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Intensivvård av för tidigt födda barn,
som har visat sig vara mycket fram-
gångsrik, baserar sig på flera nya tekni-
ker när det gäller noninvasiv övervak-
ning och respiratorbehandling. Intro-
duktionen av steroidbehandling för att
påskynda lungmognad vid hotande för-
tidsbörd och behandling av RDS (respi-
ratory distress syndrome) med surfak-
tantpreparat har ökat överlevnaden dra-
matiskt [1]. Intensivvård av nyfödda
barn – särskilt barn under 1 000 gram –
står dock ständigt under debatt och har
ifrågasatts både från etiska och från häl-
soekonomiska utgångspunkter [2]. Att
tillämpa den mest avancerade spjut-
spetsteknologin för att behandla vuxna
med komplicerade sjukdomar är själv-
klart. Detta borde naturligtvis vara lika
självklart när det gäller de nyfödda.

Som underlag för vidare diskussion
har vi nu i Sverige fått en rapport om
överlevnaden hos barn under 1 000
gram. Det är en unik studie på grund av
att den omfattar en fullständig popula-
tion i ett land. Initiativtagare till projek-
tet var Ragnar Tunell, och det har ge-
nomförts under ledning av Orvar Finn-
ström [3].

Under åren 1990–1992 insamlades
uppgifter från hela landet om alla barn
med födelsevikt 1 000 gram eller lägre
födda efter 23 graviditetsveckor. Under
denna period föddes 633 barn med ex-
tremt låg födelsevikt (extremely low
birth weight, ELBW), vilket omfattar
0,26 procent av alla levande födda barn.
Dessutom registrerades 298 dödfödda
ELBW-barn efter graviditetsvecka 23,
som fortfarande, i motsats till interna-
tionell praxis, räknas som missfall i
Sverige.  En styrka med studien var att
tack vare den rutinmässiga ultraljuds-
kontrollen var 84 procent av alla gravi-
diteter ultraljudsdaterade. Denna
screening har ifrågasatts.

Studien utgör dock ett viktigt argu-
ment för att den bibehålls.

Den totala  överlevnaden efter en
månad var 63 procent för de levande
födda barnen  under 1 000 gram. Efter 1
års ålder var den 59 procent, vilket allt-
så motsvarar en spädbarnsdödlighet på
41 procent.  Bara ett barn av 16 med fö-
delsevikt under 500 gram överlevde, till
skillnad från över 70 procent av barnen
med födelsevikt mellan 800 och 1 000
gram.  Resultaten är goda sett ur ett in-
ternationellt perspektiv [4]. Vi skall
komma ihåg att i början av 1970-talet
var överlevnaden hos barn under 1 000
gram bara 5–10 procent.

Utvärdera organisationen
Ett av syftena med undersökningen

var att utvärdera organisationen av den
neonatala intensivvården. Enligt en
svensk modifikation [3] av den ameri-
kanska standarden indelas denna i föl-
jande nivåer:

Nivå III – neonatal intensivvård vid
regionsjukhus; 

Nivå II a – neonatalvård på länssjuk-
husnivå med tillgång till respiratorvård;

Nivå II b – normal neonatalvård utan
tillgång till respiratorvård; 

Nivå I – BB-vård utan anslutning till
barnklinik. 

Intressant var att bara 1 procent av
dessa mycket lågviktiga barn föddes
vid nivå I-sjukhus, vilket visar att man
oftast hinner remittera mammor med
hotande förtidsbörd till BB med närlig-
gande neonatalenhet. Den totala dödlig-
heten för de mycket små barnen var 30
procent vid nivå III, 46 procent vid nivå
II a och 55 procent vid nivå II b. Under-
sökningen visade vidare att risken för
ett barn att dö var 3,0 gånger större om
det föddes vid en nivå II a-enhet, re-
spektive 3,5 gånger större vid en II b-
enhet än om det föddes vid ett nivå III-
sjukhus.

En orsak till att regionsjukhusen fick
så mycket bättre resultat kan ha varit att
man remitterat de mammor som hade
mest gynnsam prognos, medan man vid
vissa länssjukhus behållit mammorna
när man inte räknat med att barnet skul-
le överleva. Om man därför analyserade
dödligheten i förhållande till om mam-
man bodde i ett område med nivå II-
sjukhus eller nivå III-sjukhus, blev
skillnaden mindre, och signifikant en-

dast för nivå  II a- visavi nivå III-sjuk-
hus  (oddsratio 1,7; konfidensintervall
1,0–2,8). 

Respiratorbehovet kan minskas
Nästan 80 procent av de barn som

föddes efter 25 graviditetsveckor be-
hövde respiratorbehandling under en
mediantid av en vecka; barn födda ännu
tidigare måste respiratorbehandlas i cir-
ka en månad [3]. Undersökningar i både
Lund och Stockholm har visat att ända
upp till 60 procent av de mycket lågvik-
tiga barnen kan klara sig med CPAP-
vård (continuous positive airway pres-
sure), alltså utan respiratorbehandling
[5, 6].

Dessa studier genomfördes innan
surfaktantbehandling införts som rutin.
Om man kombinerar surfaktant- och
CPAP-behandling kan man sannolikt
reducera respiratorbehovet ytterligare
[7]. Barn med en gestationsålder under
27 veckor bör dock ändå remitteras till
nivå III-sjukhus, helst före födelsen, då
det är en fördel att ha omedelbar till-
gång till respirator [6].

Liten risk för neurohandikapp
Den nationella undersökningen

kommer att följas upp av en efterunder-
sökning av barnen vid 3 års ålder. Vi kan
redan nu anta att vi sannolikt har färre
komplikationer hos dessa för tidigt föd-
da barn än i många andra länder [8, 9].
Exempelvis hade bara 8 procent intra-
ventrikulära blödningar eller periventri-
kulär leukomalaci, dvs hjärninfarkt ty-
pisk för underburna barn. Över 90 pro-
cent förefaller ha kunnat skrivas ut in-
takta, utan några allvarligare neurohan-
dikapp. I Stockholmsmaterialet har en-
dast 2 procent av barnen under 1 000
gram utvecklat allvarliga neurohandi-
kapp (CP-skada) [8].

Vi kan naturligtvis inte utesluta ris-
ken att barnen kan få problem i framti-
den, exempelvis i form av DAMP-syn-
drom (deficit of attention, motor skills
and perception) [10].

Vården bör centraliseras
Finnström och medarbetare [3] för-

utser att vården av mycket lågviktiga
barn kommer att centraliseras. Remitte-
ringssystemet verkar fungera bra, inte
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minst i Norrland, trots de långa avstån-
den. För att kunna bedriva den här vår-
den behöver man en särskild neonatal
jourlinje och ett tillräckligt stort pati-
entunderlag (minst 500 respiratordygn
per år). För närvarande bedrivs neonatal
intensivvård på 16 platser i Sverige, vil-
ket innebär att flera enheter under ett år
behandlar endast enstaka barn med fö-
delsevikt under 1 000 gram [11]. Detta
gör det svårt att få tillräcklig erfarenhet
och begränsar också forskningsmöjlig-
heterna. 

Att resultaten ändå är så goda för vis-
sa av dessa små enheter torde bero på att
vi har hängivna neonatologer som kan
ställa upp vid dygnets alla timmar. Det
kan också förklara att skillnaden mellan
nivå II a och nivå III inte var så stor. 

Ett flertal internationella studier har
visat att det lönar sig att koncentrera så-
väl den neonatala som den pediatriska
intensivvården för att minska mortalite-
ten [12-14]. Kostnaderna för övervak-
ningsapparatur, nya respiratorer, appa-
ratur för avbildning av hjärnan m m
ökar sannolikt exponentiellt. Det är inte
rimligt att inköpa all denna utrustning
till länssjukhus med få patienter, medan
regioncentra inte har råd med den på
grund av att de inte får tillräckligt stora
intäkter från länssjukhusen. 

Det är nu dags för Socialstyrelsen att
ingripa – på samma sätt som man gjor-
de när det gällde barnhjärtkirurgin – och
se till att den neonatala intensivvården
koncentreras till regioncentra. Det är
det enda sättet att få fram slagkraftiga
enheter med neonatala jourlinjer. Kvin-
nor med hotande grav förtidsbörd eller

annan allvarlig graviditetskomplikation
måste ha rätt att bli omhändertagna vid
ett perinatalt centrum med både kvalifi-
cerad obstetrik och neonatal intensiv-
vård.

Neonatala nätverk
Ett problem är dock att man kanske

förlorar en viss kompetens på de stora
länssjukhusen, en kompetens som är
viktig för förlossningsenheterna. Vi
skall komma ihåg att man aldrig är så
sjuk under livet fram till 90-årsdagen
som under nyföddhetsperioden, och att
vart tionde nyfött barn kräver neonatal-
vård. För att lösa detta problem borde
man, såsom i USA, införa neonatala
nätverk (joint programs). Det innebär
att man kring varje neonatalintensiv-
vårdsenhet på regionsjukhus bygger
upp ett nätverk. En koordinator ser till
att de yngre läkarna roterar mellan de
olika enheterna. I vissa fall kan man or-
ganisera en gemensam neonatal bak-
jour om avstånden inte är för långa.

Det är bara genom centralisering av
den neonatala intensivvården vi kan öka
kvaliteten till ett rimligt pris. Särskilt
viktigt är det att förebygga neuromoto-
riska och psykologiska handikapp hos
de mycket för tidigt födda barnen. Det-
ta kräver bl a bedömning av hjärnans
funktioner med avancerad kompetens
och teknik, en expertis som bör koncen-
treras till universitetsklinikerna.
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Översikt
eller medicinsk

kommentar?
Många av Läkartidningens läsare föl-
jer utvecklingen inom olika områden i
internationella specialtidskrifter och
böcker. Om nya rön är av så stor bety-
delse att stora läkargrupper i Sverige
borde informeras om dem kanske en
medicinsk kommentar eller kort över-
sikt i Läkartidningen är motive-rad.
Redaktionen sätter stort värde på artik-
lar där flera aktuella arbeten jämförs
och sammanfattas så att kliniskt viktiga
slutsatser kan dras, likaså på översik-
ter som speglar spännande utveckling
inom en specialitet eller ett ämnesom-
råde.
Skriv eller ring gärna innan du skriver
en artikel av denna typ!
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