
Protokoll perinatal-ARG 10 april 2019 Skånes Universitetssjukhus, 
Malmö.  
 
Antal deltagare: 19 

 
Program: Start av aktiv förlossning. Katarina Remaeus obstetriker BB 

Stockholm gick igenom WHOs rapport och samverkan med 

Barnmorskeförbundet i arbetet kring ställningstagande om Sverige bör ändra 

definitionen av aktiv start. 

Mötet gav Katarina i uppdrag att fortsätta arbetet. 

Sammanfattning skickas med protokollet. 
 
 
 

1 Föregående protokoll gås igenom 
Invasiv placenta, nationella riktlinjer och ny 
patientinformation på gång. Presenteras på SFOG 
veckan 2020. 
 

Karin Pettersson 

2 Fördelning ST-kurser 2020 
Alla kliniker i landet är välkomna att anmäla 
intresse om att hålla kurser. Koncept finns för varje 
kurs. 
Planering: 
Jourförberedande: Ystad, Luleå, Örebro och ev 
någon mer 
Fosterövervakning: Malmö (även 2019) och 
Karolinska Solna 
Komplicerad graviditet: Göteborg, funderar gör 
Linköping och Helsingborg. 
 

Karin Pettersson 

3 Ny ordförande och sekreterare till perinatal ARG 
2019 
Förslag på ny sekreterare presenteras: Maria 
Nelander Uppsala 
Nyval av ordförande och sekreterare sker på 
höstmötet 23/10 2019. 
 

Valberedning genom 
Annika Jeppson 

4 SWEPIS studien avslutad, vad betyder det att 
studien avslutades? 
Data granskas för närvarande. Inget resultat eller 
rekommendation föreligger ännu. 
 

Eva Nordberg 



5 Fosterreduktion samt information om rikssjukvård 
fetalterapi. 
Uppdateringar och information om selektiv och icke 
selektiv fosterreduktion 
PPT skickas med protokollet 
 

Sverker Ek 

6 Transcutan PDB inför VE?  
Halland och Örebro har provat att använda denna 
metod inför VE och vaginal inte instrumentell 
förlossning. Spännande diskussion i gruppen med 
positiva tongångar.  

Eva Nordberg 

7 Granskare av dokument ”nationella riktlinjer för IBD 
och graviditet”  
Annika Jeppsson, Anna Stina Wanby och Maria 
Nelander utses. 
 

Karin Pettersson 

8 Ändring i medicinska födelseregistret angående 
stationer vid VE/tång? 
Förslag presenteras. Se medföljande PPT. Mötet 
ställde sig positiva till Ingelas förslag. 
 

Ingela Hulthén Varli 

9 Samling av navelsträngsblod på patientens initiativ. 
Hur gör klinikerna?  
Lite olika policy rapporterades, en del tillåter om 
patienten har med sig provtagare och material, 
andra inte alls.  
 

Andras Herbst 

10 Information om att blodsmittemärkningen i 
förlossningsjournaler föreslås vara kvar för gravida. 

Karin Pettersson 

11 Vårmötet i perinatologi 16-17/4 2020 kommer gå 
av stapeln i Helsingfors, ett samarbete med våra 
finska kollegor.  

Karin Pettersson 

 

 
Karin och Marie 


