Arbetsgruppernas rapporter för året 2016-17
Infektionsarbetsgruppen har genomfört en 2 dagarskurs om Neonatala infektioner i Sthlm 4-5/9 där
samtliga gruppmedlemmar var engagerade. Gruppen har varit representerad på Almedalsveckan
under ett seminarium om antibiotikaresistens på neonatalavdelningarna. Gruppen genomför en
granskning av biverkningar vid vaccinationer med Infanrix samt Synflorix eller motsvarande för
prematura barn (VG regionen, Örebro, Östergötland, Jönköping, Skåne). Gruppen har hållit
telefonmöte c:a 1 gång i månaden under terminerna. Det saknas representant från länssjukhus eller
Norrland i gruppen – intresserade är välkomna att höra av sig.
Kardiologiarbetsgruppen har hittills i år haft två telefonmöten och deltagarna har delvis bytts ut (se
Svenska Neonatalföreningens hemsida för aktuell info). Gruppen har påbörjat arbetet med nationella
PM för: Blåsljud hos nyfödda, Handläggning av misstänkt hjärtfel hos nyfödd samt Hypotoni under
neonatalperioden. Gruppen har dessutom samtyckt till att arrangera neo-utbildningsdagarna på
Högberga gård, Lidingö, Stockholm den 3-4 september 2018 på temat hjärta-cirkulation.
Utbildningsgruppen har haft ett antal möten under året och har arbetat med sidoutbildning inom
kardiologi och hur denna på ett bra och över landet likvärdigt sätt kan planeras, en
kompetensportfölj gemensam för alla eller inte, samt SPUR-inspektioner, samt planeringen av den
återkommande ST-utbildningsdagen onsdag i v 43.
Nutritionsarbetsgruppen har under det senaste året arbetat med att uppdatera de nationella
riktlinjerna om handläggning av neonatal hypoglykemi. Dirk Wackernagel har lett detta arbete och
gruppen har träffats en gång ”in real life” och därutöver haft ett flertal telefonmöten. Riktlinjerna
kommer att presenteras på Perinataldagarna nu i oktober och kommer att färdigställas före
årsskiftet. Därutöver håller gruppen på att göra en mindre revidering av riktlinjerna om Osteopeni.
Neurologiarbetsgruppen har under det senaste året kommunicerat per mail men inte haft några
gemensamma möten. Delar av arbetsgruppen har diskuterat vid informella möten och per telefon.
Arbetsgruppen arbetar med följande vårdprogram: Hypotermibehandling av nyfödda asfyktiska barn
(2007), revision beräknas klar 2017, Nationella uppföljningsprogrammet (2015), planerad revision av
datablankett till SNQ, Posthemorragisk ventrikeldilatation, under sammanställning, beräknas klar
2017, Antiepileptisk behandling av nyfödda (2005), revision beräknas klar 2017.
HLR-arbetsgruppen: Under 2016-2017 har delar av gruppen arbetat med uppdateringen av innehåll
och utformandet av ny hemsida för neonatal HLR (neoHLRutbildning.se) i samarbete med LÖF.
Pågående projekt är att sammanställa den vetenskapliga grunden för våra nationella neonatala HLRriktlinjer samt arbeta fram dokument avseende initialt omhändertagande av det underburna barnet.
Arbetsgruppen planerar ett telefonmöte under november för att diskutera framtida struktur i
arbetsgruppen och tidsplan för icke avslutade projekt.
Transport- och centraliseringsgruppen har haft ett möte i september 2017 med 18 representanter
från sjukhus av olika storlekar. Temat var centralisering/nivågradering av neonatalenheter och
kompetenskrav för att ta hand om olika patientkategorier. Ett flertal idéer och förslag framkom och
man planerar ett uppföljande möte i januari 2018.
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