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Hva er hensikten med terapeutisk hypotermibehandling? 

Hensikten med terapeutisk hypotermibehandling er å begrense skader 

som kan oppstå i hjernen som følge av oksygenmangel før eller under 

fødselen.  

 

Dette har vært standard behandling av nyfødte med fødselsasfyksi 

siden 2010 i Norge. Det vurderes oppstart etter bestemte kriterier, og 

behandlingen er basert på en nasjonal protokoll. Behandlingen bør 

settes i gang innen 6 timer etter fødsel.   

 

Hvordan foregår behandlingen? 

Raskest mulig etter fødsel kjøles barnet ned til en kroppstemperatur på 

33.5C. Det foregår ved at barnet legges på en madrass med vann inni. 

Denne er koblet til en maskin, som regulerer vannet slik at barnet har 

ønsket kroppstemperatur.  

 

For å få optimal behandling er det viktig at barnet slapper av og er 

godt smertelindret. Det vurderes fortløpende hvor mye smertestillende 

barnet trenger.  Medikamentene er morfin-preparater og kan påvirke 

pusten. Derfor trenger barnet pustehjelp og ligger på respirator.  

 

Barnet blir nøye overvåket og vi følger med på alle organ-funksjoner. 

Det innebærer blant annet gjentatte blodprøver og kontinuerlig 

overvåkning av puls, blodtrykk, oksygen i blodet og 

hjerneaktivitet.  Barnet får lite melk i magen mens det er nedkjølt. All 

væske og næring gis intravenøst, gjennom venekanyle og kateter i 

navlevenen. For å ha oversikt over hvor mye urin som produseres har 

barnet urinkateter.  

 

Barn som har hatt oksygenmangel til hjernen kan utvikle kramper. 

Dette vil i tilfelle behandles medikamentelt. 

 

Etter 72 timer varmes barnet langsomt opp til normal 

kroppstemperatur. Barnet skal ligge på madrassen ytterligere 12 timer 

etter oppvarming for å stabilisere temperaturen. Tilsammen ligger 

barnet ca. 4 døgn på kjølemadrassen. Etter oppvarmingen tas det MR-

bilder av hjernen for å se etter tegn på skader i hjernen.  

 

Behandlingen er intensiv de første dagene. Når barnet tas av 

kjølemadrassen og har tatt MR, normaliseres situasjonen vanligvis 

ganske raskt.  Mange ledninger og slanger kan fjernes, barnet våkner 

til og foreldrene kan få holde barnet sitt.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Foreldreoppgaver 

Å få et kritisk sykt barn utløser en livskrise. Vi som jobber her vil gjøre 

vårt beste for å støtte hver enkelt familie.  

 

Her er noen tips til hva du kan bidra med for ditt barn: 

 

o Det er viktig å starte så tidlig som mulig med stimulere brystene, 

helst innen 6 timer etter fødsel. Vi anbefaler mor å håndmelke/ 

pumpe hver 3. time på dagtid og minst en gang på natten. 

 

o Ta med den første gule råmelken til barnet ditt, selv om det er lite. 

 

o Du kan pensle barnets lepper og munn med morsmelk eller smøre 

leppene med vaselin. 

 

o Du kan være med på stell av barnet ditt, for eksempel smøre med 

fuktighetskrem. 

 

o Det er godt for barnet å bli holdt på med en rolig hånd. Det er fint 

om du vil snakke til barnet ditt eller synge. 

 

Dere kan være så mye dere ønsker hos barnet. Samtidig er det viktig at 

dere setter av tid til måltider og hvile. Det er psykolog tilknyttet 

avdelingen, og vi kan hjelpe dere med å ta kontakt. Vi kan også hjelpe 

dere med å få kontakt med prest eller annet trossamfunn. Det er 

mulighet for dåp eller andre seremonier hvis dere ønsker det. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Utstyr: 

 Kjøleapparat - Kjøler ned vann som sirkulerer fra maskinen til 

en madrass barnet ligger på slik at barnets temperatur er 

33,5C. 

 Respirator - Hjelper barnet å puste ved å gi lufttrykk og 

oksygen via et rør som går ned i lungene. 

 Medisinpumper - Gir medisiner til barnet i en bestemt 

hastighet. 

 aEEG - Elektroder på barnets hode som overvåker pasientens 

hjernetilstand/kramper ved å registrere hjernens aktivitet. 

 Urinkateter - Rør inn i urinblæren slik at vi kan overvåke hvor 

mye væske som kommer ut.  

 Navlevenekateter - Rør som ligger i den ene blodåren i 

navlestumpen. Brukes for å gi medisiner/næring rett i blodet.   

 Navlearteriekateter - Rør som ligger i den ene blodåren i 

navlestumpen. Brukes for å overvåke blodtrykk og ta 

blodprøver. 

 Venekanyle - Rør som går inn i blodåre på hånd/fot/arm/ben der 

man kan gi medisiner rett inn i blodet. 

 Matsonde - Rør som går via nese/munn til magesekk. Brukes 

for å gi melk rett i magen, og ta ut luft som kan samle seg i 

magesekken. 

 Overvåkningsskjerm - Overvåker puls, oksygennivået i blodet 

og blodtrykk. Temperatur overvåkes via en sensor som legges 

inn i endetarmen.  

Medisiner: 

 Smertestillende - som lindrer smerte og hjelper barnet å sove så 

lenge kjølebehandlingen pågår. 

 Næring - Sukkerblanding som gis i blodet, fordi barnet ikke får 

melk/ eller lite melk.  

 Blodtrykksmedisin - Gis hvis barnets blodtrykk synker under 

ønsket verdi. Blodtrykksfall er en vanlig bivirkning ved 

kjølebehandling. 

 Antibiotika - Gis for å forebygge infeksjon. 

 Krampemedisin - Gis ved kramper. 

 

 


