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❙ ❙ Under 1997 genomfördes en omfattande strukturomvand-
ling av hela sjukvården i Göteborgsregionen efter mångårig
utredning (SISIS, samverkan i sjukvården i Storgöteborg).
Organisatoriskt sammanfördes tre sjukhus (Sahlgrenska, Öst-
ra samt Mölndals sjukhus) till en enhet, Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset. Inrättandet av ett Perinatalmedicinskt cent-
rum utgjorde en del i denna strukturomvandling. Riskförloss-
ningar och neonatalvård, inkluderande neonatal intensivvård,
koncentrerades till Östra sjukhuset.

Före 1997 var både riskobstetrik och neonatalvård splitt-
rade på alla tre sjukhusen. Större delen av regionens riskob-
stetrik bedrevs vid de båda Göteborgssjukhusen (Sahlgrenska
samt Östra) i liknande omfattning. I anslutning till dessa båda
förlossningsenheter fanns två neonatalavdelningar som be-
drev neonatalvård exklusive respiratorvård av barn med and-
ningsinsufficiens. Barn med respiratorkrävande neonatal in-
tensivvård överfördes till den pediatriska intensivvårdsavdel-
ningen vid barnkliniken på Östra sjukhuset. Här vårdades
dessa barn tills respiratorbehandlingen kunde avvecklas och
barnet kunde transporteras tillbaka till sin ursprungliga neo-
natalavdelning. Intensivvårdsläkare vid den pediatriska in-
tensivvårdsavdelningen hade huvudansvaret för respirator-
vården av för tidigt födda barn. Neonatologer deltog som kon-
sulter.

Denna organisation medförde ett stort antal akuta trans-
porter inom Östra sjukhuset samt ambulanstransporter mellan
Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset av små nyfödda
barn med svår neonatal lungsjukdom och andningsinsuffici-
ens. Denna organisation betraktades av verksamma neonato-
loger vid Sahlgrenska och Östra sjukhuset som bristfällig i
många avseenden. Före 1997 förelåg dessutom en ökad neo-
natal mortalitet och morbiditet bland gravt underburna barn
vid de båda Göteborgssjukhusen jämfört med vad som rap-
porterades från andra större perinatalmedicinska enheter i
Sverige under samma period [1-3]. Under åren före omor-
ganisationen 1997 bedrevs i mindre omfattning neonatal in-
tensivvård av neonatologer vid barnkliniken på Mölndals
sjukhus med lyckat resultat (1992–1996 vårdades här tolv

barn med gestationsålder ≤26 veckor, åtta av dessa överlev-
de).

I samband med inrättandet av Perinatalmedicinskt cent-
rum vid Östra sjukhuset genomfördes en omfattande omorga-
nisation av den neonatala intensivvården och riskobstetriken
i hela Göteborgsregionen. All riskobstetrik koncentrerades
till Östra sjukhuset. I anslutning till denna enhet inrättades en
fullt utrustad neonatal intensivvårdsavdelning med möjlighet
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till respiratorbehandling av nyfödda barn med alla former av
neonatal andningsinsufficiens. Specialister i neonatologi från
de tidigare tre sjukhusen i regionen övertog gemensamt hu-
vudansvaret för den neonatala intensivvården inbegripet re-
spiratorbehandlingen av för tidigt födda barn med neonatal
lungsjukdom. Ett väsentligt ökat samarbete mellan obstetri-
ker och neonatologer inleddes.

Transporter av underburna barn med andningsinsufficiens
har genom omorganisationen i stort sätt eliminerats. Likaså
transporteras nu om möjligt blivande mödrar, boende i Väst-
ra Götalandsregionen, med hotande förtidsbörd i mycket tidig
graviditet till Perinatalmedicinskt centrum i Göteborg redan
före förlossningen.

Syftet med den aktuella artikeln är att utifrån det gravt un-
derburna barnets perspektiv utvärdera och presentera kort-
tidsresultatet av den genomförda omorganisationen av peri-
natalvården i Göteborgsregionen. Utifrån presenterade resul-
tat ska vi också försöka belysa värdet av en organisation som
möjliggör optimalt perinatalt omhändertagande av det gravt
underburna barnet.

En retrospektiv journalgenomgång av utfallet hos barn
födda före 30:e graviditetsveckan vid Sahlgrenska och Östra
sjukhuset har gjorts. Jämförelsen har skett mellan en tre-
årsperiod före och en treårsperiod efter omorganisationen
1997.

❙ ❙  Material och metod
En retrospektiv journalgenomgång genomfördes av alla le-
vande födda barn (missbildningar inkluderade) med gesta-
tionsålder mindre än 30 fulla graviditetsveckor under två tre-
årsperioder 1994–1996 samt 1998–2000; före och efter året
för omorganisationen. Endast barn födda på Östra sjukhuset
och före 1997 även på Sahlgrenska sjukhuset ingår i under-
sökningen. Datering av graviditeterna har baserats på rutin-
ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 16–19. Som över-

levande anges barn som skrivits ut levande från neonatalav-
delningen. Då barn överförts till annat sjukhus efter det initi-
ala neonatala omhändertagandet har journaluppgifter om det
fortsatta förloppet inhämtats från detta sjukhus.

Endast förhållandevis väldefinierade tillstånd av neonatal
morbiditet/komplikationer redovisas, såsom förekomst av
hjärnblödningar, ögonbottenförändringar (ROP, retinopathy
of prematurity) samt förekomst av kronisk neonatal lungsjuk-
dom (CLD, kvarstående syrgasbehov och lungröntgenförän-
dringar vid uppnådd postmenstruell ålder av 36 veckor). Fö-
rekomst och bedömning av svårighetsgrad av hjärnblödning-
en [4] samt påvisandet av periventrikulär leukomalaci (PVL)
skedde med hjälp av framför allt ultraljud, men även i vissa
fall med datortomografi av hjärnan och vid obduktion. Hos to-
talt elva barn genomfördes ingen morfologisk diagnostik med
avseende på hjärnblödning eller PVL. Majoriteten av dessa
barn avled under de första levnadstimmarna på grund av grav
andningsinsufficiens. Ögonbottenundersökning med avseen-
de på förekomst av ROP [5] har genomförts på samtliga över-
levande barn av specialist i pediatrisk oftalmologi.

Vid den statistiska jämförelsen av mortalitet samt före-
komst av sjukligt tillstånd mellan grupperna har Fishers ex-
akta test använts.

❙ ❙  Resultat
Antalet levande födda barn med gestationsålder <30 veckor
under åren 1994–1996 uppgick till 174. Motsvarande antal
för perioden 1998–2000 var 180. Antalet barn födda vid var-
je gestationsvecka framgår av Tabell I. Den samlade morta-
liteten för perioden 1998–2000 var 22/180 (12,2 procent),
vilket är signifikant lägre än för perioden 1994–1996 då mor-
taliteten uppgick till 37/174 (21,3 procent), P=0,03. Morta-
litet relaterad till gestationsvecka framgår av Figur 1. Den läg-
re mortaliteten under perioden 1998–2000 ses framför allt
hos barn med gestationsålder ≤26 veckor. Här var mortalite-
ten 19,8 procent (16/81) år 1998–2000 jämfört med 44,8 pro-
cent (30/67) för perioden 1994–1996, P=0,001 (motsvaran-
de andel var i Mölndal 1992–1996 33 procent). Sex barn var
födda efter endast 23 gestationsveckor. Två av dessa överlev-
de, båda födda under den senare perioden (1998–2000).

Någon signifikant skillnad i antalet barn som krävde inten-
sivvård med respiratorbehandling under nyföddhetsperioden
mellan de båda perioderna framkom ej. Under perioden
1994–1996 respiratorbehandlades totalt 48,9 procent och un-
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Figur 1. Mortaliteten var signifikant lägre under perioden
1998–2000 än under perioden 1994–1996 för levande födda barn
före 30 gestationsveckor.

Figur 2. Förekomsten av hjärnblödning grad 3–4 samt PVL hos
barn födda före 30:e gestationsveckan var signifikant lägre un-
der perioden 1998–2000 än under perioden 1994–1996. Störst
skillnad sågs hos barn födda efter 23–26 gestationsveckor.
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Tabell I. Antal levande födda barn.

Gestations-
vecka 23 24 25 26 27 28 29 totalt

1994–1996 1 17 26 23 34 36 37 174
1998–2000 5 26 26 24 25 29 45 180



der 1998–2000 55,0 procent av barnen med gestationsålder
<30 veckor.

Förekomsten av allvarlig periventrikulär hjärnblödning
grad 3–4 och PVL i de båda grupperna framgår av Figur 2.
Under åren 1994–1996 utvecklade 32/174 (17,8 procent)
barn med gestationsålder <30 veckor hjärnblödning grad 3–4
och/eller PVL. Motsvarande antal under perioden 1998–2000
var 13/180 (7,2 procent), P=0,002. Det minskade antalet barn
med allvarlig hjärnblödning eller PVL under den senare peri-
oden härrör sig framför allt från en minskad förekomst bland
barnen med lägst gestationsålder, ≤26 veckor. Förekomsten
av hjärnblödning grad 3–4 och/eller PVL var under perioden
1994–1996 i denna grupp 38,8 procent, medan motsvarande
siffra för perioden 1998–2000 var 11,1 procent, P<0,001. Un-
der perioden 1994–1996 var antalet överlevande barn med
gestationsålder ≤26 veckor och med hjärnblödning grad 3–4
och/eller PVL signifikant fler än under perioden 1998–2000;
13/37 (35,1 procent) för 1994–1996 och 6/65 (9,2 procent)
för 1998–2000, p=0,003.

Ögonbottenförändringar av allvarlig natur, ROP grad 3–4,
hos överlevande barn med gestationsålder <30 veckor var för
perioden 1994–1996 18,2 procent (25/137) än under perio-
den 1998–2000 13,3 procent (21/158). Ett något mindre an-
tal överlevande barn med gestationsålder ≤26 veckor utveck-
lade ROP grad 3–4 under perioden 1998–2000, 17/65 (26,2
procent), jämfört med perioden 1994–1996, 15/37 (40,5 pro-
cent), P=0,18.

Någon signifikant skillnad i utveckling av kronisk neona-
tal lungsjukdom bland överlevande barn framkom ej mellan
de båda tidsperioderna. Under perioden 1994–1996 utveck-
lade 20,4 procent av barnen födda före 30 fulla graviditets-
veckor CLD och under 1998–2000 23,4 procent. Motsvaran-
de siffror för barn med gestationsålder ≤26 veckor var 45,9 re-
spektive 46,2 procent.

❙ ❙ Diskussion
Med detta arbete har vi velat belysa effekterna av en omfat-
tande omorganisation av perinatalvården i Göteborgsregio-
nen. En av perinatalmedicinens mest väsentliga uppgifter är
att försöka reducera uppkomsten av handikapp. Det gravt un-
derburna barnet är på grund av sin fysiologiska omognad sär-
skilt vulnerabelt, och skador som uppkommer perinatalt kan
ge upphov till bestående handikapp livet ut. Ett optimalt peri-
natalt omhändertagande vid för tidig förlossning av mor och
barn är en förutsättning för ett lyckat resultat. Vikten av en or-
ganisation som möjliggör ett optimalt perinatalt omhänderta-
gande belyses enligt vår uppfattning av utfallet av de föränd-
ringar som genomförts i Göteborgsregionen med inrättandet
av Perinatalmedicinskt centrum.

Ovan presenterade resultat visar på en kraftig minskning
av såväl neonatal mortalitet som väsentlig morbiditet vid grav
underburenhet (framför allt vid gestationsålder ≤26 veckor).
Det är vår uppfattning att detta är en direkt effekt av den ge-
nomförda omorganisationen. Att andra väsentliga föränd-
ringar i det medicinska omhändertagandet under denna tids-
period helt skulle förklara det förbättrade neonatala utfallet är
inte troligt. Bruket av antenatala steroider och exogent tillförd
surfaktant, två behandlingsformer som väsentligt påverkat
neonatal överlevnad [6, 7], har varit i bruk under hela den ak-
tuella tidsperioden vid Göteborgssjukhusen. Samtliga barn i
undersökningen från 1994 och framåt som respiratorbehand-
lades under första levnadsveckan behandlades även med exo-
gent tillförd surfaktant. Antenatala steroider gavs till mödrar-
na i samma omfattning under perioden 1994–1996 som under
1998–2000. Indikationen för respiratorbehandling har ej hel-
ler förändrats mellan de båda tidsperioderna. I stort sett sam-
ma andel barn i varje gestationsvecka respiratorbehandlades

under perioden före som efter omorganisationen. Ett mer ak-
tivt omhändertagande av fler barn födda redan efter 23 veck-
ors graviditet under åren 1998–2000 är den enda förändring i
medicinskt omhändertagande som kan noteras. Något liknan-
de trendbrott har ej heller noterats eller rapporterats vad be-
träffar neonatal mortalitet och morbiditet från andra större pe-
rinatala enheter i Sverige under senare delen av 1990-talet.
Det är snarast så att rapporter kring överlevnad och neonata-
la komplikationer i samband med grav underburenhet från ti-
digt 1990-tal och även tidigare snarast tyder på att man under
denna tidsperiod hade sämre överlevnad och högre skadefre-
kvens i Göteborgsregionen än i övriga delar av landet [1-3]
och internationellt [8, 9].

Fler faktorer i den genomförda omorganisationen till Peri-
natalmedicinskt centrum har enligt vår bedömning samverkat
till det förbättrade resultatet vid grav underburenhet. Sådana
viktiga faktorer bedöms vara: att all riskobstetrik i Göteborgs-
regionen koncentrerats till ett sjukhus, att en komplett neona-
tal intensivvårdsavdelning, under ledning av specialister i
neonatologi, i nära anslutning till enheten för riskobstetrik har
inrättats samt att transporter av svårt sjuka nyfödda lågvikti-
ga barn till stor del har upphört.

Resultatet från vår genomgång visar även att komplikatio-
ner till neonatal intensivvård, framför allt i form av allvarlig
hjärnblödning, inte ökade i samband med att överlevnaden
kraftigt förbättrades hos de minsta barnen. Detta är farhågor
som ibland framförts men som vår genomgång inte kan veri-
fiera. Det vi fann var en klar minskning av antalet intrakrani-
ella blödningar grad 3–4, PVL samt ROP hos barn med gesta-
tionsålder ≤26 veckor under perioden 1998–2000 i jämförel-
se med perioden före omorganisationen, 1994–1996. Ej hel-
ler såg vi någon ökning av svåra lungskador. Någon långsik-
tig uppföljning av patientgrupperna har ännu ej varit möjlig,
men förhoppningsvis bör den minskade hjärnblödningsfre-
kvensen under den senare perioden medföra färre bestående
neurologiska sequelae med medföljande färre handikapp i
äldre ålder. Fortsatt uppföljning får besvara detta.

Utfallet av den genomförda omorganisationen i Göte-
borgsregionen belyser även perinatalvårdens särart och dess
behov av en optimalt fungerande och genomförd organisation
där det omogna barnets speciella behov och vulnerabititet er-
känns och beaktas. Ökad erfarenhet och kompetens i hand-
läggningen av maternella medicinska sjukdomar leder till
ökad graviditetslängd på grund av att förlossningen kan sena-
reläggas. Erfarenheterna från Göteborgsregionens omorgani-
sation av perinatal- och neonatalvård bör vara av betydelse
även för planering av motsvarande verksamhet i andra liknan-
de regioner. För att man skall uppnå bästa möjliga resultat
med så få allvarliga skador som möjligt vid grav underburen-
het krävs en geografisk koncentration och samlokalisation av
perinatalvård och neonatal intensivvård. Samarbete mellan
specialister i obstetrik och specialister i neonatologi samt
barnmorskor och barnsjuksköterskor med specialkunskap i
perinatal och neonatal omvårdnad är likaså förutsättningar för
ett optimalt omhändertagande med så få sequelae som möjligt
hos denna patientkategori.
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