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Under det gångna året har vi haft tre ordinarie möten, bevistade av 20 – 25 deltagare. Numera
inbjuds också representant för RUD (ultraljudsbarnmorskornas organisation) till våra möten
eftersom vi uppmuntrar till samarbete, särskilt i utbildningsfrågorna. RUD-representant
saknar rösträtt på våra möten. Mötena utgör även en möjlighet att diskutera
forskningssamarbete samt delge varandra intressanta fall inkluderande ultraljudsbilder,
rapporter från kongresser, miniföreläsningar om aktuella ämnen m m.
Under året har arbetet med uppdaterade rekommendationer för fetometri färdigställts och
publicerats i medlemsbladet. Ultra-ARG har kontaktat leverantören av det i Sverige vanligaste
beräkningsprogrammet (Obstetrix), och under 2012 kommer nödvändiga uppdateringar av
beräkningsformler att ske.
Inom Ultra-ARG har även arbetsutskottet för s k mjuka ultraljudsmarkörer (soft markers) haft
ett flertal möten i syfte att slutligen ge vetenskapligt stöd till praxis i Sverige (som hittills varit
mycket varierande) med etisk belysning i samarbete med Etik-ARG. Sammanställningen
beräknas klar under hösten 2012.
Arbetsutskottet för ultraljudsutbildning inom Ultra-ARG består av representanter från de
universitetskliniker som erbjuder ultraljudskurser. Det finns ett väl utarbetat
utbildningskoncept inom såväl gynekologiskt som obstetriskt ultraljud, vilket tidigare
beskrivits i medlemsbladet. Ultra-ARGs strävan är att alla ST-läkare ska genomgå basal kurs i
ultraljudsdiagnostik samt att verksamhetscheferna i landet skickar erforderligt antal läkare till
handledarkursen inom ultraljud. En viktig del av utbildningarna är examinationen, vilket är en
i högsta grad levande fråga inom Ultra-ARG. En lista på hittills examinerade på olika kurser
finns på Ultra-ARGs hemsida, där det också finns information om kurserna och
utbildningskonceptet.
Det finns redaktionsgrupper för uppdatering av ARG-rapporterna inom såväl gynekologisk
som obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Den obstetriska ARG-rapporten beräknas kunna
publiceras under hösten 2012, och den gynekologiska under sommaren 2013.
Inom fosterdiagnostik via maternellt blod (NIPD) går teknikutvecklingen snabbt framåt,
varför Ultra-ARG har inbjudits till möte med Etik-ARG i frågan under september 2012.


