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Övriga frågor
Vi var 2 digitalt samt 8 st på plats som träffades, trevligt!

Stående diskussionspunkt beslutas; Hur gör vi?
•

Nina berättar om NPO – Nationellt patient område; NAG - arbetsgrupp kring
fosterdiagnostik ”jämlik vård nationellt” Rapport varit ute på remiss, nu åter med
kommentarer som NAG ska ta ställning till samt ev revidera rapporten.
- Bifogar remissen
- Utifrån NAG rapporten och syftet ”jämlik vård” diskuteras cut off för hög och låg
sannolikhet vid KUB undersökning. Exempelvis har Skåne 1:1000 och Stockholm
har 1:200
- Vi diskuterade också jämlik vård och tillväxtkontroller, vid KUB undersökning och
PAPP-A MoM mindre än 0,2 utförs tillväxt i v 24 (Gemensamt beslut för region Skåne).
Hur gör övriga regioner?

•

Nina informerar om SNIF – Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik
tillhandahåller bra informationer kring metoder och diagnoser
www.nnkkf.n.nu/material
- Bifogar SNIF:s minimikrav för att bedriva fosterdiagnostisk verksamhet

•

Nina informerar kring Impactstudiens Substudie där syftet är att ta reda på om enkla
mätningar av hjärtfunktion och systematisk vaskulär resistens hos kvinnan i tidig
graviditet kan överträffa och/eller ersätta mer resurskrävande undersökningar av
livmoderns artärer samt i andra hand ta reda på om undersökningen kan användas
för att utveckla ett effektivt och mer användarvänligt screening-test för preeklampsi.
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Substudien pågår på Aleris Ultragyn
De som är intresserade av mer information kring den stora nationella
multicenterstudien kan gå in på www.impactstudien.se
•

Nina & Cicki informerar om att RUD kommer arrangera Fördjupningskurs i Obstetriskt
ultraljud preldatum 9-11 november 2022, troligtvis i Sthlm. Gå in på RUDs hemsida
och sök gärna stipendier för kurser om ni varit medlem minst 1 år. Om ni inte är
medlemmar rekommenderar vi att ansöka om medlemskap till en kostnad av 200
kr/år www.ultraljud.nu

•

Sofia Badersten från Helsingborg informerar om att de har en utbildning i klinisk
genetik och genetisk vägledning 15 hp, sök senast 17 dec Klinisk genetik och genetisk
vägledning I 15hp | Medicinska fakulteten (lu.se)
-

Vi diskuterade också upplägg kring utbildning av ny bm inom fosterdiagnostik.
Sofia har som projektledare Kunskapscentrum kvinnohälsa bidragit till framtagandet av
utbildningsplanen i Region Skåne som vi i NUB får ta del av, se bifogad fil

-

Lönespridning för ultraljudsbarnmorska diskuterades och i Stockholm ligger den mellan
ca 40.000 – 54 000. Vi diskuterade också hur vi skulle kunna promota att
ultraljudsbarnmorska blir en egen specialité för att bl.a få upp lönen. Maria Kloow
tillsammans med andra chefer skrev ett dokument kring detta för många år sedan som vi
kan utgå ifrån för att ev få ihop en motion till riksdagen. Tid för detta är svårt att finna
men Cicki /RUD ska sondera hur man ev kan gå tillväga och återkopplar kring detta när
styrelsen har tagit del av dokumentet. Isamband med ovan diskuterades också KI-utb i
fosterdiagnostik 30hp, den ligger just nu i träda. Ett förslag är att omvandla den till 50hp
som VFU (om vi får en ny diciplin/leg som heter ultraljudsbarnmorska) då löser vi
praktiken!

•

G-borg informerar kring användandet av en platta som används till översättning på 7 olika
språk vid kub, andra trimester ultraljud samt tillväxtultraljud. Man ställer frågor – den
översätter. SÖS testar denna platta 3 mån som ett pilotprojekt istället för tolk för att om
möjligt sänka kostnaderna för detta.

•

Hur levererar vi KUB siffror? Vi gör olika, en del förklarar siffrorna, andra informerar endast
om det blev en låg alt. Hög sannolikhet. Vad är bäst?

•

Diskussion kring vårdmiljö; ska vi införa rotationstjänster? Olika åsikter kring detta!

•
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Diskussion kring om Ultraljudsbarnmorskor ska vara de som utför ultraljuden, alternativt
annan specialitet som ex BMA? Livlig diskussion!

•

Diskussion kring ersättningsnivåer Vårdval förs, det är svårt att hålla budget för de
flesta mottagningar, alla får ”springa snabbare” och tid för reflekterande samtal samt
kvalitetssäkring får stå tillbaka.
Lägesbilden är att det pågår en revidering av regelboken för vårdvalet obstetrisk
ultraljudsmottagning med utgångspunkt i;
- Ingen ökad ersättning sedan Vårdval obstetriskt ultraljud startade 2010, endast
mindre revideringar.
- I Stockholm är det cirka 77% gör ett KUB inom Vårdvalet av de som är gravida
(Cirka 73% är under 35 år, 27% är 35 år eller äldre) 2020.
- I socioekonomiskt svaga områden är det betydligt färre som gör KUB orsak kan
vara att det är svårt att förstå informationen kring fosterdiagnostik/ vad det
innebär, och också ibland även handla om kulturella förklaringar varför man väljer
bort fosterdiagnostik.

•

En reminder; Nästa KUB användarmöte 10 januari 2022 ska anmälas till Peter Conner
för de som är administratörer.

•

Temadag Abort genomfördes 23/11 och nya metoder i tidig graviditet samt etiken
kring dessa diskuterades. De som deltog i dagen tyckte den var bra! Föreläsning om
fosterdiagnostik hölls av Peter Lindgren samt Charlotta Ingvoldstad (på kort varsel pg
Nina sjuk)

•

Hur förmedlar vi information? Tips! Gå in på MHV podden, Karen Flö och lyssna på
hennes berättelse! www.mhv-podden.se

•

Nästa vårmöte planeras som hybridmöte
Datum 27 april kl 13-16, teamslänk skickas av Maria Kloow
De som har möjlighet hälsas välkomna till vår konferanslokal på Aleris Ultragyn
Olivecronasväg 1 Sabbatsbergs Sjukhus.
Vid pennan; Nina Asplin

