. Ved inadekvat respons kan PIP eventuelt økes
til 25, sjeldent behov for høyere trykk enn dette. Begrens O2 tilførsel til 40-50%. Barnet
trenger ikke bli rosa raskt sålenge det er god hjerteaksjon, unngå metning over 94-95%. Den
beste indikator på adekvat respons til ventilasjon er opphør av bradycardi.
Ved GA >26-27 uker forsøker man å unngå intubasjon og holde barnet på Neopuff under
transport til Nyfødt Intensiv og deretter behandle med nasal CPAP.
Ved indikasjon for intubasjon utføres dette straks. Surfaktant, Curosurf 1,5 ml gis til alle
intuberte med GA<28 uker etter man har forsikret seg om korrekt plassering av tuben over
carina, klinisk eller helst ved rtg.thorax. Dersom intubering ikke skjer av svært erfaren
intubatør- vil tuben ofte ligge i høyre hovedbronkus. Curosurf vil kunne gi større effekt i
høyre lunge om medikamentet settes i en lav tube. Volutraume i høyre lunge – eller atelektotraume i venstre lunge kan lett bli resultatet. Det gir liten tilleggsinformasjon å auskultere , og
ingen tilleggsinformasjon å benytte capnograf.

C. Resuscitering (referanse Pediatrics 2000;106)
Få med GA<28 uker gis aktiv resuscitering med NaCl, bikarbonat, adrenalin eller
kompresjoner. Barn født i perioden 23-25 uker skal vanligvis ikke tilbys behandling med
medikamenter eller væskestøt i rescusiterings-sammenheng.
Ved manglende effekt av adekvat ventilasjon i alder over 25-26 uker resusciteres etter vanlige
retningslinjer. Ved manglende spontanrespirasjon bagges barnet på endotrachealtube eller
maske. Dersom hjertefrekvens mangler eller er <60/min og ikke øker på ventilering startes 3
kompressjoner og en innblåsning i 30 sekunder. Hjertekompresjon utføres best ved å slutte
om brystkassen med hendene og presse med begge tomler 1 cm under en tenkt linje mellom
barnets brystvorter, hos de aller minste bare bruke to fingre. Sternum skal presses ned 1/3 av
AP-diameter av thorax. Det er en fordel å koordinere ventilasjon og hjertekompresjon når
barnet bagges på maske, dette er ikke nødvendig når barnet er intubert. Sjekk
puls/hjerteaksjon etter nye 30 sekund. Gjenta. Ved manglende respons innlegges
navlevenekateter noen få cm (ikke til lever) til man får backflow. Det gis Adrenalin 0,1 mg/ml
0,2 ml/kg iv eller it. Ny dose Adrenalin kan gis med 3-5 minutters intervall. Dosen kan økes
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til 1,0 ml/kg hvis man ikke får respons, prognosen er da dårlig. Videre gis iv Glucose 100
mg/ml minibolus 2-3 ml/kg over 5-10 minutt. Ved mistanke om hypovolemi med blekt barn,
svake pulser gis 10 ml/kg væskebolus NaCl 9 mg/ml eller O Rh negativt blod ved mistanke
om blødning (placentaløsning). Det anbefales tilbakeholdenhet med tribonat/NaHCO3,
spesielt hos premature. Dette gis bare hvis hjertefrekvens ikke normaliseres etter adekvat
ventilasjon og adrenalin ved vedvarende dårlig sirkulert barn. Basetilskudd gir økt
intracellulær acidose. Narcanti gis vanligvis ikke til barn i denne gruppen. Insuffisient
respirasjon kvalifiserer for respiratorbehandling, og ved respiratorbehandling/intubasjon vil vi
ha all den opiat-effekt barnet måtte ha. Administrasjon av narcanti kan muligens også øke BT
og fare for hjerneblødn i denne gruppen.
Ved FV<1000 gram:
Tubediameter 2,5 (2,0 hos de aller minste. Bør unngås om mulig)
Tubelengde FV 1000g 7 cm. Tuben settes til mer enn 50% av det sorte feltet distalt på tuben
har passert stemmespalten. Ved klipping av tube legg til 2 cm for plastring.
Hjertekompresjon 120-140/min
Ventilasjon: 60-80/min initialt, ved respons reduksjon til 20/min for å øke pCO2 og stimulere
til respiratorisk ”drive”.
Dersom man ikke oppnår hjerteaksjon etter 10-15 minutters adekvat resuscitering av de
minste (og ved 20 minutter hos de større nyfødte), avsluttes videre resuscitering.
Ved vellykket resuscitering overflyttes barnet Nyfødt Intensiv avdeling raskest mullig.

Intubasjon
Tubestørrelser:
Under 1000 gram: 2,5 cm
1000 - 1500 gram: 3,0 cm
over 1500 gram: 3,5 cm
Tubeplassering:
Tubespissen skal ligge ved Th2.
Plasseringen skal alltid røntgen kontrolleres.

Dokumentasion:
Journalfør indikasjon for intubasjon og forløp av prosedyren. Noter hvilket cm- merke man har
i munnviken/nesevingen etter røntgenkontroll.
Medikamenter ved intubasjon:
Intuberes i transisjonsfasen ( før overflytting til nyfødt) gjøres dette uten medikamenter. Skjer
intubering elektivt senere gjøres det i fentanyl rus- evt fentanyl-pavulonrus. Bruk av pavulon
gjør intuberingen mer skånsom for barnet og lettere for intubatør. Barnet mister imidlertid helt
egenrespirasjon.
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Initial behandling på Nyfødt Intensiv
De første 24-48 timene er de mest kritiske med hensyn til overlevelse.
Barnet veies i plastposen.
Barnet legges i åpen kuvøse (GIRAFF) dersom det ikke allerede har fått dette på
resusciterings stuen.
EKG, SaO2, TcCO2, temperatur måler tilkoples.

Nidcap
Avdelingen tilstreber oppmerksomhet overfor det enkelte barnets behov for skjerming av
sanseinntrykk. Intial behandling innebærer mange potensielt traumatisk påkjenninger for
barnet i en periode der barnet er spesielt sårbart. Hensikten med initial behandling er å raskt
og skånsomt etablere nødvendig behandling og monitorerings-verktøy slik at barnet etterpå
kan få mest mulig ro. Dermed forsøker man å etablere NVK /CVK og arterietilgang ( for å
hindre stikk de første 7-10 dagene- både for blodprøver og medisinering/ernæring), respirator
( dersom det antas at barnet vil trenge det) Håndtering av barnet både i denne fasen og senere
skal ha preg av ro og skjerming.

CPAP:
Man tilstreber CPAP behandling (Ved SUS Infant flow) med PEEP 5 (6) hos premature med
GA (26) 27 som har adekvat egenrespirasjon. Dersom det hos barn under 1000 gram på
tross av optimal cpap behandling er respiratorisk besvær med inndragninger og tachypnoe,
pco2 over 7, o2 behov over 40-50% vil barnet trenge surfactant. RDS forverres i l a de første
24-48 timene- og selv om barnet ”henger med” helt initialt vil forverring gjøre at man senere
vil måtte intubere. Det er da bedre å gjøre det før for mange atelektaser får utvikle seg.

Initial respiratorsetting:
Ved SUS har vi Stephanie respirator. Initialt brukes A/C (SIPPV) modus. Dette gir støtte i
hvert pust barnet tar, barnet bestemmer selv frekvensen så lenge den er raskere enn backup
frekvensen. Backup frekvens på 25-30-40. Inspirasjonstid 0,25-0,3 sek. Tidalvolum ønskes på
4-6 ml/kg. PIP stilles slik at ønsket tidevolum oppnås- vil vanligvis være 18-20. PEEP 5.
Tilstreb SaO2 87-93. Unngå hyperoksi samt hyperoksi/hypoksi fluktuasjoner som man mener
kan øke risikoen for retinopati. Man mener også hyperoksi kan øke risikoen for BPD. Unngå
hypocapni med PCO2<5,0 kPa pga økt risiko for PVL. Tilstreb PaCO2 5,5-6,5. Vær særlig
obs på evt hyperventilasjon saom ved assist control kan ha svært negative følger. Fungerer det
ikke legges barnet over på SIMV der frekvensen settes til 40-60 etter behov. Etter første
døgnet vil mål for pco2 være 6-7 første 2 dagene 6-8-9 senere.
HFV vurderes ved o2 behov over 50, trykk over 21. Respiratorhåndboken gir en innføring i
generell respiratorbruk.

Lines
Når barnet er stabilisert respiratorisk (tilfredsstillende metning) legges dobbeltlumen
navlevenekateter (over diafagmanivå) og det startes med glucose 10% (1-2 ml/kg/t). En må
ikke infundere hypertone væsker eller Dopamin i navlevenekateteret før posisjon over
diafragma er verifisert ved ekkokardiografi eller røntgen. Navlevenekateter kan ligge opptil 710 døgn. Dette kan ved behov senere erstattes med perifert sentralvenekateter. Alternativt
legges primær perifer CVK.Deretter legges navlearteriekateter (høy posisjon) og det startes
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Nacl 0,45% ( eventuelt isoton aminosyreløsning) 1,0 ml/t hos barn <27 uker. Dersom man
har problemer med arteriekateteret avslutter en i rimelig tid og legger heller inn en perifer
radialis-kanyle. Navlearteriekateter eller perifert arteriekateter kan ligge 7-10 dager så lenge
det er behov for hyppige blodgasser/blodprøver.
I forbindelse med innlegging av katetre tas samtidig blodprøver til Hb, trc,blodsukker, Astrup
CRP, blodkultur.
Det legges vanligvis ikke veneflon. Meningen er å beskytte barnet mot stikk. Skal det gis blod
må dette gis i veneflon.
Deretter tas kontrol rtg.thorax/oversikt abdomen for kontroll av tube og kateterposisjon samt
bedømning av lungene.
Overstående prosedyre bør ta maksimalt en time, barnet skal deretter ha ro.

Navle-venekateter

ALLE KATETER OG TILKOPLINGSSLANGER SKAL FYLLES MED
NACL ELLER GLUCOSE FØR INNLEGGELSE.
Prosedyre:

Venekateteret skal helst anlegges i kuvøsen for å unngå nedkjøling av barnet. Husk
varmelampe og overvåkning. Barnets armer og ben fikseres der det er nødvendig for sterilitet
og sikkerhet. Steril prosedyre. Ha klar 5 ml sprøyte med NaCl, 3- veiskran skal fylles.
Operasjonsfeltet vaskes med 0,5% klorhexidinsprit, vær varsom med spritforbrenning på
immatur hud. Vask kun det nødvendige området. Tørk godt av. For de aller minste kan man
eventuelt ettervaske med sterilt vann. Kateter nummer 3,5 Fr til nyfødte < 1500 gram.
Fortrinnsvis dobbeltlumenkateter, da barnet ofte skal ha mange forskjellige medikamenter og
væsker. Venen identifiseres og koagel fjernes med pinsett. Kateteret fikseres med Ethicon 3-0
sutur. Bind første knute i navlenivå, deretter 1 cm oppe på suturen, stram tilslutt suturen om
kateteret med kirurgisk knute og forsikre deg om at den sitter fast. Fikser med steristripsbro.
Plassering:

Den optimale kateterspiss plassering er høy. NVK går da inn gjennom ductus venosus og
ligger i v.cava inferior utenfor atriet, svarende til Th10-Th12. Spissen bør ikke ligge i atriet
pga risiko for trombe og perforasjon med hjertetamponade. Det må alltid være mulig å
aspirere blod tilbake i kateteret i aktuelle posisjon. Beliggenheten skal verifiseres ved røntgen
eller ultralyd. Alle typer medikament og væsker kan gis. Blod gis i perifer veneflon.
Lav plassering kan anvendes. Det vil si i midtlinjen ut for nederste leverrand. Beliggenheten
skal verifiseres med røntgen. Det skal være mulig å aspirere blod. Unngå da infusjon av
hypertone og lokal irriterende væsker (Dopamin, Calcium). Så kort liggetid som mulig.
Overvei longline istedet.
Plassering i levervene bør ikke aksepteres (ses ved at kateteret bøyer skarpt til høyre eller
venstre), likeledes skal man ikke anvende et kateter der det ikke er fri tilbakestrømning av
blod.
Liggetid: Maksimalt en uke-(10 dager). Dersom man går ut over en ukes liggetid bør
indikasjonen journalføres.
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UTREGNING/LIKNING VEDR:KATETERLENGDE?
Fig. Navlevenekateter i høy posisjon (Roberton)

Dokumentasjon:
Indikasjon og kateterets beliggenhet fra røntgenbilde journalføres, og eventuell manipulasjon
(trekkes x cm).

Navlearteriekateter

ALLE KATETER OG TILKOPLINGSSLANGER SKAL FYLLES MED
NACL ELLER GLUCOSE FØR INNLEGGELSE.
Indikasjon:

Behov for invasiv blodtrykks monitorering
Behov for hyppige arterielle blodprøver

Navlearteriekateter kan forsøkes inntil navlen er tørket helt inn. Kateteret anlegges i kuvøsen
for å unngå avkjøling av barnet, husk varmelampe og overvåkningsutstyr.Barnets armer og
ben fikseres med gassbind når nødvendig av hensyn til sterilitet og sikkerhet.
Prosedyre:

Steril prosedyre. Fyll 5 ml sprøyte og treveiskran med NaCl.
Arterien identifiseres og åpnes med spesialpinsett. Rett arterien ut med kirurgisk pinsett i
karveggen. Sikt kateteret i retning mot halebenet. Ved tålmodig og varsomt press gir
13

motstanden i karveggen seg oftest. Man sikrer fritt tilbakeflow. Kateteret fikseres og tilkoples
umiddelbart drypp og trykkmåler. Ved misfargning av ben eller huden over flankene, fjernes
kateteret øyeblikkelig og man sikrer seg at det er normal puls til aktuelle underekstremitet.

Plassering

Aorta thoracalis over Th10, eventuelt i aorta lumbalis mellom L3-L5.
Kateter posisjon kontrolleres med røntgen, korrekt beliggenhet skal dokumenteres i journalen.
Eventuell manipulering med ny røntgen kontroll og beliggenhet noteres.

Barn med navlearteriekateter skal normalt ikke ligge på magen. Dersom det likevel er
nødvendig pga respiratoriske forhold, skal det journalføres.
Seponering av NAK

NAK bør ikke ligge lengre enn en uke.
Sterile prosedyre. Kateteret trekkes forsiktig ut til 3-4 cm. Trekk ut blod slik at du ser blodvæske-skille. Seponer helt først når pulsasjon har opphørt. OBS BLØDNING like etter.
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Arteriekanyle

Indikasjon

for anleggelse av arteriekanyle er mistanke om eller manifest sirkulatorisk insuffisiens som
krever medikamentell behandling og/eller behov for hyppige arterielle blodprøver. Barn som
intuberes for respiratorbehandling skal som hovedregel ha anlagt arteriekanyle, da disse barna
initialt ofte har sirkulatoriske problemer.
Lokalisasjon:

Som regel brukes a.radialis eller a.femoralis, alternativt kan a.tibialis posterior eller a.ulnaris
benyttes. A.femoralis er en endearterie og skal helst ikke brukes til kanylering i
neonatalperioden hvor en stor del av lumen vil bli obstruert av kanylen.Likeledes er
a.brachialis endearterie med bekjedent lumen og stor okklusjonsfare, denne må derfor kun
brukes i ytterste nødstilfelle. Ved arteriekateter i a.radialis skal man utføre Allens test.
Allens test utføres ved at man ved press okkluderer a.radialis og a.ulnaris samtidig og presser
blodet vekk fra håndflaten og fingre. Deretter oppheves okklusjonen av a.ulnaris mens den
bevares på a.radialis. Kapillærfyllningstid < 3 sekunder tyder på suffisient perfusjon via
a.ulnaris. Ved lengre kapillærfyllningstid som normaliseres når okklusjon av a.radialis
oppheves, må a.radialis ikke kanyleres.
Observasjon

Etter innleggelse av kateteret kan det komme noen minutters vasokonstrikasjon i arteriens
forsyningsområde. Avtar dette ikke ila 15 minutter skal kateteret fjernes. Evaluering av
perfusjon av den kanylerte artieries forsyningsområde skal foretas jevnlig, minimum hver
time, med kapillær fyllningstid og eventuelt palpabel puls distalt for kateteret. Om mulig
settes pulsokymeterprobe på i arteriens forsyningsområde. Ved perfusjonspåvirkning fjernes
kateteret øyeblikkelig. Hvis perfusjon ikke er normalisert 30 minutter etter kateterfjernelse
tilkalles vakthavende lege på kar-og håndkirurgisk avdeling straks.
Det er ingen fast tidsgrense for hvor lenge arteriekateter kan ligge. Arteriekatetre skal
kontinuerlig perfunderes, 24 G katetere med minimum 1 ml/t, større kanyler med 2 ml/t. Vær
oppmerksom på at hurtig gjennomskylling kan gi smertefull vasokonstriksjon.
Enste tillatte væsker i arteriekateter er isoton eller hypoton NaCl, spesialblandet
vaminolac/NACL blanding samt 5% glucose. Glucose unngås om mulig da et av de viktigste
poengene med arterietilgang er å få tatt bl pr uten traume for barnet- og bl s målinger er
nødvendige den første tiden.
Det må under ingen omstendigheter gis medisin eller annet enn overnevnte væsker i
arteriekateteret.
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CVK fra perifer vene

Fordeler:

Svært få bivirkninger så lenge de ligger korrekt plassert i vena cava superior eller inferior. Det
er rapportert tilfeller med pericardtamponade etter perforasjon av pericard ved feilaktig
plassering i atriet/ventrikkel. Leiet verifiseres oftest ved røntgen, eventuelt ekkocardiografi.
Lang varighet, 30-60 døgn dersom det er intakt.
Lav infeksjonsrisiko. Det er etterhvert dokumentasjon på at CVK fra perifer vene ikke gir mer
infeksjoner enn vanlige venefloner. Hos de minste med GA <28 uker velger man likevel å
profylaktisk gi antibiotika og soppbehandling inntil barnet er ekstubert/stabilisert.
Ved SUS bruker vi silikon kateter med split needle. Kateterene kan legges inn via neoflon.
Denne teknikken er skånsom hos disse minste. Ulempen er at kateteret ikke kan brukes til
CVP målinger.

Indikasjoner:

·
·
·

Langtidsadministrasjon av TPN
Infusjon av hyperosmolære løsninger
Langtids iv infusjon av medikamenter

Kontraindikasjoner:

·
·

Lokal hudinfeksjon ved innstikksted
Ukorrigert blødningsforstyrrelse

Egnede vener for CVK med perifer inngang:

· v.basilica medialt/ulnart i albue
· v.saphena magna ved ankel/legg/lår
· v.cephalica lateralt/radialt i albu
· v.temporalis
De to sistnevnte kan være egnet, men det er ofte vanskelig å avansere kateteret til
sentral posisjon.
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Prosedyre:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Les bruksanvisningen.
Det kan være en fordel å legge inn CVK de første levetimer, da er venene ofte godt
synlige.
Steril prosedyre.
Ikke aspirer blod i kateteret da dette kan tilstoppes/danne tromboser. Skyll
umiddelbart med NaCl tilsatt 1 IE Heparin/ml etter innleggelse av kateteret.
Kateterspissen skal ligge i vena cava superior når innlagt via overekstremitet og vena
cava inferior når innlagt fra underekstremitet (ikke i høyre atrium).
Kontroller kateterposisjonen med røntgen (evt.med kontrast) eller ekko cor.
Fest kateteret med steristrips.
Kan brukes til infusjon av alle type væsker, men ikke til blodtransfusjoner.
Blodtransfusjoner gis kun via perifer veneflon.
I perifer CVK skal det minimum gå 1,5 ml/t for å holde denne åpen. Man bør tilsette
0,5-1 IE heparin/ml. Det skal alltid gå infusjon, man kan ikke ta pauser.
Kateteret har nærmest ubegrenset varighet (> 30 dager) hvis det ikke oppstår
komplikasjoner som infeksjon eller sirkulasjonsforstyrrelse. Det kan derfor ligge så
lenge det er indikasjon for kontinuerlig infusjon eller antibiotika.
Komplikasjoner er tromboser (vær oppmerksom på hevelse av ekstremitet),
endocarditt eller andre infeksjoner. Dette er sjeldent!!!
Det er diskutert om kateteret skal fjernes ved klinisk mistanke om infeksjon eller
verifisert infeksjon. Dette må vurderes i det enkelte tilfellet.

Surfaktantbehandling
Surfaktant produseres i lungene i store mengder først ved GA 30-32. Produksjonen av
surfaktant avtar ved hypotermi, hypoksi, acidose (pH<7,25) og infeksjon.

Indikasjoner:
Surfaktant gis til alle premature med rds eller aspirasjonspneumonidersom barnet trenger
intubering.
Ved RDS utvikling som disse nyfødte ofte har, profiterer de ofte på gjentatte doser de første
to levedøgn før endogen produksjon kommer tilstrekkelig igang.
Første dose gis straks tubeleie er verifisert, helst ved rtg.thorax. Inspiserer man og ser den
svarte linjen på tuben i nivå med stemmebåndene, kan tuben ikke ligge så langt ned som i ene
hovdbronchus, og man kan sette surfaktant. Auskultasjon alene er ikke tilstrekkelig.
Ofte god initial effekt med forværring av symptomer etter noen timer. Deretter gjentas dosen
etter 12-24 timer ved fortsatt respiratorbehandling og FiO2>0,25-0,3. Ved store
oksygeneringsproblemer ( FiO2 over 60% og trykk over 20) kan eventuelt andre dose gis etter
6-8 timer. Hos de minste kreves som regel minimum to doser. Ellers kan surstoffbehov >40%
og /eller trykkbehov på over 20 cm h2o for å oppnå ønsket tidevolum være veiledende for
indikasjon for ytterligere doser surfaktant. Der er sjeldent indisert å gi surfactant etter 1,5
døgn ved rds.
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Dosering og administrasjon:
Initial dosering er Curosurf (80 mg/ml, ampuller på 1,5 ml eller 3 ml) 1,25-2,5 ml/kg
intratrachealt. I praksis gis en ampulle a 1,5 ml ved FV<1000 gram. Sug først trachea for
sekresjon. Surfaktant gis via eget lukket endotrachealt kateter til dette formål. Man regner ut
lengden til spissen av endotrakealtuben ved å ta lengden på tube der denne er klippet pluss 5,5
cm (kateteret skal kun nå til tuppen av endotrachealtuben). Hele dosen gis i l a 5 sekunder
mens pasienten ligger på ryggen. Vend barnets hode til annen posisjon etter halve dosen for å
oppnå jevn distribusjon i lungene. Følg barnet nøye de første minuttene etter administrasjon
av surfaktant da endringer i oksygenering kan være dramatisk pga bedret compliance. Skru
aktivt ned på respiratorinstilling. Blodtrykksfall kan forventes og skal evt behandles med
væskestøt om BT faller under 22 MAP.
Bivirkninger: Hypotensjon, tubeokklusjon og lungeblødning.
Dokumentasjon
Det skrives journalnotat med tidspunkt, indikasjon, medikamentvalg, batchnummer og dose.

Medisiner/doser

Codemed2.xls
Alle barn skal ha skrevet ut skjema for vekt-tilpasset dosering av aktuelle akutt- medisiner.
Det gjøres ukentlig- og arket skal ligge foran i permen . Ved prosedyrer eller hendelser skal
man sjekke at skjemaet finnes. Skjemaet finnes i barneavdelingens fellesområde under
prosedyrer/regneark.

3d medisin-prosedyrer
Avdelingen har et eget prosedyreverk der alle aktuelle medisiner er oppført. Det er særlig
beregnet for spl i administrasjon.

Neofax
Neofax er seksjonens hovedkilde for medisin-doser. Det finnes også utfyllende informasjon
om blandbarhet av medisiner/infusjoner. Mebergs ”blå bok” benyttes ikke for de minste
barna.

Infeksjon
Prematur fødsel er assosiert med økt incidence av early-onset-sepsis, med incidence 1,5% hos
nyfødte med FV<1500g. Gruppe B streptokokker er et viktig patogen, men gram- negative
organismer utgjør nå majoriteten av early-onset-sepsis hos denne gruppen. Ekstremt
premature er også svært sårbare for nosokomiale infeksjoner (inntreffer >72 timer etter
fødsel). Omtrendt 1/3 av nyfødte med FV<1000 g vil ha minst en episode med late-onsetsepsis, med store variasjoner mellom de ulike avdelinger. Nesten halvparten av late-onsetsepsis infeksjoer er pga koagulase-negative staphylokokker, 18% gram- negative organismer
og 12% soppinfeksjoner. Mortaliteten er høyere blandt nyfødte med late-onset-sepsis, spesielt
ved gram-negative organismer. Risikofaktorer for late-onset- infeksjon er langvarig mekanisk
ventilasjon, navle- og sentrale katetre og total parenteral ernæring.
Tiltak for å minimalisere nosokomiale infeksjoner er nitidig håndvask, hånddesinfeksjon i
form av 70%sprit, lukket sugesystem fra endotrachealtube, ekstubering med overgang til cpap
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så snart det er mulig, tidlig introduksjon til mormelk på sonde med seponering av TPN samt
minimalisering av blodprøvetagning for å unngå bakteremi.

Klinikk
Uspesifikke symptom som kan forveksles med andre tilstander. Økende apnoetendens,
økende aspirat, temperaturinstabilitet, hypotensjon, slapphet, blekhet, irritabilitet, kramper
(spesielt ved meningitt).

Indikasjoner for behandling ved GA<28 uker:
Man screener alltid for infeksjon etter fødsel med blodkultur og infeksjonsparametre.
Premature GA<28 uker skal alltid sepsisbehandles profylaktisk da infeksjon er hyppig årsak
til prematur fødsel (50% har hitologisk chorioamnionitt) og da det initialt er umulig å vurdere
om barnet er infeksjonspreget. Disse pasientene har også vanligvis endotrachealtube og flere
sentrale katetere som mulige infeksjonsporter. TVA øker risiko for infeksjon.

Dosering:
Garamycin 4 mg/kg hver 36-48 timer (se neofax) samt Pentrexyl 100 mg x 2. Garamycinspeil
tas en time etter 1.dose og like før 2.dose. Referanseverdiene er for 1.prøve 8-10 mg/l og
2.prøve under 1-2 mg/l. Dersom toppverdien er for høy, reduseres dosen og dersom verdien er
for lav økes dosen (til f.eks 5 mg/kg). Dersom nullverdien er for høy økes
doseringsintervallet. Ved ordinasjon av Gentamycin må man være spesielt oppmerksom på
når Gentamycin sist ble gitt, da preparatet er nefrotoksisk.
Nyfødte med GA<28 uker gis minimum 7 døgns behandling selv ved negativ blodkultur og
negative infeksjonsparametre ved fortsatt respiratorbehandling og/eller inneliggende katetere.
Ved sansynlig nyresvikt (asfyxi, Indometacin-behandling, nyresykdom) gis Cefotaxim
(Claforan) 25 mg/kg x2 første uke, deretter x3 ved behov for videre antibiotikabehandling.

Soppbehandling:
Profylakse:
Fluconazol (Diflucan) 3 mg/kg iv hvert 3.døgn. Gis hos alle ved antibiotika mer enn 7 dager
og FV<1000 g samt alle med cephalosporiner mer enn 7 døgn. Dette seponeres vanligvis når
lange katetre er fjernet, men gis 3-4 uker ved GA<26 uker.

K vitamin.
Gis til alle syke premature barn med antibiotikabehandling . 0,5 mg hvert 3 døgn. KAN gis
langsomt iv, men så snart som mulig po.
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Hypotensjon og dårlig sirkulasjon
Der er ingen internasjonal konsensus angående akseptable blodtrykk for nyfødte ned GA<28
uker. En tommelfinger regel er å holde middeltrykket lik eller høyere enn GA i antall uker.
BT stiger ila de første dagene og vil som regel selv hos de minste være over 30 mmHg i
middeltrykk etter 3 døgn.

Symptom på hypotensjon:
Dårlig farge
Kapillær fyllningstid > 3 s
Svake pulser ved palpasjon
Diurese < 1 ml/kg/time
Sløvhet
TcPO2 < PaO2
Persisterende laktat > 2 mmol/l
Oxygen ekstraktions fraktion (SaO2-SvO2)/SaO2 > 0.30
(Disse tegn skal vurderes utfra barnets grunnsykdom og øvrige tilstand)

Sjekk alltid at sensor er kalibrert skikkelig før man godtar at blodtrykket er lavt og før
man starter behandling. Særlig hvis andre forhold tilsier god perfusjon.
Årsaken til hypotensjon bør kartlegges. Sentralt venetrykk kan være et hjelpemiddel i
vurderingen. Kople en trykktransducer på navlevenekateteret forutsatt at dette ligger sentralt.
Verdier på 0-4 mmHg taler i retning hypovolemi, verdier >8 mmHg taler sterkt imot.
Ekkokardiografi bør utføres raskt ved hypotensjon som ikke svarer på et volumstøt for å
diagnostisere hjertefeil, PDA, ventrikkelfunksjon.

Indikasjon for behandling
er vedvarende BT under grensene angitt over, kombinert med tegn til nedsatt perifer
sirkulasjon (nedsatt urinproduksjon, metabolsk acidose målt i BE og laktat, forlenget kapillær
fyllningstid >2 sekunder, nedsatt systemflow osv.) Tilbakeholdenhet med behandling på
grunnlag av BT- verdiene alene.

Behandling
1. Gi først volum. NaCl 0,9% 10 ml/kg over 30-60 minutter. Unngå raskere infusjon dersom
ikke kritisk situasjon (assosiert med IVH?). Gjentatte volum-støt er omstridt, idet hypovolemi
sjeldent angis å være en årsak til hypotensjon hos denne gruppen og kan være potensielt
skadelig.
2. Dopamin/Adrenalin
Ved fortsatte blodtrykksproblemer gis Dopamin i sentralt beliggende venekateter. En starter
med 5 mikrogram/kg/min og øker eventuelt til 10 mikrogram/kg/min. Ved behov for pressor
utover dette legger man til Dobutamin 5-10 mikrog/kg/min eventuelt Adrenalindrypp. Ved
BT-problemer som ikke svarer verken på volum eller pressor, vurder om det kan foreligge
ductus ved ekko cardiografi og om denne skal lukkes. Steroider i form av Solu-Cortef
fysiologisk erstatn dose (se neofax) gis vanligvis ved hypotensjon som ikke lett lar seg
kontrollere med 1 væskestøt eller 5 ug/kg/min dopamin. Ta eventuelt cortisol i serum før
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oppstart. Monitorer timediurese (>0,5 ml/t første døgnet). Sikre mot urinretensjon ved å gjøre
ultralyd av blære ved tvil.
Dopamin, Dobutamin og adrenalin drypp er dosert i Codemed skjema med automatisk
utregning av dosen etter innfylt fødselsvekt.

Spesielle forhold:
1.Hypocalcemi og uttalt hyponatremi skal korrigeres
2.En stor PDA skal forsøkes lukkes
3.Ved hjertesykdom, persistrende føtal sirkulasjon, høyt intrakramielt trykk eller
intraabdominalt trykk må situasjonen vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Sirkulasjon
Katekolaminer med overveiende inotrop effekt foretrekkes; dobutamin og adrnalin. I
situasjoner med dårlig pumpefunksjon kan det være aktuelt å sørge for å opprettholde en
adekvat sirkulasjon på bekostning av nomralt BT ved å redusere afterload med perifer
vasodilatasjon: nitroglycerin, ACE-hemmere eller Ca-antagonist. Konferer med
barnekardiolog.

Persisterende pulmonal hypertensjon
Ved ekkokardiologisk påvist høyre-venstre shunt over persisterende ductus arteriosus eller
høyere O2-metning på høyre hånd enn underekstremiteter skal BT holdes godt over nedre
grenser. ( over 30 med mer hg MAP) – særlig ved høye respiratortrykk/ HFV. Vurder NO
gass. Vær oppmerksom på kardial belastning, konferer med barnekardiolog.

Høyt intraabdominalt eller intrakranielt trykk
Vevsperfusjonen opphører når trykket intraabdominalt/kranialt overstiger det diastoliske
blodtrykket pga kapillær kollaps. Ved høyt intraabdominalt trykk kan man således ha
perfusjon til underekstremiteter fordi trykkpulsen kan slå igjennom aorta, men ikke gjennom
kappilærene i de intraabdominale organer. Vær derfor oppmerksom på funksjon i relevante
organ.
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Fototerapi
Eget skjema fra Rikshospitalet brukes hos barn under 1000 gram.

Ulyd cerebri
Ulyd cerebri tas ila første levedøgn ved GA<28 uker og gjentas etter 3-4 døgn. Dette da 75%
av intracerebrale blødninger hos premature skjer ila første 3 levedøgn. 97% av alle
hjerneblødninger skjer innen 9 døgn. Ved bilateral grad IV blødning og dårlig barn, bør man i
samråd med foreldre vurdere å avslutte behandlingen. Ved mistanke om IVH gjøres u lyd ved
behov.
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Apnoe hos premature
Definisjon: Pustepause > 20 sekund eller kortere episoder ledsaget av bradycardi, cyanose og
blekhet.
Hyppighet: 85% av nyfødte med FV<1000 g. Vanligvis avtar apnoetendensen frem mot 36
gestasjonsuker.
Årsaker til apnoe hos premature:
Premature antas å ha en sentral forstyrrelse i respirasjonsreguleringen med dårlig respons på
høy pCO2 og respons med apnoe på hypoksiske episoder. Apnoe starter ofte en ond sirkel
med bradycardi og ytterligere desaturasjon.
Differentialdiagnoser er infeksjon, hjerneblødning, anemi, lungesykdom, hypoglycemi,
elektrolyttforstyrrelser, refluks/gulping osv.
Behandling av apnoe:
1. Behandle underforliggende årsak (infeksjon etc)
2. Akutt behandling av apnoe: Stimulering, ved behov ventilering på bag.
3. CPAP Innstilling PEEP 5-6 og tilstrekkelig O2 tilførsel. CPAP kan seponeres ved
metning<90% med PEEP 4 og fravær av apnoer etter to døgn uten coffeincitrat.
4. Ved utilstrekkelig effekt suppleres med medikamentell behandling med Coffein citrat.
Coffein citrat har gunstigst bivirkningsprofil og man trenger ikke monitorere behandlingen
med serumspeil.
Dosering: Foreløpig ikke tilgjengelig iv Coffein, slik at man starter opp iv teofyllin inntil
barnet tolererer po medikasjon. Coffein citrat seponeres ved GA 34-35 og fravær av
stimualsjons krevende apnoer i 2 døgn.
5. Ved utilstrekkelig effekt respiratorbehandling med lave settingverider, pass på at barnet
ikke overventileres.

Anemi
Ved forventet fødsel før GA<28 uker sørger man for SAGM-blod på blodbanken O rh- som er
forlikt mot morens serum. Hvis situasjonen ikke tilsier hast etter at barnet er født, forlikes
blodet på vanlig måte (mye tid er uasett spart). Foreldre ønskes ikke som blodgivere pga
mulighet for GVH-reaksjon.
Nyfødte har et blodvolum på 90 ml/kg. Akutt blodtap kan være forårsaket av abruptio
placenta, placenta previa, rumptur av navlesnor og placenta, føtoføtal (monozygote tvilllinger)
og føtomaternell transfusjon (HbF påvisbart hos mor), sectio.
Definisjon:
Fødselsanemi defineres som kapillær Hb<14,5 g/100 ml eller sentral venøs/arteriell Hb< 13
g/100 ml.
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Symtomer
Blekt barn, dårlig perifer sirkulasjon, tachypnoe, tachycardi, svak puls, hypotensjon.
Behandling:
Bestrålt SAGM blod 15 ml/kg
Gjentatte transfusjoner blir ofte nødvendig hos små premature pga iatrogent tap ved
blodprøvetagning, økt destruksjon av føtale erytrocytter og lav produksjon av nye
erytrocytter.

Væske/Ernæring/elektrolytter
Hos premature, særlig <26 uker, er det stort insensibelt væsketap, spesielt de første levedøgn.
Kuvøse med høy relativ fuktighet vil redusere det insensible væsketapet, så de første tre døgn
bruker man fortrinnsvis 80-85% luftfuktighet i kuvøsen. Det insensible væsketapet vil avta
når huden fortykkes og modnes raskt etter en prematur fødsel.
Renal umodenhet kan også resultere i store tap av væske og elektrolytter som må erstattes.
Monitorer BT, urinproduksjon, nettovekt, elektrolytter.
Vekt er det beste parameteret på adekvat hydrering. Dersom situasjonen tillater det bør barnet
veies to ganger daglig de første levedøgn. Na verdiene er også et godt mål på hydrering de
første par dagene (før Na tap gjennom nyrene kommer igang og forutsatt at det ikke gis Natilskudd): akseptabelt 132-144 mmol/L, høyere verdier tilsier økt væskebehov, lavere tegn til
overhydreing. Det gis ikke Na-tilskudd første to levedøgn.
Innen andre-tredje levedøgn har den nyfødte ofte en markert diurese og natriurese.
Diuresen bør ligge på >0,5 ml/kg/t første levedøgn og >2-3 ml/kg/t etter første levedøgn (veie
bleier/urinkateter).
Ved fortsatte problemer med væskebalansen kan man også ha nytte av kreatinin,
urinelektrolytter samt spesifikk vekt og osmolalitet i urin. Elektrolytter monitoreres etter 1
døgns alder. Vær oppmerksom på at barnet SKAL ned i vekt før Nacl administreres ut over
det som er nødvendig i arteriekran. Hyponatremi før vektnedgang er uttrykk for ( ofte
nødvendig) overvæsking.

Tabell over væsketilførsel første to levedøgn
FV (g)
GA (uker)

Væskebehov

500-600
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140-200

600-800
800-1000

24
25-26

120-130
90-110

Hyppighet av
elektrolytt kontroll
Hver 6.time innen 12
timers alder inntil
stabile verider
Hver 8.time
Hver 12.time

Ernæring
Premature har få glykogen lagre og er sårbare for hypoglykemi utvikling. Initialt gis
10%glucose. Premature GA<=26 uker tolererer ofte dårlig høyere konsentrasjoner i starten .
Tidlig oppstart av proteiner ( vaminolac fra 0.dag) forebygger hyperglucemi. Barnet skal i
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utgangspunktet aldri få mindre enn 5 mg glucose pr kg pr min. Får barnet glucosuri og/eller
bls >10 ved denne dosen startes insulinbehandling.

Enteral ernæring
med morsmelk startes fra første dag, men mer for å ”smøre” GI-tractus (minimal enteral
nutrition). Start med 0,5 ml hver 3.-4.time.
Vi bruker gastrisk drypp ved FV<1500g. Økes etter toleranse med maksimalt 20 ml/kg/døgn.
Hos større ( 27-28 uker) friske barn kan økn skje noe raskere med nøye obs av status
abdomen/ventrikkelaspirat. Monitorer barnets abdominalomfang, gulpetendens/oppkast
(sjeldent), økende aspirat, blodig aspirat. Det er ofte vanskelig å skille den karakteriske
dårlige tarmmotiliteten hos en ekstremt prematur fra mer alvorlige GI-tilstander som NEC.
Minst 2/3 av ekstremt premature vil ha episoder med intoleranse for gastrisk ernæring som
resulterer i seponering av mm en periode.
Aspirat ved gastrisk: Aksepter aspirat=infusjonshastighet.

Parenteral ernæring
startes tidlig, innen 12 timer med aminosyrer (Vaminolac). Vi tilsetter porelementer i form
av Peditrace fra 3 dag. Mg fra 3 dag, na etter vekttap ( 2-3 dag) k ofte fra 2-4 dag. Bruk TPN
kalkulator ( regneark NYTPN.XLS) Barna bør få 0.4 g fett pr kg/d fra starten av- enten i
form av morsmelk eller i form av tpn tilskudd. I utgangspunktet bruker vi følgende skjema:
pr kg
dag
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

gram
gram
gram
mmol
prot dag kabrohydr dag fett dag kcal dag na dag
0
0
1
7.5
0.5
0
50
0
0
0
1
1
2
7.5
0.5
1
60
1
0
1
2
2
2
8
1
2
70
2
0
2
3
3
3
8
1
3
90
3
1
3
4
4
3
9
1.5
4
100
4
2
4
5
5
3.25
10
2
5
110
5
3
5
6
6
3.25
11
2.5
6
110
6
4
6
7
7
3.5
12
3
7
110
7
4
7
8
8
3.5
12
4
8
110
8
4
8
9
9
3.5
13
4
9
110
9
4
9
10
10
3.5
14
4
10 110 10
4
10

mg
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

dag
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

p
0
0
0
0
1.5
1.5
2
2
2
2
2

dag
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

k
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2

dag
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ca
0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
2
2
2

Til utregning brukes regneark på data under barneavdelingen - prosedyrer – regneark - med
automatisk utregning av behov etter alder i dager og vekt. Tilført protein, karbohydrat og
kcal/kg/d skal dokumenteres for hver dag på tpn skjema.

Når barnet tolererer fulle menger mm tilsvarende 120-140 ml/kg/døgn morsmelk kan man
seponere TPN. Presemp tilsettes 1 pose/100 ml mm som protein tilskudd når full peroral
ernæring har vært tolerert i tre døgn.
Monitorering med urea, kreatinin...Na, K, Ca, Mg, Astrup, trc, Hb, crp

Smertebehandling
Pediatrics august 2005 rapporterer at rutinemessig bruk av morfin som kontinuerlig infusjon
hos premature på respirator ikke bedrer outcome. Videre er bolusdoser morfin er assosiert
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med økt behov for respirator behandling og forværret respiratorisk outcome. Rutinesmessig
bruk av morfin er derfor ikke anbefalt.
Er det nødvendig med smertebehandling brukes drypp fremfor bolusdoser. Vi bruker
fortrinnsvis fentanyl. Evt tillegg av midazolam- også i drypp.

Persisterende Ductus Arteriosus (PDA)
Forekomst:
Incidensen av symptomatisk PDA er så høy som 70% hos nyfødte med FV<1000g.
Normal lukning forsinkes av samtidig lungesykdom og/eller respiratorbehandling.
Risikofaktorer for symptomgivende PDA hos premature:
Ekstrem prematuritet
Respiratorisk distress syndrom
Andre lungesykdommer
Respiratorbehandling
Surfaktantbehandling
Sepsis

Hemodynamikk:
Oftest venstre- høyre shunt gjennom ductus avhengig av lungekarmotstand, systemblodtrykk
og hjertets evne til økt minuttvolum.

Symptomer:
Symptomene kan være vanskelig å identifisere hos svært premature med samtidig RDS.
Oftest debuterer symptomene ved 24-72 timers alder i form av økt oksygenbehov eller økt
behov for ventilasjonsstøtte. Bilyd kan mangle eller være vanskelig å høre, og det kan være
vanskelig å kjenne økte pulser.
· Bilyd med vekslende intensitet
· Hyperaktivt precordium (hjertets slag føles tydelig som korte, harde slag)
· Perifere pulser føles tydelig som korte, harde slag
· Dyspnoe, tachypnoe, apnoe, cyanose, respirasjonsinsufficiens
· Hjertesvikt med stor lever, stort hjerte, tydelige lungekar på rtg.thorax
· Hypotension på tross aa pressorstoffer
· RDS- liknende rtg.thorax
· Laktatopphopning
· Anuri
· Symptomer på tarm- ischemi

Ved symptomgivelde ductus arteriosus gis behandling med Indometacin til barn <1000g på
respirator. Man kan gi Indometacin etter verifisering ved ekko doppler. Dersom barnet har fått
steroider er man svært tilbakeholden med ductus- lukn medikamentelt. Kirurgisk lukning kan
skje lokalt ved bruk av kir team fra RH. Profylaktisk lukkning av PDA med Indometacin
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viser redusert forekomst av PDA men ingen sikker bedring i long-term outcome nevrologisk,
og dette gjøres derfor ikke rutinemessig. Vurder tidlig lukking av ductus ved > 2,0 mm
(fargeDoppler) spesielt ved funn av redusert systemisk flow (vena cava superior/høyre
utløpstraktus). Vær oppmerksom på at ductus kan være årsaken til en hypotensjon som er
vanskelig å behandle. Behandling ved recidiv av PDA etter to behandlingsrunder med
Indometacin vil være kriurgisk ligasjon.
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