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Verksamhetsberättelse	för	året	2020-21	

	

Föreningen	

Föreningen	har	drygt	300	medlemmar.	Medlemsregistret	 som	vanligen	uppdateras	 fortlöpande	via	
anmälningsformuläret	på	hemsidan	är	sedan	en	tid	pausat	då	BLFs	webmaster	Marianne	Bergström	
som	 bistått	 oss	med	 detta,	 tragiskt	 avlidit.	 Av	 samma	 anledning	 har	 vi	 skickat	 färre	 e-mailutskick,	
men	information	har	fortlöpande	lagts	ut	på	hemsidan	neo.barnlakarforeningen.se	av	webansvarig/	
styrelsens	sekreterare	Kerstin	Allvin.	

Styrelsen	har	haft	telefonmöte	en	gång	i	månaden	men	har	med	anledning	av	pandemin	inte	kunnat	
träffas	fysiskt	förrän	nu	i	höst	på	kursen	på	Högberga	och	styrelsearbetsdagen	i	anslutning.	Styrelsens	
sammansättning	 ändrades	 i	 samband	med	 årsmötet	 2020	 då	 sekreterare	Anders	 Elfvin	 (Göteborg)	
ersattes	 av	 Kerstin	 Allvin	 (Göteborg)	 men	 har	 i	 övrigt	 varit	 oförändrad	 under	 verksamhetsåret:	
ordförande	 Béatrice	 Skiöld	 (Stockholm),	 kassör	 Anna	 Kasemo	 (Halmstad),	 ledamöter	 Holger	 Hövel	
(Kristianstad),	Carin	Widén	(Linköping)	och	Pontus	Challis	(Umeå).	

	

Möten	och	kurser	

Perinataldagarna	2020	genomfördes	digitalt	på	zoomlänk	istället	för	på	Läkaresällskapet	i	Stockholm	
och	kortades	ner	 från	två	 till	en	dag,	men	var	ändå	mycket	välbesökt	med	95	betalande	deltagare.	
Utöver	 dessa	 deltog	 föreläsare,	 styrelse,	 sponsorer,	 anslagsgivare	 och	 hedersmedlemmar	 vilket	
innebar	 att	 totalt	 116	 personer	 rörde	 sig	 i	 mötet.	 Programmet	 var	 uppskattat	 och	 bestod	 av	 ett	
symposium	om	Läkemedel	som	påverkar	graviditet	och	amning	och	därutöver	flera	kortare	pass	om	
organdonation,	 intrauterin	 tillväxthämning	 och	 covid-19	 ur	 ett	 perinatalt	 perspektiv.	 Lilla	 Barnets	
Fond	delade	ut	anslag	men	övriga	stående	punkter	såsom	professorsföreläsning,	högtidsföreläsning	
och	 fria	 föredrag	utgick.	Dagen	 före	Perinataldagarna,	den	21	okt	2020	ordnade	 föreningen	en	ST-
utbildningsdag	med	tema	koagulation	där	39	personer	deltog.	
	
Även	Perinatala	Vårmötet	hölls	digitalt	från	Linköping	29	april	och	hade	117	betalande	deltagare.	På	
programmet	 stod	 bland	 annat	 probiotika,	 obesitas	 och	 samvård.	 Förra	 årets	 uppskjutna	 2	 dagars	
internatkurs	 på	 Högberga	 gick	 av	 stapeln	 i	 början	 av	 september	 i	 regi	 av	
gastro/nutritionsarbetsgruppen,	 dock	 med	 reducerat	 deltagarantal.	 Årets	 Barnvecka	 var	 tänkt	 att	
hållas	 i	 mars	 men	 fick	 pga	 covid-19-pandemin	 skjutas	 upp	 till	 september	 och	 hölls	 då	 som	 ett	
hybridmöte	i	Stockholm.	Neonatalförningen	deltog	med	uppskattade	seminarier	om	noll-separation	
och	 hud-mot-hud	 samt	 tog	 tillfället	 i	 akt	 att	 uppmärksamma	 nya	 HLR-algoritmen	 och	
utsättningsguide	 för	 antibiotika.	 Därtill	 ingick	 många	 andra	 neo-relevanta	 ämnen	 såsom	 nya	
överlevare	och	högtidsföreläsningen	av	professor	Marianne	Thoresen.		
	

Ekonomi	

Ekonomin	är	fortsatt	god.	Under	året	fick	vi	20	000	kr	i	bidrag	för	neonatalföreningens	och	dess	
medlemmars	insats	på	Barnveckan	2019.	Under	hösten	2020	genomfördes	ingen	kurs	på	
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Högberga.	Svenska	Neonatalföreningen	och	Svenska	Perinatalföreningen	visar	ett	positivt	resultat,	se	
ekonomisk	rapport.	Föreningen	har	som	föregående	år	använt	sig	av	konferensbyrån	Commee	ABs	
tjänster	och	samarbetet	fungerar	väl.	 
	

Vårdprogram,	kvalitetssäkring,	förbättringsarbeten	

Vårt	engagemang	i	projektet	”Säker	förlossning”	i	samarbete	med	LÖF	fortsätter.	I	styrgruppen	sitter	
Anna	Kasemo	som	representant	från	Svenska	Neonatalföreningen	och	gruppen	har	haft	fem	möten	
under	året.	Inom	projektet	finns	arbetsgrupper	för	fosterövervakning,	bäckenbottenskador,	
blödning,	neo-HLR	samt	vård	av	mor	och	barn,	där	neonatologer	finns	med	i	de	två	senaste	
grupperna.	Under	året	har	riktlinjen	kring	SUPC	reviderats,	liksom	hemsidan	
www.neohlrutbildning.se.	Regelbundet	följs	också	användandet	av	sidan	upp,	med	ständigt	ökande	
antal	besök.	Under	kommande	år	kommer	gruppen	att	planera	för	en	ny	granskningsrunda,	den	
tredje.	

Svenska	neonatalföreningen	har	deltagit	i	ett	första	möte	kring	selektiv	fosterreducering,	initierat	av	
Statens	Medicinetiska	råd	(SMER)	under	våren	2021.	Fortsatt	arbete	kommer	att	ske	närmaste	året.	

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	 utöver	 mailkontakt,	 haft	 ett	 flertal	 digitala	 möten	 under	 året	 för	
slutförande	av	PM	för	Neonatal	hypotension/	hypoperfusion.	PM	har	varit	ute	på	remiss	hos	några	
utvalda	 kollegor	 på	 läns-	 och	 regionskliniker.	 De	 nya	 riktlinjerna	 kommer	 att	 publiceras	 på	
Neonatalföreningens	 hemsida	 och	 presenteras	 vid	 Perinatalmötet.	 	 Gruppens	 sammansättning	 har	
varit	 oförändrad	 under	 verksamhetsåret,	 men	 vi	 har	 bjudit	 in	 Birgitta	 Romlin	 (barnIVA-läkare,	
Göteborg)	 som	 extra	 resurs	 vid	 diskussionerna	 i	 PM-arbetet.	 Arbetet	 med	 nya	 nationella	 PM	 för	
Riktad	 ekokardiografi	 och	 för	 Diagnostik	 och	 behandling	 av	 PDA	 vid	 prematuritet,	 har	 vilat	 och	
kommer	att	återupptas	i	början	av	2022.		
	
Infektionsarbetsgruppen	består	av	nio	personer	och	sammansättningen	är	oförändrad.	Gruppen	har	
haft	 regelbundna	 telefonmöten	 och	 har	 det	 senaste	 året	 reviderat	 riktlinjer	 för	 prematura	 barns	
vaccinationer	 inkl	 rotavirusvaccination.	Gruppen	deltog	 vid	 Barnveckan	och	presenterade	 riktlinjen	
för	utsättning	av	antibiotika	till	nyfödda.			
	
Neurologiarbetsgruppen	 har	 fortsatt	 arbetet	 med	 att	 revidera	 hypotermiriktlinjerna	 samt	 det	
nationella	 PM:t	 för	 anfall/kramper	 och	 hoppas	 gå	 i	 mål	 under	 2021.	 Gruppen	 välkomnar	 nya	
medlemmar	med	intresse	för	neonatal	neurologi.	
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Etikarbetsgruppens ordförande	Johannes	Bengnér	avgick	under	verksamhetsåret	och	till	ny	
ordförande	har	Ann	Edner	utsetts.	I	övrigt	är	gruppsammansättningen	oförändrad.	Gruppen	har	haft	
3	videomöten	hittills	under	2021.	Etikgruppens	huvudarbete	under	2021	har	varit	att	initiera	
”Vårdprogrammet	i	Neonatal	Palliativ	Vård”	(inkl.	intrauterina	dödsfall).	Alla	läkare	i	etikgruppen	
ingår	i	skrivargruppen	+	två	erfarna	barnsjuksköterskor	(Therese	Kjellin,	Pyrola	Bäcke).	
Vårdprogrammet	planeras	bli	praktiskt	orienterat,	lagom	kort	(5-10	sidor)	+	appendix	+	checklistor.	
Skrivarprocessen	är	tänkt	att	göras	under	två-tre	internat	à	två	dagar	under	2021-2022	och	
förhoppningsvis	bli	klart	före	årsskiftet	2022/23.	Etikgruppen	har	sökt	extern	finansiering	till	
skrivandet	men	ännu	inte	fått	definitiva	svar.	Etikgruppen	strävar	efter	att	viktiga	palliativa	
parametrar	införs	i	SNQ	på	sikt,	beslut	ej	taget.	

Nutritions/gastro-arbetsgruppen	har	två	nya	medlemmar,	Elena	Palleri	och	Itay	Zamir	och	består	nu	
av	 tio	 neonatologer.	 Arbetsgruppen	 anordnade	 den	 årliga	 tvådagars	 internatkursen	 på	 Högberga/	
Stockholm	om	neonatal	nutrition	i	september	2021	som	var	mkt	framgångsrik	–	35	deltagare	på	plats	
och	 12	 deltagare	 på	 distans.	 Gruppen	 har	 flera	 projekt	 på	 gång;	 bland	 annat	 arbetas	 på	 en	
uppdatering	 av	 nationella	 riktlinjer	 för	 neonatal	 hypoglykemi	 pga	 flera	 nya	 studier	 inom	 området,	
med	 förhoppning	 om	 publicering	 under	 2022.	 Ett	 arbete	 om	 tarmsvikt/postop	 handläggning	 efter	
tarmresektion/stomi	är	också	på	gång.	En	utvärdering	av	probiotika-riktlinjerna	planeras	till	2022.		

Arbetsgruppen	för	Barn-	och	familjecentrerad	utvecklingsstödjande	vård	har	två	stående	möten	
årligen	–	ett	möte	i	oktober	i	anslutning	till	Perinataldagarna	och	ett	möte	i	mars	i	anslutning	till	The	
Conference	on	Ultra-Early	Intervention.	I	år	har	båda	dessa	möten	varit	videomöten.	En	mindre	
grupp	arbetade	intensivt	med	ett	remissvar	till	Socialstyrelsen	för	Rekommendationer	i	
Neonatalvården	och	Vårdkedjan	för	sjuka	nyfödda	och	för	tidigt	födda	barn	och	deras	föräldrar..	
Målsättning	nu	är	att	fokusera	på	fördjupning	och	konkretisering	av	rekommendationer	inom	
Nollseparation	(genom	hela	vårdkedjan),	samt	arbete	som	aktivt	stödjer	föräldrar	att	förstå	sitt	barns	
beteende	och	hur	vård,	omsorg	och	miljö	kan	anpassas	därefter	för	bästa	möjliga	utveckling	för	
barnet.	Arbetsgruppen	är	multidisciplinär	och	har	föräldra-representation	från	Prematurförbundet	
samt	har	representation	från	alla	storregioner	i	Sverige.	Under	det	gångna	året	har	arbetsgruppen	
tagit	initiativ	till	och	understött	att	regionala	grupper	startats.		

Arbetsgruppen	för	utbildningsfrågor	har	haft	3	telefonmöten	under	året.	Gruppen	har	tillsammans	
med	 Chiesi	 arbetat	 fram	 en	 fortsättning	 på	 NeoSPEX.	 Det	 är	delvis	 samma	 ämnen/föreläsare	 som	
tidigare,	men	också	en	 del	 nytt.	 Arbetsgruppen	 har	 också	 tittat	 på	möjligheten	 att	 framöver	 ordna	
återkommande	webinarium	med	föreläsningar	från	föreningens	olika	arbetsgrupper.		
	
Studierektorsgruppen	har	haft	 två	 zoommöten/	 termin	och	består	 av	 representanter	 från	de	 stora	
universitetssjukhusen.	 Studierektorsgruppen	 fungerar	 som	 ett	 nätverk	 där	 aktuella	 ST-frågor	
diskuteras,	gruppen	arbetar	också	tillsammans	med	socialstyrelsen	och	gör	behovsanalyser	kring	SK-
kurs	kopplade	 till	 kursämnet	neonatologi.	Efter	en	 inventering	 i	 gruppen	kan	vi	glädjande	meddela	
att	antalet	ST	 läkare	 i	Neonatologi	 fortsätter	öka	och	 intresset	 för	att	 söka	ST	 i	neonatologi	 verkar	
vara	stort.	Nytt	för	hösten	2021	är	att	vi	arbetat	fram	ett	program	för	digitala	utbildningsmöten	för	
ST	läkare	som	kommer	att	hållas	tre	gånger/	termin	och	rotera	mellan	alla	utbildningssiter.			
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Pulmonologigruppen	har	ny	sammankallande	ordförande	Richard	Sindelar	(Uppsala,	Akademiska)	
och	sekreterare	är	Kajsa	Bohlin	(Sthlm,	Karolinska).	Gruppen	har	även	utökats	med	tre	nya	
medlemmar;	Kaj	Wetzenstein	(Umeå),	John-Kalle	Länsberg	(Lund),	Linda	Wallström	(Uppsala)	och	
består	nu	av	12	personer.	Gruppen	har	haft	4	videomöten	och	har	bland	annat	arbetat	med	BPD-
definitionen	internationellt/	nationellt,	och	hur	denna	ska	rapporteras	i	SNQ	samt	
lungfunktionsuppföljning	av	före	detta	underburna	barn,	och	utarbetandet	av	nationella	riktlinjer.	
Därtill	pågår	diskussioner	om	lågdos	hydrokortison	och	ev	framtida	nationell	rekommendation	samt	
bevakning	av	pågående	studier	kring	låg-invasiv	surfaktantadministrering.	Arbetsgruppen	har	fått	i	
uppdrag	att	hålla	nästa	års	kurs	på	Högberga	i	september	och	planering	pågår.	

	

HLR-arbetsgruppen	har	haft	flera	digitala	möten	under	året,	sammansättningen	är	oförändrad.	
Gruppen	har	sammanställt	Nationell	riktlinje	för	neonatal	HLR,	som	beräknas	vara	färdigt	i	nu	i	
oktober	för	publikation	på	hemsidan.	Nationell	riktlinje	för	initialt	omhändertagande	av	prematurfött	
barn	förväntas	vara	sammanställt	under	senare	delen	av	hösten.	Gruppen	samarbetar	med	LÖF’s	
tvärprofessionella	arbetsgrupp	gällande	hemsidan	neohlrutbildning.se	och	neoHLR-flödesschema.	
Planen	för	kommande	verksamhetsår	är	att	följa	upp	och	utvärdera	de	nya	riktlinjerna.		

	

Arbetsgruppen	för	Transport	och	Centralisering	(TransCent)	har	under	året	varit	delaktiga	i	arbetet	
kring	 utredning	 av	 Nationell	 Högspecialiserad	 Vård	 (NHV)	 inom	 områdena	 vård	 av	 extremt	
underbarns	 och	 intensivvårdstransporter.	 Vad	 gäller	 extrem	 underburenhetsvård	 sker	 inga	
förändringar	 jämfört	 med	 tidigare.	 Vad	 gäller	 intensivvårdstransporter	 är	 arbetet	 inte	
avslutat.	Vidare	har	Transcent	varit	med	i	arbetet	att	uppdatera	transportriktlinjer.		

	

	

Béatrice	Skiöld,	ordförande,	Svenska	Neonatalföreningen	

2021-10-25	


