Nätverksträff NUB 191108
Sjuksköterskornas hus kl 9.30-15
Ordförande Maria Kloow hälsar välkommen.
Sekreterare Helena Holmgren
20 deltagare, varav några var med för första gången. Vi inledde med en presentation laget runt.

Inskolning av ny kollega
Vi pratade om hur vi gör på olika mottagningar. Powerpoint från Ultragyn och Linköping kommer på
mail.
På Östra i Göteborg arbetar 15 bm med ultraljud och de har alltid någon under upplärning. De har
cirka 3 månaders inskolning. Går bredvid/tillsammans med handledare vid ca 300 ultraljud och söker
sedan SFOG kursen
I Uppsala arbetar 12 UL bm. Inskolning ca 3 mån minst 4 dagar i veckan. 2 handledare turas om och
kan bildgranska på expeditionen
Linköping har nu ultraljudrond en gång/vecka och regionrond var tredje vecka. Det ger möjlighet att
följa vad som händer med patienterna. De har en utbildningsplan och kompendium som delas ut till
de som ska lära sig.
Ultragyn har en utbildningsrad där 60 min per pat är målet. De gör en halvtidsbedömning enl
utbildningsplanen. En erfaren bm bakom som kan hjälpa till. Bilder till Kaffet visas regelbundet och
de har rond tillsammans med KS
Tips att använda webutbildningar på FMFs hemsida

Antal ultraljudsundersökningar
Frågan ställdes om det finns det någon lägsta gräns. Tidigare har det varit 500 ul men den gränsen
har tagits bort. Avtal för vårdval krävs 400 ul /år
Det finns mottagningar där en bm gör ca 350 ul per år och andra mottagningar där varje undersökare
gör över 2000 ul/år

Webenkät
Inför mötet skickade Johanna Svedjeland ut en Webenkät med frågor om bla lön och arbetsmiljö.
45 bm svarade.
Vi kunde se att många av oss har problem med axlar, rygg, nacke, han och tumme. Tips gavs om att
det finns en ortos man kan använda gör att minska belastningen på tumleden. Viktigt också att inte
vända kroppen för mycket mot patienten för att undvika smärtor i vänster arm och axel. En rak
hålling minskar risken för att nerverna till vänster arm kläms åt.
Många som svarat har jobbat längre med UL. Skicka gärna nya förslag på frågor till webenkät till
Johanna så kan vi välja ett fokusområde för enkäten inför nästa möte

Fackförbund
Kajsa Vestlund presenterade sig. Hon arbetar på barnmorskeförbundets kansli.
Barnmorskeförbundet arbetar på samma sätt med professionsfrågorna.
Fackliga frågor skickas till ombudsman för SRAT

Lön
Hur ser det ut i landet? I tex Uppsala ger certifiering+ 2000 kr. I Kalmar ger cerifiering + 1500 kr och
KUB certifiering 1500 kr.
UL är en extra kompetens, viktigt att vi kan tydliggöra att effekterna av hög ultraljudskompetens. Vi
diskuterade hur lönefrågan kan drivas.
Förslag framkom att bjuda in politiker till nästa möte. Nina ska också prata med Eva Nordlund som
blir ny ordförande i Barnmorskeförbundet

Rapport från möten:
RUD (ultraljud.nu)
Nina Asplin och Christina von Feilitzen visade hemsidan och berättade om RUD.
Medlemmar kan efter 1 års medlemskap söka stipendier
Startade 1987. Fanns ingen utbildning inom UL då.
350-400 medl (BMA, bm, läkare, ssk och veterinärer)
Behövs en barnmorska till valberedningen.
Kurs kommer att hållas under 2020

UltraARG,
Nina A och Christina von F var med på internat om utbildning.
Fördjupningskurs för läkare och barnmorskor som innehåller bla handledning planeras.
UltraARG tittar på en lösning så att vi ska kunna se andra mottagningars lagrade bilder där man är
inbladad i vård och planering för pat. Inte möjligt i dagsläget
Ska vi säga tidigt ul eller 1a trim screening? SFOG föreslår 1a trimscreening
Checklista tidigt UL. Riktlinjer kommer på SFOGs hemsida. Ultra ARG dokument v11+0-14+6

Graviditetsregistret, arbetsgruppen för fosterdiagnostik
Helena H och Maria Klow berättade att
KUB ökar, mer än 50 %. Färre är testpositiva. Andelen rapportering av anatomisk granskning har ökat
till 87%.
Automatisk överföring av provsvar från kliniks genetik Karolinska är målet.
Michaela Granfors som nu är registerhållare mailades för att svara på frågor om graviditetsenkäten,
se länk https://patientenkat.se/sv/graviditetsenkaten/
Fokusgrupp som tittat på frågorna där Nina A varit med.
Vi kommer att kunna få återkoppling på hur patienterna upplever bemötandet.

NIPT ger ibland inkonkulsivt svar. Ibland rekommenderas att ta invasivt prov. Högt BMI kan ge
minskad fetalfraktion i provet och innebär att det ibland inte går att få ett svar-

Diafragmadagen, Karolinska
De som varit och lyssnat berättade om långtidsresultat, utveckling och prenataldiagnostik
Omhändertagandet av barnet har utvecklats. Nu opererar bara Stockholm och Malmö
Ecmo är en bra och viktig behandling, men medför också risk för komplikationer. Hjärnblödningar och
blödningar allmänt. r/t heparin?
Det finns en nystartad föräldraförening och facebookgrupp
Karolinska har ett samarbete med Leuven för att på sikt kunna utföra behandling med tracheal plug i
Sverige. Norden och Baltikum ska också kunna skicka patienter

SFOG veckan Östersund
De som varit där berättade om forskning kring PE och hur man arbetar i Australien. Långtidseffekter
av Trombyl dikuterades
Mångfald i vården var ett tema
Upplevelse av ÖB, Anna Wassberg presenterade sin forskning
Nicholaides var med på på länk och beskrev utvecklingen inom fosterdiagnostiken

Temadag Abort
Föreläsning om hjärnans utveckling hos prematurer
Rättsliga rådets arbete
Omvårdnadsriktlinjer vid sen abort
Preventivmedelsrådgivning vid abort
I vissa delar av USA kan avbrytande göras hela graviditeten, även i Israel

Kommande kurser och utbildningar
22 november SNIF symposium om fosterdiagnostik
29 november CNS dag på KS
23-24 april hjärtutbildning Ultra-Arg
3 stycken kurser om 1a trim screening UL kurs planeras 2020

Nästa NUBmöte blir i samband med konferensen Reproduktiv Hälsa som är i Stockholm 18-19
maj. Meddela Nina Asplin om du vill medverka i ev paneldiskussion under konferensen
Återkommer om datum, tid och plats
Höstmötet blir i Sundsvall november 2020. Då kommer möjlighet att delta via videolänk att finnas.

