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Protokoll NUB möte 2022-11-25

Tid:  09-13

Plats: Hybridmöte teamslänk

Adress: : Svenska Barnmorskeförbundet Baldersgatan 1, Stockholm.

Ordf: Maria Kloow

Sekr: Nina Asplin

Vi var 12 deltagare, 4 på plats och 8 via teamslänk, trevligt!

En presentationsrunda genomförs!

Maria Kloow går igenom programmet för dagen

Föregående protokoll, inga frågor.

Övriga frågor: inga

● Vi börjar med en diskussion kring vilken tidsåtgång vi har för de olika

undersökningarna nu när vi utvidgat både 1:a trimester screeningen samt 2:a

trimester screening då speciellt med fokus på hjärtat då vi utlyst 2023 till hjärtats år

✔ UAS har 35 min / us

✔ Västerås har 30 min / us och 60 min för de med högt BMI

✔ Katrineholm har 45 min / TUL, KUB, RUL

✔ Varberg (Norra Halland) har 45 min / us

✔ Malmö har 30 min / us

✔ Mamamia Sthlm har 30 min / us Kraftiga pat gällande RUL tas åter, mer

ekonomiskt än dubbel tid

✔ Göteborg (östra) har 45 min /kub  samt 30 min /dat och BMI >40 har 60 min

✔ Sollefteå har 45 min / us förutom tillväxt som har 30 min

✔ Gotland har 40 min /KUB, RUL, tillväxt 30 min, BMI>30 har 60 min

De har också infört AC istället för att skicka till Sthlm samt bm har genetisk

vägledning 1 em/vecka

✔ SöS har 30 min / alla us, BMI>40 har 60 min

✔ Aleris Ultragyn Sthlm har 30 min / alla us

● Tolk diskuteras, då man har diskuterat att ta bort den möjligheten. Vi diskuterar

utifrån ”informerat samtycke” och etik!! Göteborg har ”förintalad information” app
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”Helen”. Man har också infört ”kulturtolkar” bl.a i Västerås och kurser för tolkar inom

fosterdiagnostik. Alla använder nu enbart telefontolk.

● Vi diskuterar också eventuella möjligheter att ha samtal via nätet

● HJÄRTÅRET 2023 – översyn av kompetens inom regionerna planeras ifrån Ultra-arg för

att kunna sätta in punktinsatser under året då checklistan för andra trimester

screening hjärtat uppdaterats. Bilaga bifogas på NY Checklista 2:a trim

✔ Vilka utbildningar finns att tillgå under året?

✔ Göteborgs kurs är redan fullbokad

✔ RUD planerar om möjlighet finns att hitta bra föreläsare på kort tid 1 eller 2

dagar för hjärtat under 2023

✔ TIPS: Lägg upp hjärtronder för diskussion på din hemmaenhet, 1 g/v

✔ TIPS: Anlita Elinor Bärnevåg BMA FRÅN Uppsala som har klara upplägg för

föreläsning / hands on, en 2 dgr kurs på din enhet

● Vi diskuterar löneläget, vi ligger allt mellan 42-58 000kr beroende på erfarenhet och

uppdrag. De flesta ligger mellan 44-55 000kr.

CFM Karolinska ligger i snitt 4.500kr högre än alla andra

● Vi diskuterar åter Graviditetsregistret, statistik/kvalitetssäkring, få är inne och kollar

statistiken här, har förbättringspotential, inlogg går att få, maila grav.reg. samt

utbildningar finns för att lära sig hur man kan titta på statistiken. Bilaga

Graviditetsenkäten samt Graviditetsregistrets årsrapport bifogas.

● Nina ordförande, Cicki sekreterare, Bodil kassör i RUD informerar kort om att RUD

arrangerar utbildningar som ex den nyligen genomförda Fördjupningskursen i

Obstetriskt ultraljud. 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

Vi informerar också från senaste Ultra-ARGs mötet kring:

✔ Placenta accreta, ny riktlinje 2022

✔ Indikationer för tillväxtultraljud (varje region bestämmer egna indikationer då

vi inte har en enhetlig arbetsgrupp kring detta ännu, en fråga för MHV?

http://www.ultraljud.nu
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✔ Checklistan fosterhärtat, diskussion förts ang SBU listan, dags att höja ribban

för detektionsgrader?

✔ Ny ARG-rapport är på G under 2023, nytt kapitel ska skrivas kring första

trimester ultraljudet,  Nina Asplin och Peter Conner (skall tillfrågas) är

påtänkta författare till detta!

● NUB övergår i RUDs regi, exakt hur vi kommer hålla nätverket informeras om på RUDS

hemsida när beslut i RUDs styrelse tagits.

● Vi diskuterar igen kort om vår vidareutbildning inom ultraljudsdiagnostik som en egen
profession för att höja status och löner men konstaterar att det behövs skrivas
motioner och utverka politisk påtryckning för detta. Maria Liljare Mamamia och Tina
Thorn SöS tar tag i detta och funderar på hur vi kan gå vidare!

● TIPS NY BOK om information om fosterdiagnostik, handbok för MHV men kan även

användas av vår profession, lite TIPS kring hur man kan förkovra sin etiska

kompetens och förmedla svår information!! Ni hittar den på Gothia kompetens att

förbeställa, kommer i handeln 16/1 2023: Fosterdiagnostik : handbok för

mödrahälsovården - Ann-Christin Nilsson, Nina Asplin - Häftad (9789177413004) | Bokus

Nästa möte planeras digitalt via RUD, zoomlänk kommer att läggas på hemsidan

www.ultraljud.nu med en kod för att kunna ansluta (måste vara medlem i RUD för

åtkomst)

Vid pennan; Nina Asplin

https://www.bokus.com/bok/9789177413004/fosterdiagnostik-handbok-for-modrahalsovarden/
https://www.bokus.com/bok/9789177413004/fosterdiagnostik-handbok-for-modrahalsovarden/
http://www.ultraljud.nu

