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Verksamhetsberättelse	för	året	2019-20	

	

Föreningen	

Föreningen	 har	 drygt	 300	 medlemmar.	 Medlemsregistret	 uppdateras	 fortlöpande	 via	
anmälningsformulär	 på	 hemsidan.	 Kontakt	 med	 medlemmarna	 har	 hållits	 under	 året	 med	
regelbundna	e-mailutskick	samt	information	på	hemsidan.	Hemsidan,	som	uppdateras	kontinuerligt,	
ligger	på	neo.barnlakarforeningen.se	och	webansvarig	är	styrelsens	sekreterare	Anders	Elfvin.	

Styrelsen	 har	 haft	 telefonmöte	 en	 gång	 i	månaden	 och	 därutöver	 träffats	 på	 Perinatalmötet	 samt	
under	ett	styrelseinternat	i	feb	2020	i	Tällberg.		Styrelsens	sammansättning	ändrades	i	samband	med	
årsmötet	2019	då	ledamot	Barbro	Diderholm	(Uppsala)	ersattes	av	Carin	Widén	(Linköping)	men	har	i	
övrigt	varit	oförändrad	under	verksamhetsåret:	ordförande	Béatrice	Skiöld	(Stockholm),	sekreterare	
Anders	Elfvin	(Göteborg),	kassör	Anna	Kasemo	(Halmstad),	ledamöter	Holger	Hövel	(Kristianstad)	och	
Pontus	Challis	(Umeå).	

	

Möten	och	kurser	

Perinataldagarna	2019	genomfördes	på	sedvanligt	sätt	i	Läkaresällskapets	lokaler	i	Stockholm	och	var	
lite	mindre	 välbesökt	 än	 tidigare	 år	med	 77	 betalande	 deltagare.	 Programmet	 var	 uppskattat	 och	
bestod	bland	annat	av	 två	symposier	om	Migration	och	 Inflammation.	Professor	Magnus	Westgren	
var	högtidsföreläsare	och	ny	professor	Marie	Blomberg	presenterade	sin	verksamhet.	På	kvällen	hölls	
middag	på	Sjöfartshuset	där	ett	knappts	50-tal	personer	deltog.	Dagen	före	Perinataldagarna,	den	23	
okt	2018	ordnade	föreningen	en	ST-utbildningsdag	med	tema	klinisk	genetik	där	18	personer	deltog.	
	
Årets	 Barnvecka	 var	 tänkt	 att	 hållas	 i	 Växjö	 men	 fick	 ställas	 in	 med	 kort	 varsel	 pga	 covid-19-
pandemin.	Samma	öde	gick	Perinatala	Vårmötet	till	mötes	vilket	var	planerat	tillsammans	med	våra	
finska	 kollegor	 i	 Helsingfors.	 Även	 vår	 2	 dagars	 internatkurs	 på	 Högberga	 ställdes	 in	 och	
gastro/nutritionsarbetsgruppen	planerar	för	kurs	2021	istället.	
	

Ekonomi	

Ekonomin	 är	 god	 med	 ett	 överskott	 på	 drygt	 150	000	 kr.	 Det	 senaste	 året	 har	 dock	 kursen	 på	
Högberga	 blivit	 inställt	 pga	 Covid-19.	 ST-dagen	 i	 november	 2018	 gick	 minus,	 och	 kostnaden	 har	
Svenska	Neonatalföreningen	stått	för.	Perinataldagarna	2019	gav	en	mindre	vinst	än	föregående	år.	
Både	 Svenska	 Neonatalföreningen	 och	 Svenska	 Perinatalföreningen	 uppvisar	 negativt	 resultat,	 se	
ekonomisk	 rapport.	 Föreningen	har	 som	föregående	år	använt	 sig	av	konferensbyrån	Commee	ABs	
tjänster	och	samarbetet	fungerar	väl.	
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Vårdprogram,	kvalitetssäkring,	förbättringsarbeten	

Neonatalföreningen	fortsatte	sitt	engagemang	i	projektet	”Säker	förlossning”	i	samarbete	med	LÖF.	
Styrgruppen	med	representant	från	Svenska	Neonatalföreningen	(Anna	Kasemo)	har	haft	möten	vid	
sex	tillfällen.	De	tre	webbaserade	program	som	tagits	fram	(CTG-utbildning,	Bäckenbotten-utbildning	
och	neoHLR-utbildning)	används	över	hela	landet,	revideras	kontinuerligt	och	användningen	ökar	
stadigt	(fig	1).	Neo-HLR-utbildning	reviderades	senast	i	maj	-20.	Uppdrag	har	getts	att	införliva	
fosterövervakning	i	CTG-utbildning.		

Uppdateringar	av	råd	och	rekommendationer	har	gjorts	inom	område	2,	3	och	7.	Expertgrupper	inom	
blödning	och	eftervård	har	reviderat	texter	som	under	årets	publicerats	på	LÖF’s	hemsida.	Arbete	
med	att	revidera	checklistor	för	akut	kejsarsnitt	och	vakuumextraktion	har	påbörjats,	liksom	
planering	för	en	ny	granskningsomgång.	

	

		Fig	1:	Antal	inloggningar	på	tre	webbaserade	programmen	jan	2018-maj	2020	

	
Neonatalföreningen	 fortsätter	 sitt	 engagemang	 i	 Svenskt	 Neonatalt	 Kvalitetsregister	 (SNQ),	 som	
bland	 annat	 belyser	 de	 regionala	 skillnader	 som	 fortfarande	 föreligger	 både	 avseende	
behandlingsalternativ	och	resultat.	Neonatalföreningens	ordförande	är	representant	i	styrgruppen.		

	

Arbetsgruppernas	rapporter	från	året	som	gick:	

Kardiologiarbetsgruppen	 har	haft	 telefonmöten	och	mailkontakt.	Arbete	pågår	med	nationella	PM	
för	Riktad	ekokardiografi,	Diagnostik	och	behandling	av	PDA	vid	prematuritet	samt	Hypotension	och	
hypoperfusion	 under	 neonatalperioden-	 dessa	 beräknas	 färdigställda	 till	 årskiftet.	 Gruppens	
sammansättning	har	varit	oförändrad	under	verksamhetsåret.	
	
Infektionsarbetsgruppen	 består	 i	 nuläget	 av	 nio	 personer	 och	 sammansättningen	 har	 varit	
oförändrad	under	året.	Gruppen	har	haft	regelbundna	telefonmöten	under	året.	I	januari	publicerade	
gruppen	en	riktlinje	 för	utsättning	av	antibiotika	 till	nyfödda.	 	Riktlinjen	 för	 rotavirusvaccination	 till	
prematurer	är	under	revidering.	
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Etikarbetsgruppen har	 under	 året	 prioriterat	 arbetet	 med	 vårdprogrammet	 om	 neonatal	 palliativ	
vård.	Vi	 har	 efterlyst	 lokala	PM	och	 riktlinjer	 via	mail,	men	 fått	 förvånansvärt	 få	 svar.	 På	 grund	av	
pandemisituationen	har	arbetet	fortskridit	 långsammare	än	planerat,	då	flera	planerade	möten	fått	
ställas	in.	Gruppsammansättningen	är	som	tidigare. 
	
Nutritions/gastro-arbetsgruppen	har	 haft	 flera	 zoommöten	 under	 året	 och	 bland	 annat	 diskuterat	
en	uppdatering	av	riktlinjerna	om	neonatal	hypoglykemi	(work	in	progress).	Därtill	har	de	nationella	
riktlinjerna	om	Probiotika	som	profylax	mot	NEC	slutförts	och	publicerats,	vilket	har	lett	till	att	denna	
behandling	 införts	 på	 flera	 sjukhus	 under	 2020.	Delar	 av	 gruppens	medlemmar	har	 även	deltagit	 i	
arbetet	 med	 implementering	 av	 Magnesiumsulfat	 som	 neuroprotektion.	 Den	 planerade	
”Högbergakursen”	som	var	tänkt	att	hållas	i	september	är	uppskjuten	till	nästa	år,	6-7/9	2021.	
		
Arbetsgruppen	för	Barn-	och	familjecentrerad	utvecklingsstödjande	vård	bildades	i	början	av	2019	
och	har	det	gångna	året	haft	två	möten	via	zoom.	Arbetsgruppen	är	multidisciplinär	och	har	föräldra-
representation	 från	Prematurförbundet.	Nationellt	 kommer	 gruppen	 initialt	 att	 fokusera	på	 arbete	
kring	Noll	separation	genom	hela	vårdkedjan	och	kring	arbete	som	aktivt	stödjer	föräldrar	att	förstå	
sitt	barns	beteende	och	hur	vård,	omsorg	och	miljö	kan	anpassas	därefter.		
	
Arbetsgruppen	 för	 utbildningsfrågor	 har	 utvecklats	 under	 året	 till	 att,	 förutom	
studierektorsgruppen,	 nu	 också	 att	 bestå	 av	 en	 arbetsgrupp	 som	 arbetar	 med	 fortbildning	 för	
neonatologer	mer	generellt.		Studierektorsgruppen	har	fortsatt	fungera	som	ett	nätverk	där	aktuella	
ST-frågor	 har	 diskuteras	 vid	 tre	 videomöten	 under	 året.	 Pga	 pandemin	 har	 inga	 nya	 större	
förbättringsarbeten	initierats.	Den	nybildade	utbildningsgruppen	startade	våren	2020	och	har	haft	4	
videomöten.	Arbete	pågår	för	att	kartlägga	behov/intresse	av	ytterligare	fortbildning	utöver	det	som	
finns	idag,	samt	ta	fram	en	lämplig	form	för	detta.	Eventuell	fortlevnad	av	NeoSPEX	har	diskuterats	
respektive	 digitala	 utbildningsalternativ.	 En	 viktig	 arbetsuppgift	 längre	 fram	 är	 att	 se	 över	 den	
”bakjoursutbildning	 för	 bakjourer	 med	 neonatalansvar”	 som	 TransCent-gruppen	 rekommenderat	 i	
sin	utredning.	
	
Pulmonologigruppen	har	de	senaste	åren	alltmer	övergått	i	att	utgöra	en	referensgrupp	än	
arbetsgrupp	och	man	har	nu	därför	initierat	en	omformering	av	gruppen-	intresseanmälningar	kan	
göras	till	styrelsen.	Ny	sammankallande	ordförande	och	sekreterare	kommer	att	utses	under	hösten.		

	

HLR-arbetsgruppen	kommer	2021	att	presentera	uppdaterade	svenska	riktlinjer	för	neonatal	HLR	
inklusive	ett	bakgrundsdokument.	Gruppen	kommer	även	att	sammanställa	riktlinjer	för	primärt	
omhändertagande	av	lätt/måttligt	underburna	barn.	Förberedande	arbete	inför	detta	har	skett	under	
2020.	Det	pågår	en	översyn	över	gruppens	sammansättning.	

	

Arbetsgruppen	för	Transport	och	Centralisering	(TransCent)	kommer	under	året	få	en	undergrupp	i	
form	 av	 Swepiq-transport.	 TransCent	 fortsätter	 att	 arbeta	 med	 övergripande	 frågor	 som	 gäller	
neonatal	 vårdorganisation	 inklusive	 frågor	 om	 organisation	 av	 neonatala	 transporter,	 samt	 jobbar	
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vidare	 med	 opinionsbildning.	 TransCent	 strävar	 efter	 att	 ha	 representation	 från	 såväl	 länssjukhus	
som	 regioncentra	 och	 att	 ha	 adjungerade	 medlemmar	 från	 andra	 professioner.	 Undergruppen	
”Swepiq-transport”	 kommer	 fortsätta	 arbeta	 med	 frågor	 som	 rör	 utbildning	 avseende	 neonatala	
transporter	för	vårdpersonal,	samt	arbetar	med	frågor	rörande	transportjournal	och	SNQ-data.	

	

Neurologiarbetsgruppen	 har	 fortsatt	 arbetet	 med	 att	 revidera	 det	 neonatala	
uppföljningsprogrammet,	 hypotermiriktlinjerna	 samt	 det	 nationella	 PM:t	 för	 anfall/kramper.	
Gruppen	höll	en	uppskattad	SK-kurs	i	Neonatal	Neurologi	vecka	40	där	flera	av	gruppens	medlemmar	
bidrog	med	fina	föreläsningar.	

	

	

	

Béatrice	Skiöld,	ordförande,	Svenska	Neonatalföreningen	
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