
                 
 

Välkommen till nationella regiondagar i Stockholm avseende nationell högspecialiserad 

vård av viss barnkirurgi  
Den 3-4 oktober bjuder vi in till nationella regiondagar i Stockholm avseende barnkirurgi inom ramarna för 

nationell högspecialiserad vård. Alla personalkategorier som träffar barn med medfödda missbildningar på alla 

sjukhus är viktiga och hälsas härmed hjärtligt välkomna!  

 

Från 1 juli 2018 har Barnkirurgen på Skånes universitetssjukhuset i Lund samt Barnkirurgen på Karolinska 

universitetssjukhuset i Stockholm fått uppdraget av Socialstyrelsen att ansvara och bedriva rnationell 

högspecialiserad vård för diagnoserna anorektala missbildningar, medfött diafragmabråck, esofagusatresi, 

Hirschsprungs sjukdom, blåsextrofi och vaginal aplasi.  

Många av barnen med medfödda missbildningar behöver vård på sitt hemortssjukhus både innan och efter 

operationerna och de behöver även fortlöpande hjälp via hemortssjukhuset under uppväxten. Resvägarna till 

Lund och Stockholm kan vara långa och vi vill gärna bidra till att barnet får bästa möjliga vård även på sitt 

hemsjukhus genom goda samarbeten mellan våra kliniker.  

Efter förra årets dagar i Lund vill vi fortsätta att etablera kontakter mellan sjukhusen, kartlägga och planera en 

god vårdkedja för barnen och lägga grunden för ett gott tvärprofessionellt samarbetsklimat. Vi vill också öka 

kunskapen kring dessa sällsynta diagnoser samt lyssna till er som personal på barnets hemortssjukhus kring vad 

ni behöver av oss för att för kunna ta hand om barnen på bästa möjliga vis.  

Mötet kommer att hållas på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. 

Konferensen kostar 550 kr (inkl moms)och inkluderar middagen 3/10. Resa och boende står deltagarna själva för. 

Sista anmälningsdag tisdag 24/9. 
För mer information och anmälan.  

 
Program för ¨Dagar för Nationell högspecialiserad vård inom viss barnkirurgi¨  

Torsdag 3 oktober 

13:00-13:10 Välkomna! 

13:10-16:30 Erfarenheter av första året med nationell högspecialiserad vård inom barnkirurgi (Stockholm/Lund) 

Esofagusatresi (30') 

Medfött diafragmabråck (30') 

Anorektala missbildningar (30') 

Hirschsprungs sjukdom (30') 

Kaffe/te (30’) 

Blåsexstrofi (30') 

16:30-17:00 Trakeal ocklusion vid medfött diafragmabråck (Eleonor Tiblad, Stockholm) 

18:00- Middag Nanna Svartz restaurang 

Fredag 4 oktober 

08:30-09:00 Erfarenheter ur ett patientperspektiv  

09:00-11:30 ¨Workshops¨ (inkl paus för kaffe/te) korrigera  

Hur fungerar den Nationella högspecialiserade vården inom barnkirurgi? Vad är bra? Vad kan förbättras? 

11:30-13:00 Redovisning från ¨workshops¨ och avslutning¨ 

Vid frågor kontakta emma.fahlstrom@sll.se 

https://www.karolinska.se/for-vardgivare/kliniker-och-enheter-a-o/kliniker-och-enheter-a-o/tema-barn-och-kvinnosjukvard/barn-med-sjukdomar-i-buk-och-blod-eller-cancer/barnkirurgi/nationella-regiondagar-rikssjukvard-i-barnkirurgi/

