Vellykkede Perinataldager i Stavanger.
Årets perinataldager, de 31. i tallet, ble avholdt i Stavanger 7.- 9. november.
Programmet var variert og hadde fokus på tema som kunne interessere alle ”perinatalere”, dvs.
jordmødre, barne/intensiv-sykepleiere, nyfødtleger og gynekologer. Møtet hadde seks inviterte
internasjonale foredragsholdere og seksten norske forelesere som er sentrale i Norge på sine
fagfelt.
Følgende fagområder ble belyst:
Global helse:
WHO anbefalinger for fødselsomsorg, task sharing for emergency obstetric care, terapeutisk
hypotermi i India og Kangaroo Mother Care.
NIPT (noninvasiv prenatal testing):
internasjonalt og et etisk ståsted samt organiseringen av fosterdiagnostikk i Norge med
politiske diskusjoner.
Perinatal CMV infeksjon: prenatal diagnose, forebygging og behandling samt utfordringer og
retningslinjer for behandling av medfødt/neonatal CMV.
Fødselsomsorg og fremdrift i fødsel : time out in labour” for reduksjon av keisersnitt, LaPS
(Labour Progressin Study), the Nor-why-cesarean study og ”assessment of labour pregression”.
Perinatale nyheter: nyfødtresuscitering i Tanzania, lactoferrinnivåer i plasma ved infeksjoner,
unormale funn ved placenta og navlesnor og betydningen for barnets helse, nyheter innen
nyfødtkirurgi og foreldres tilfredshet med nyfødtintensiv avdelinger i Norge.
Neonatal lungemodning, monitorering og ventilasjonsstrategier
Use and abuse of antibiotics in perinatology
Elleve innsendte abstracts ble presentert under frie foredrag. Pris for beste foredrag omfatter
diplom og kr 5000.
Vinner av prisen for beste foredrag innen nyfødtmedisin var Janicke Syltern med foredraget:
”Beslutninger på grensa til levedyktighet: Hva vil foreldre vite?”
Prisen for beste foredrag innen obstetrikk gikk til Anne Kaasen for foredraget: ”National survey
of routine for intrapartum fetal monitoring in Norway”.
NPF prisen på 25 000 kroner gikk til Lise Gaudernack for prosjektet ”effekt av
butylskopolaminbromid på fødselsfremgang hos førstegangsfødende med begynnende tegn på
langsom fremgang – en placebokontrollert RCT.
Vi takker den lokale komiteen for et utmerket sosialt program som inneholdt en uformell og
festlig ”get together” aften med underholdning av Stavangers ”obsteriske menn” og festmiddag
med nydelig servering og førsteklasses underholdning.
Vi vil også takke alle forelesere fra innland og utland som var med på å gjøre årets
perinataldager spennende og lærerike. Ikke minst vil vi takke alle medlemmer i NPF (Norsk
Perinatalmedisinsk Forening) og deltakere ved perinataldagene som bidrar til berettigelse av
foreningens eksistens.
Her vil vi også sende en oppfordring til alle lesere om å melde seg inn i NPF samt å møte opp på
perinataldagene. Medlemstallet til NPF har sunket de siste årene og denne trenden må snus
dersom vi også i fremtiden skal ha et levende perinatalmiljø og en fungerende interesseforening.
Medlemskontingenten har stått uforandret på 300 kroner i svært mange år. Medlemskap
innebærer at man støtter foreningens arbeid og får reduksjon i kongressavgiften til
perinataldagene på kr 500,-. Vi oppfordrer alle perinatalere til å melde seg inn i foreningen! I
tillegg oppfordrer vi alle landets nyfødt intensiv avdelinger og alle
fødeavdelinger/kvinneklinikker til å sende minst èn fra hver profesjon til de årlige
perinataldagene. Vi ønsker også at flere sender inn abstracts til frie foredrag; her er det heder og
ære, samt penger, å hente!

Styret har besluttet at perinataldagene fra neste møte i 2019 skal arrangere over to hele dager
heller enn to halve og en hel dag. Dette vil gi omtrent like mange timer til det faglige
programmet og samtidig være tidsbesparende for deltakerne. Velkommen som medlem i NPF og
til de 32. perinataldagene i Kristiansand 7.-8. november 2019!
For innmelding i NPF, skriv denne adressen inn i søkefeltet:
http://tsforum.event123.no/npf/
For styret;
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