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Standard för resurser inom sluten 

neonatalvård 
 

Inledning 
Behov av neonatalvård efter förlossning kan uppstå mycket oväntat och 
närsomhelst på dygnet. Beredskap måste därför finnas dygnet runt för att 
omedelbart stabilisera ett sjukt eller för tidigt fött barn på 
förlossningsavdelning. Barnet ska därefter kunna flyttas till samlokaliserad 
neonatalavdelning eller till annat sjukhus. 
 
Inom Stockholms läns landsting är högspecialiserad neonatalvård (vård av 
barn födda före 32 graviditetsveckor) centraliserad. Förlossning före 32 
graviditetsveckor ska därför, så långt patientens tillstånd tillåter, förläggas 
på sjukhus med neonatal intensivvårdsavdelning. Förlossning och 
neonatalvård av barn födda mellan 28-31 fullgångna graviditetsveckor kan 
bedrivas på annat akutsjukhus förutsatt att vårdgivaren har en skriftlig 
överenskommelse med Beställaren. All neonatal intensivvård < v 28 bedrivs 
på Karolinska Universitetssjukhuset. Nyfödda barn som kräver neonatal 
intensivvård, oavsett graviditetslängd, transporteras och vårdas på 
Karolinska Universitetssjukhuset. 
 
Överföring av kvinna med hotande förtidsbörd ska ske enligt regionala 
riktlinjer. För god och säker vård bör gravid kvinna vars barn behöver 
högspecialiserad vård (i den mån tillståndet medger) transporteras innan 
barnet ska födas. Transport av akut sjuka nyfödda barn bör av 
patientsäkerhetsskäl utföras av dedikerat transportteam. Det krävs även ett 
samarbete med perinatala riskronder och audits, möjlighet till återtag av 
patienter som flyttats för specialiserad eller högspecialiserad vård antenatalt 
eller postpartalt för BB vård. Samtlig personal som deltar i 
omhändertagandet av akut sjuka nyfödda barn skall genomgå regelbunden 
teamträning i neonatal hjärt- lungräddning (HLR). 
 
Nedan angivna krav på resurser gäller som ett minimum. Kraven gäller 
dygnet runt, årets alla dagar. Med omedelbar tillgång avses i samma 
byggnadskomplex. Inom ett sådant byggnadskomplex kan flera 
förlossningsenheter finnas. Resurser kan i sådana fall samutnyttjas. 
 

Sluten neonatalvård för Basuppdrag 
Lätt neonatalvård innebär övervakningsplatser där barnen vårdas i 
säng och föräldrar är delaktiga i vården. Fullgångna barn med 
hyperbilirubinemi och okomplicerad hypoglykemi utgör exempel. 
 
Övervakningsplaster innebär en (1) med förlossningsenheten 
samlokaliserad neonatalvårdplats/1000 nyfödda barn eller minst tre 
neonatalvårdplatser enligt överenskommelse med samverkanspart.  
Följande resurser krävs: 

 Specialistkompetent barnläkare med vana att handlägga 
problem och akuta sjukdomstillstånd hos nyfödda barn 
(omedelbar tillgång). 

 Specialistkompetent anestesiolog med kompetens för 
neonatal HLR (omedelbar tillgång). 
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 Neonatalbakjour med specialistkompetens inom neonatologi 
(inställelsetiden ska vara högst 30 minuter). 

 Barnmorska med särskild kompetens inom neonatalvård 
(omedelbar tillgång). 

 

Sluten neonatalvård för Bas- och Tilläggsuppdrag 
Okomplicerad neonatalvård innebär neonatalvårdsavdelning för vård 
av nyfödda barn som kräver kontinuerlig närvaro av sjukvårdpersonal på 
avdelningen, och övervakning (hjärt -andningsfrekvens, 
saturationsmättnad). Vårdbehov innefattar perifert dropp, sondmatning 
eller CPAP-vård. Vissa sjukdomsutredningar och behandlingar (till 
exempel ikterus, hypoglukemi och infektion) ingår. Omogna stabila barn 
>v32 eller omogna och fullgångna barn som genomgått det akuta skedet av 
sin sjukdom är exempel på sådan vård. 
 
Neonatalvårdsavdelningen ska ha minst tre slutenvårdsplatser eller en (1) 
vårdplats/1000 födda barn enligt överenskommelse med samverkanspart 
och ska även kunna erbjuda hemsjukvård.  
Följande resurser krävs: 

 Specialistkompetent barnläkare med vana att handlägga 
problem och akuta sjukdomstillstånd hos nyfödda barn 
(omedelbar tillgång). 

 Specialistkompetent anestesiolog med kompetens för 
neonatal HLR (omedelbar tillgång). 

 Neonatalbakjour med specialistkompetens inom neonatologi 
(inställelsetiden ska vara högst 30 minuter). 

 Barnsjuksköterska med särskild kompetens inom 
neonatalvård (omedelbar tillgång). 

 

Neonatala transporter för Bas- och Tilläggsuppdrag 
En omedelbar tillgång till transportkuvös med transportrespirator, CPAP 
och övervakningsutrustning krävs. Ett avtal krävs med neonatal 
transportorganisation för högspecialiserade intensivvårdstransporter samt 
återtransport av stabila barn från högre vårdnivå. 

 

Riktlinjer 
Svensk förening för Neonatologi/inom Svenska Barnläkarföreningens 
nationella riktlinjer och vårdprogram ska tillämpas, liksom regionala 
riktlinjer för handläggning av extrem för tidig födelse: 
 

 Asfyxi och neonatal HLR (SFOG 2013, länk till 
hlrutbildning.se) 

 Säker vård efter förlossningen (2013) 

 Hyperbilirubinemi (2008)  

 Hypoglykemi (2010) 

 Infektioner (2013) 

 Vägledning för vård av extremt för tidigt födda barn, 
Socialstyrelsen (2014) 

http://www.neohlrutbildning.se/main.php?id=201
http://www.neohlrutbildning.se/main.php?id=201
http://neoforeningen.se/dokument/vardprogram/Saker_vard_efter_forlossningen2013.pdf
http://neoforeningen.se/dokument/vardprogram/hyperbili_2008.pdf
http://neoforeningen.se/dokument/vardprogram/hypoglykemi_2010.pdf
http://neoforeningen.se/dokument/vardprogram/infektioner_2013.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19503/2014-9-10.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19503/2014-9-10.pdf

