
REFERAT GRUPPE 1 PEDSAFE NETTVERKSMØTE 

Nyfødtgruppe 
 
Til stede: 
 
Anne Lise Erichsen, Vestre Viken Drammen 
Grete Magerøy, Vestre Viken Drammen 
Hilde Nymann, Sørlandet Sykehus Kristiansand 
Britt Nakstad, Akershus Universitetssykehus 
Hilde Jacobsen, Akershus Universitetssykehus 
Irene Rød, Akershus Universitetssykehus 
Anne Lee Solevåg, Akershus Universitetssykehus 
Mai Irene Austgulen, Akershus Universitetssykehus 
 
Ikke til stede: 
 
Anne Britt Fristad, Helse Førde 
Janne Myrvang, Helse Førde 
Unni Tveit Hinna, Sørlandet Sykehus Kristiansand 

 
Referent: Mai Irene Austgulen/Anne Lee Solevåg 

ISBAR 
 I Drammen brukes ISBAR aktivt i rapportsituasjoner i avdelingen, på 

previsitter og ved overflytning av barn. Viser til ”sjekkliste ved rapportering 
av nyfødte” som sendes rundt i gruppen. Tar dessuten fram ISBAR-
rapportblokk fra Ahus som eksempel. Kort diskusjon om man eventuelt 
skal måle en implementering av ISBAR i nyfødtavdelingene. Snakker 
dessuten om å utarbeide standardiserte lommekort med ISBAR-oppsett 
spesielt tilpasset nyfødte (i motsetning til store barn). Vi holder kontakten 
på mail. 

Nyfødtskår 
 Viser skjema fra Barsel og Nyfødte inkl ACoRN respirasjonsskår 
 Diskuterer evaluering mht hvorvidt lege ble tilkalt, eventuelt når/på hvilke 

kriterier. Kom legen da han/hun ble tilkalt? Hvilke tiltak ble iverksatt? 
Forslag om å redusere antall skåringspunkter på skjema og heller legge 
inn en litt bred kolonne i høyre marg hvor slike ting dokumenteres. Trenger 
man siden med risikofaktorer på skjema brukt i nyfødtavdelingen? 

 Det er interesse for dette i de representerte avdelinger, men akkurat nå 
flere andre omfattende prosjekter i avdelingene. Må vente 

 

Forslag til arbeidsform i gruppen 
 Oppretter mailsløyfe  
 Ved eventuell tildeling fra Legeforening i neste runde se på mulighet for 

dedikerte midler til nyfødtprosjekt, derunder nyfødtskår 
 
 
 



Etter gruppearbeidet har referent (Solevåg) lagt til andre som er 
involvert i nyfødtskår (hhv Førde og Kristiansand), men som ikke 
deltok i gruppearbeidet som ”ikke til stede” i referatet. Disse vil 
legges inn i mailsløyfen dersom ingen innsigelser når referatet 
sendes ut til høring. 
 


