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1 Föregående protokoll gås igenom.  Karin Pettersson 

2 ST-kurser 2020-21 
Jourförberedande 2020-21 Örebro, Luleå, Ystad 
Komplicerad graviditet 2020-21 Göteborg, 
Linköping 
Fosterövervakning 2020-21 Malmö, KS Solna 
Det finns möjlighet att anmäla sitt intresse för att ta 
över 2021.  
Info om fortbildningskurser i SFOGs regi som 
kommer handhas av ny fortbildningssekreterare 
Marie Bixo.  
 

Karin Pettersson 

3 Val av ny ordförande och sekreterare till perinatal 
ARG 2019 
Valberedningen föreslår: 

Anna Hagman Göteborg som ordförande 

anna.c.hagman@vgregion.se 

Maria Nelander på Akademiska som sekreterare 

maria.nelander@kbh.uu.se 

Perinatal ARG beslutar att välja dessa.  
 

Valberedning 

4 CTG gruppen aktiverad 
En analys av HIE grad II-III före och efter nya CTG 
riktlinjerna är planerad.  
Klart våren 2020.  
 

Karin Pettersson/Maria 
Nelander 

5 Vårmöte i perinatologi i Helsingfors 16-17 april 
2020 
Vattenförlossning, sätesförlossning, 
patientsäkerhet, jourarbete, förlossningsrädsla är 
planerade programpunkter.  
Perinatal ARG en halvdag planeras i samband 
med höstmötet onsdagen i kalendervecka 43. 
Ämne: Preeklampsi.  
 

Karin Pettersson 
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6 Hur man lägger in IUFD fall i Graviditetsregistret 
visades. Modulen kommer öppnas för alla. Man 
väljer ut några personer som registrerar. 
Rekommenderas AUDIT lokalt och att man 
därefter lägger in sina fall. Lätt att få ut statistik.  
 

Ingela Hulthén Varli 

7 När startar aktiv förlossning? Slutrapport från 
arbetsgruppen.  
Förslag lämna över dokumentet med referenser till 
perinatal ARG. P-ARG tar frågan vidare med 
Barnmorskeförbundet.  

Katarina Remeus 

8 Swepis-läget i landet?  
Arbetet är accepterat i BMJ.  
Någon enstaka klinik har valt att ändra sina 
riktlinjer innan studien är granskad och publicerad.  
Ingen närvarande klinik har ändrat riktlinjerna. I 
diskussionen framkom många frågetecken som 
behöver besvaras innan man kan dra några 
slutsatser. Studien var planerad för att omfatta 
betydligt fler individer än vad som faktiskt nu kan 
analyseras.  
Mötet enades om att perinatal ARGs ordförande 
och sekreterare kallar till ett nationellt möte när 
studien är publicerad.  
 

Karin Pettersson 

9 GDM-riktlinjer i väntan på studieresultat.  
GDM studien avslutad, det kommer ta tid innan 
den är analyserad och vi har ett resultat. 
En del har gått tillbaka till gamla kriterierna en del 
fortsätter.  
 

Karin Pettersson 

10 Övriga frågor  

 
Välkomna Karin och Marie 

 


