Arbetsgruppernas rapporter året 2018-19
Infektionsarbetsgruppen består i nuläget av nio personer sedan Johan Gyllensvärd från Jönköping
blev ny medlem våren 2019. Gruppen har haft regelbundna telefonmöten samt träffats vid ett tillfälle
i Örebro 16 sep 2019. Arbetsgruppen har under året arbetat med utformandet av riktlinjer för
multiresistenta bakterier på våra neonatalavdelningar samt rotavirus vaccination till prematurer.
Därtill arbetar gruppen med en vägledning avseende profylaktisk antibiotika behandling vid
navelkatetrar och picc-lines sedan januari 2019. Gruppen deltar med en representant
i Socialstyrelsens arbete kring GBS riktlinjer.
Etikarbetsgruppen har under senaste året främst arbetat med att planera och organisera kursen i
neonatal etik. Detta var årets "Högbergakurs", som gick av stapeln 9-10 september. Kursen blev
välbesökt, och vi hade många intressanta diskussioner. Gruppen försöker regelmässigt hålla ett par
fysiska möten per år- ett under Barnveckan och ett i anslutning till Perinatalmötet, och utöver detta
ett par telefonmöten. För att säkerställa nationellt mandat i neonatala etiska frågor, anser gruppen
att det är viktigt att ha med representanter från alla sjukvårdsområden, liksom att såväl universitetssom länssjukhus är representerade. Gruppen av därför utvidgats med en ny medlem under året:
Louise Endre Tovi från Karolinska, Stockholm. Nästa stora projekt för etikgruppen blir att skriva ett
vårdprogram i neonatal palliativ vård, på uppdrag av SNF som planeras presenteras på Barnveckan i
Växjö våren 2020.
Nutritions/gastro-arbetsgruppen har gjort förberedande arbete för att uppdatera riktlinjer om
probiotika till prematurer, eftersom ett nytt preparat lanseras nu på marknaden. Förhoppningsvis
kommer gruppen ut med uppdaterade riktlinjer under hösten 2019/vintern 2020. Arbetet med
nationella riktlinjer för barn med kort tarm syndrom på neo har fortsatt och ny processledare
kommer att utses. Dessutom finns planer att gruppen i samarbete med EXPRESS 2 styrgruppen gör
en kartläggning av nutrition och NEC i EXPRESS 2 kohorten.
Arbetsgruppen för Barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård bildades i början av 2019
under ledning av Stina Klemming, Stockholm. Gruppen samlades till möte 20 mars 2019 med många
erfarna sköterskor, läkare och chefer inom neonatologi från 9 orter i Sverige (Umeå, Uppsala,
Trollhättan, Göteborg, Linköping, Gotland, Stockholm, Lund och Malmö) samt representanter från
Sveriges Prematurförbund. Gruppen hade en halvdag med presentationer och diskussioner. Man
diskuterade svårigheter och utmaningar och konstaterade att en nationell grupp för att fortsätta att
lära och dra nytta av varandra var önskvärt. Nästa möte planeras dagen före Stockholm Conference
on Ultra-Early Intervention på Karolinska onsdagen 18/3 2020. Gruppen är fortfarande under
formation och intresserade kan höra av sig till stina.klemming@sll.se
Kardiologiarbetsgruppen har haft telefonmöten under året och mailkontakt. Arbete pågår med
nationella PM för Riktad ekokardiografi, Blåsljud hos nyfödda, Handläggning och förberedelse inför
transport vid misstänkt hjärtfel hos nyfödd samt Hypotension under neonatalperioden. Gruppen
önskar utvidgas med representant från södra Sverige, kontakta ordförande Cecilia Pegelow
Halvorsen.
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Arbetsgruppen för utbildningsfrågor har omformats i ett par omgångar under året. Gruppen har haft
tre telefonmöten och vid ett tillfälle träffats för en gemensam arbetsdag i Göteborg. I samband med
ST-dagen i oktober 2018 genomfördes en mini-SPUR för att kartlägga hur landets neo-ST-läkare
uppfattar sin utbildning. Resultatet visar att ST-läkarna är nöjda överlag, men att det ofta saknas
schemalagd tid för handledning och inläsning. Gruppen fortsätter sitt arbete med att göra STutbildningen inom neonatologi likvärdig i hela landet. Utbildningsmål som har diskuteras är bl. a
ultraljud hjärta och transporter. En lista på rekommenderad litteratur/ tidskriter/ nätforum kommer
tas fram under hösten 2019 för att underlätta ST-läkarnas kunskapsinhämtning .
Pulmonologigruppen har under verksamhetsåret haft ett telefonmöte och i övrigt mejlkontakt. En ny
medlem har tillkommit (Malin Kjellberg, Stockholm), och gruppen välkomnar ytterligare nya
medlemmar då en föryngring behövs. På uppdrag av styrelsen, och med anledning av konstaterade
stora regionala skillnader i användning av inhalationssteroider till höggradigt underburna barn, har
gruppen gjort ett uttalande (publicerat i augusti 2019) som avråder från rutinmässig sådan
steroidanvändning för att förebygga eller behandla bronkopulmonell dysplasi. Gruppen har genom
ordföranden framfört synpunkter på registreringen av andningsstöd i SNQ, vilket ledde till att SNQ:s
styrgrupp i mars beslutade införa två nya kategorier av andningsstöd, nämligen non-invasiv
ventilation och invasiv NAVA, ett beslut som dock ännu inte genomförts.
HLR-arbetsgruppen har under året haft låg aktivitet, men kommer under hösten 2019 att påbörja en
genomgång av nationella riktlinjer inför 2020 års revidering då ILCOR och ERC (European
Resusscitation Council) presenterar uppdateringar av rådande rekommendationer inom neonatal
HLR. HLR-gruppen har fått i uppdrag av styrelsen att arbeta med en riktlinje för primärt
omhändertagande av underburna (Golden Hour). Arbetsgruppen kommer även att återuppta
diskussion om områden där det idag saknas nationell riktlinje/rekommendation från
neonatalföreningen såsom föräldrautbildning i HLR till riskbarn och prehospitalt omhändertagande
av det nyfödda barnet. Delar av gruppen kommer att ses på Perinataldagarna okt 2019.
Arbetsgruppen för Transport och Centralisering (TransCent) har som tidigare år arrangerat möten
för verksamhetschefer och neonatalansvariga läkare på landets barnkliniker. På Barnveckan i april
presenterade gruppen en nationell rekommendation för säkerställande av jämlik och patientsäker
vård i hela landet.
Neurologiarbetsgruppen har under året främst kommunicerat per e-post eller telefon. Gruppen har
utökats med en ny medlem Jenny Bolk (Stockholm). Gruppen har arbetat med en uppdatering av
Hypotermivårdprogrammet (från 2007) som nu är i stort sett klart. Även PM för Neonatala anfall och
antiepileptisk behandling har uppdaterats och kommer inom kort publicerats på hemsidan. Framöver
fortsätter revision av uppföljningsprogrammet och gruppen kommer även anordna en SK kurs i
neonatal neurologi för blivande barnneurologer och ev. andra blivande barnläkare (prel v.13).
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