
 

KURS I NEONTALA TRANSPORTMEDICIN 

UMEÅ 6-7 NOVEMBER 2017 
 

 

Inbjudan till en två dagars kurs i Neonatal transportmedicin 

 

Allmän information 

Svensk Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ) har en arbetsgrupp för neonatala transporter, 

Swepiq-transport. Syftet med denna tvärprofessionella arbetsgrupp är bland annat att skapa 

kvalitetsriktlinjer för neonatala transporter i Sverige och att initiera en utbildning i neonatala 

transporter. Den första utbildningen hålls i Umeå 6 – 7 november 2017. Swepiq-transports 

arbete sker i samförstånd med Svenska neonatalföreningens arbetsgrupp TransCent.  

Syftet med kursen är att ge en grundläggande utbildning och orientering i neonatal 

transportmedicin (”grönt kort” i neonatal transportmedicin). Kursen vänder sig i första hand 

till de personer/mindre enheter som sällan utför neonatala transporter men som ändå ibland 

nödgas utföra transporter av sjuka nyfödda barn mellan vårdenheter. 

Antal platser är begränsad till 20 personer och i händelse fler än 20 personer ansöker gör 

Swepiq-transportgruppen ett urval. Vi strävar efter en nationell spridning, jämn fördelning av 

profession och kön samt personer från enheter som sällan gör transporter och då i första hand 

markburna transporter.    

 

Plats  

Umeå Universitet, Vårdvetarhuset. 

 

Tid 

6 – 7 November 2017.  Måndag 10.00 – 20.00, tisdag 08.00 – 16.00. 

 

Kursupplägg 

 

Innan kursdagarna ska de antagna genomfört ett kunskapstest i neonatologi och neonatal 

omvårdnad. Kursdagarna kommer att innehålla dels gemensamma föreläsningar dels praktiska 

övningar där deltagarna delas in i grupper.  

 



Kursinnehåll: 

- Idéer kring lokal organisation av transportverksamheten 

- Transportlogistik och planering av en neonatal transport 

- Transportutrustning.  

- Initial stabilisering och monitorering inför transport 

- Placering av barnet i transportkuvösen  

- Överflyttningar till och från vägambulans. 

- Genomförande av en transport,  

- Personlig säkerhet och utrustning 

- Nationell transportjournal, scoringssystem och dokumentation 

- Föräldrar och transport 

- Transport med kängurusele 

- Team- och simuleringsövningar 

- Kompetenskrav 

 

Kursavgift 

Kursavgiften är satt till 5000 kr för att garantera att kursen går +/- noll. Ev överskott kommer 

att betalas tillbaka till respektive enhet. Kursavgiften inkluderar fika och lunch men inte resa 

och boende. 

Ansökan  

 Sista ansökningsdag: 2017-09-30 

 Besked angående antagning lämnas 2017-10-07 

 Ansökan mailas till Johannes.berg@pediatri.umu.se 

 Ingen speciell ansökningsblankett finns men följande information ska ingå: Namn, 

yrkestitel inkl specialistutbildning, enhet/sjukhus där du normalt är kliniskt verksam 

och enhet/sjukhus där du kan bli involverad i neonatala transporter samt hur många år 

du varit verksam där. Avslutningsvis din motivering till varför du vill gå kursen och en 

beskrivning av din erfarenhet av neonatal transport (tex uppskatta hur många 

neonatala transporter du gjort de senaste 2 åren, vilken typ av transporter).  

 

Swepiq-transport  

Johannes van den Berg, Leg Sjuksköt. Neonatal-IVA/Barn 4 NUS, Umeå. Kursansvarig. 

MarieÅberg Peterson, Leg Sjuksköt. Chef Länsövergripande KTC i Kalmar. 

Åsa Östberg, Leg Sjuksköt. Vårdutvecklare PO Sjuka Nyfödda barn, KS. Stockholm. 

Christina Isaksson, Leg Sjuksköt. Transportansvarig SSK, DSBS, Göteborg 

Martino Corrias, Neonatolog, Ordförande Swepiq-transport . PO Sjuka Nyfödda barn, KS. Stockholm.   

Mattias Kjellberg, Neonatolog, UAS, Uppsala 
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