Protokoll NUB möte 2022-05-11
Tid: 13-16
Plats: teamslänk
Adress: Aleris Ultragyn Olivecronas väg 1 Sabbatsbergs Sjukhus

Ordf: Maria Kloow
Sekr: Nina Asplin
Deltagare via länk 10 st
En presentationsrunda genomförs av oss som deltar på länk då vi fått nya deltagare i
nätverket, välkomna!
OBS! Mejladresslistan på NUB-medlemmar är i behov av uppdatering. Vid våra utskick
”studsar” ett antal mail åter med adressat okänd. Dessa mailkontakter tar vi bort. De som
önskar vara med i nätverket kontaktar oss med aktuell mailadress .
Maria Kloow går igenom programmet för dagen. Genomgång av föregående protokoll, inga
frågor.
Övriga frågor: inga
● Maria informerar om hur nätverket uppstod och dess huvudsakliga syfte samt vikten
av samarbetet med barnmorskeförbundet www.barnmorskan.se och andra
organisationer såsom Riksorganisationen för Ultraljudsdiagnostik www.ultraljud.nu
och Ultra-arg inom SFOG där Nina Asplin och Christina von Feilitzen är representanter.
www.sfog.se
● Nina informerar kort om att NAG rapporten gällande lika vård för fosterdiagnostik på
ett nationellt plan är klart men ännu ej publicerat och vi väntar med spänning på hur
de olika regionerna ställer sig till de rekommendationer som vi tagit fram.
● Första trimesterscreening diskuteras!
Region Stockholm har nu infört en första trimesterscreening som erbjuds alla gravida
oavsett om man önskar KUB eller ej! Riktlinjer för hur vi bokar samt hanterar olika
scenarion i förhållande till ultraljudsundersökningen kommer att förtydligas!
Vi har fortfarande olika förutsättningar i våra regioner och ännu har vi långt kvar till
att alla gravida i Sverige ges samma erbjudanden, men det går framåt!
Exempelvis så erbjuds bara de som är över 35 år KUB i Västernorrland medans
Linköping nu erbjuder alla KUB. I Gävle har man istället valt första trimester och NIPT
som ett erbjudande (pga ekonomiska fördelar gentemot kub)
Vi har också olika riskberäkningsprogram, de flesta använder dock medscinet och inte
FMF vilket är bra för vår statistik. I KUB programmet kommer inom snar framtid
möjlighet ges att skriva in första trimesterscreeningens data även på de som ej gör
KUB.

Utbildning 1: trim som getts via CFM på KS har fått bra renommé och rekommenderas
av de som gått den! Vi följer nu den checklista som finns för första trimesterscreening
som ligger under SFOG. Vi är överens att första trimesterultraljud bokas tidigast från
12+ för att kunna ges en möjlighet att se allt enl. checklista!
Vi har fortfarande olika cutoff för när vi ska erbjuda NIPT, från 1:200 till 1:1000 1:1000
är den cutoff som rekommenderas i SFOG samt också i NAG rapporten men innebär i
praktiken en ökad kostnad för regionen.
● Nina informerar kort om att RUD arrangerar Fördjupningskurs i Obstetriskt ultraljud
9-11 november 2022, Lidingö Lovik kursgård, 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
● Diskussion förs kring om Ultraljudsbarnmorskor ska vara de som utför de obstetriska
ultraljuden , alternativt annan specialitet som ex Biomedicinsk analytiker eller
Sonograf? Ultra-arg kommer att ta upp denna punkt på nästa möte som är den 19/5.
Vi är överens om att fördelarna överväger till Barnmorskors fördel. Dock är
ultraljudsbarnmorskor i dagsläget en bristvara.
-

-

-

Barnmorskan ger information ”live” till skillnad från andra föreslagna
professioner
Barnmorskan ser helheten, anamnes etc vägs in i värderingen
Barnmorskan är viktig för anknytningen till barnet då barnmorskans kunskap
tillsammans med den medicinska informationen ger en annan och bättre
sammanhållen information än med annan profession.
Hur ska svaren presenteras?
Ska ingen information ges till den gravida / paret under besöket?
Ska svaret levereras av MHV barnmorskan som skrivit remissen?
Ett mkt sämre sätt att fördela våra resurser, då MHV har enormt mycket olika
informationer att delge den gravida
I nuläget pågår en satsning i Region Stockholm för en bättre samverkan mellan
ultraljudsmottagningar och MHV-bm. Att ge kunskap och redskap till MHV bm
för att de ska kunna ge en tydlig information om de fosterdiagnostiska
metoder som erbjuds.
I samband med denna diskussion tar vi upp hur vi på bäst sätt ska
vidmakthålla och utbilda nya ultraljudsbarnmorskor. Där har vi inga bra svar,
kanske universitetssjukhusen är bäst lämpade om pengar avsätts?
Vi konstaterar att det tar mycket kraft och energi samt kostar pengar att
utbilda! Många Ultraljudsbarnmorskor säger upp sig i vårt land och går till
privata vårdgivare både på grund av lönesättning men främst att man ej är
nöjd med ledningen.

● Graviditetsregistret är en källa till en mkt statistik för vår kvalitetsuppföljning och
Maria visar hur man tar sig in i programmet och var man kan finna graviditetsenkäten.
●

En fråga ställs om hur många bm det finns som utför vaginala placentakontroller och
cx mätningar; Vi konstaterar att det endast är ett fåtal mottagningar i landet där bm
utför dessa.

● Löneläget tas upp och ligger i spannet mellan 40 – 55 000 kr. De flesta ligger kanske
mellan 45-50 000 kr och några enstaka över 55 000 kr.
● Vi diskuterar 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. Någon som vill driva frågan?
● Hur förmedlar vi information? Nina och Ann-Christine Nilsson, en
mödrahälsovårdsöverläkare från Örebro skriver en bok för mhv bm (och andra) kring
information om fosterdiagnostik, hur vi informerar, etik och samtalsmetodik mm. Inte
klar ännu men på G.
Tips! Gå in på MHV podden, Karen Flö och lyssna på hennes berättelse ur ett
patientperspektiv! www.mhv-podden.se
● Vill vi ha NUB nätverket kvar och hur ska det isåfall drivas framåt?
Alla på mötet tycker att det är värdefullt att ta del av varandras vardag, vad som
händer kring fosterdiagnostik mm. Vad tycker ni andra? Vi kommer att skicka ut
frågan i ett eget mail, som vi gärna ser besvaras för att kunna fundera på hur det ska
se ut i en framtid.
Vi diskuterar kring 1 möte per år som ska vara på plats och sen kortare digitala möten
vb. Vi diskuterar också att välja ordförande och sekreterare i 2-årsperioder för att få
rotation på ansvaret. Inget beslut tas för detta under dagens möte!
Nästa möte är bokat 25 november 2022 kl. 9:00 -15:00 i Stockholm
Lokal: Svenska Barnmorskeförbundet Baldersgatan 1, Stockholm.
Inbjudan / agenda kommer att skickas ut skickat ut efter sommar och
semestertider.

Vid pennan: Nina Asplin

