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inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 april 2015
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#framtidensforlossning

MÖT FRAMTIDENS UTMANINGAR FÖR EN
PATIENTSÄKER FÖRLOSSNINGSVÅRD
Förlossningsvården står inför allt större utmaningar när patienterna blir mer pålästa och ställer högre krav på hur de vill att förlossningen ska
gå till. Patienten är delaktig på ett helt annat sätt än i många andra vårdsituationer och det är därför av extra vikt att de får rätt information
och det bemötande de behöver för att ni tillsammans ska utföra en säker och trygg förlossning.
På den här konferensen får du ta del av den senaste forskningen från några av Sveriges främsta professorer, läkare och barnmorskor.
Du får även ta del av flera praktikfall där dina kollegor på förlossningar runt om i Sverige berättar om hur de arbetar för att förebygga
förlossningsskador och förbättra vården.

Varmt välkommen på konferens!

Malin Carlsson
Projektledare

PROGRAM

SEPARAT BOKNINGSBAR WORKSHOP 29 APRIL

TISDAG 28 APRIL 2015
08:45
09:15

Registrering med kaffe och smörgås
Projektledare Malin Carlsson, Conductive, hälsar välkommen

09:20

Förlossning med sugklocka – incidens, indikation & vidare
barnafödande, Karolinska Institutet & BB Stockholm

10:00

Bensträckare

10:10

Nya arbetssätt för att förebygga urinretention efter förlossning,
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

10:50

Förmiddagskaffe

11:05

Så bemöter vi våra patienter före & under förlossningen,
Lasarettet i Ystad

11:45

Bensträckare

11:55

Gruppdiskussion: Barnmorskeledd förlossningsenhet &
hemförlossning, Elin Fjällström

12:35

Lunch

13:35

Ett framgångsrecept till en bättre & säkrare förlossningsvård,
Hvidovre Hospital

14:25

Bensträckare

14:35

Patientmedverkan i förbättringsarbete på BB, förlossning &
neonatalavdelning, Södra Älvsborgs Sjukhus

15:15

Eftermiddagskaffe

15:35

Att främja amning i ett modernt samhälle, BB Varberg &
Kvinnohälsovården i Kungsbacka
Gruppdiskussion: Amning

16:15
16:40
17:00

Mingel
Konferensens första dag avslutas

ONSDAG 29 APRIL 2015
08:30

Kulturskillnader – öka din kunskap & förståelse för patienter med
olika etnisk bakgrund, Kultur & Integration

09:30

Förmiddagsfika

10:00

Vart går obstetriken? Forskningsperspektiv på framtidens
förlossningsavdelning, Lunds universitet & Skånes
universitetssjukhus Malmö

11:00

Bensträckare

11:10

STORK – Säker Träning Och Rätt Kunskap, Centralsjukhuset i
Kristianstad

12:00

Konferensen avslutas
Lunch för workshopens deltagare
Separat bokningsbar workshop

12:00
13:00

Så bemöter du kulturella skillnader på förlossningsavdelningen,
Kultur & Integration
16:00

Workshopen avslutas

SÅ BEMÖTER DU
KULTURELLA SKILLNADER
PÅ FÖRLOSSNINGSAVDELNINGEN
På den här workshopen får du en fortsättning på Annas teoretiska
inledning och får genom praktiska övningar och rollspel konkreta
lösningar på problemsituationer du möter i den kliniska vardagen.
Det blir en eftermiddag där du konfronteras med dina
värderingar, attityder, människosyn, förmåga till empati och
syn på integration. Vi diskuterar svårhanterliga situationer och
hur du genom rätt kunskap och kommunikation bäst bemöter din
patient för en bättre och rättvis vård.
På workshopen kommer vi bl.a. behandla:
• Vilka kulturkrockar möter du och hur kan du handskas med
dem på bästa sätt?
• Förväntningar på sjukvårdspersonal och patientens autonomi i
konflikt
• Konkreta verktyg för att skapa ett gott bemötande
• Hur sätter du patienten i fokus, utan att spela på säkerheten?
• Kommunikation och bemötande – varför kommunicerar vi så
olika?
Workshopen leds av Anna Melle.
Anna Melle är en uppskattad föreläsare med entusiasm och
energi som är svår att inte ryckas med i. Hon har bred erfarenhet
av det mångkulturella svenska samhället och föreläser bl.a. om
kulturmöten, kulturkrockar och patientbemötande inom vården.
Anna har tidigare arbetat som undersköterska och tolk och har 38
års erfarenhet av att arbeta med integration. Hon har släppt fem
olika böcker om bl.a. hedersvåld och om hur det är att åldras i ett
främmande land. Styrkan i Annas föreläsningar
ligger i att hon har stor erfarenhet av människor
med olika kulturer och konflikter som kan
uppstå dem emellan, precis som hon utifrån
egen etnicitet samlar på sig empirisk kunskap
som stärker hennes teoretiska och vetenskapliga
bakgrund.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

FRAMTIDENS FÖRLOSSNINGSAVDELNING bokning@conductive.se

08-670 84 80

FRAMTIDENS FÖRLOSSNINGSAVDELNING

VART GÅR OBSTETRIKEN? FORSKNINGSPERSPEKTIV
PÅ FRAMTIDENS FÖRLOSSNINGSAVDELNING
• Fetal origin of diseases – sjukdom kan
grundläggas under fosterlivet
• Vänd pyramiden rätt: Vänta på
komplikationer eller screena och sätta in
preventiva åtgärder?
• Alla över en kam eller rätt förlossning till rätt person?
Per Olofsson är professor och överläkare vid Skånes universitets
sjukhus i Malmö och Lunds universitet, där han även bedriver f orskning
inom området. Han har länge intresserat sig för graviditets- och
förlossningsövervakning. Per har 40 års praktisk erfarenhet och har varit
verksam i bl.a. Malmö, Lund, Norge, Danmark och Saudiarabien.

Att främja amning i ett modernt samhälle
GRUPPDISKUSSION

SPECIELLT INBJUDEN

• Säker BB-vård i Region Halland – nya vårdriktlinjer och handlingsplan
i amning
• Amning – en röd tråd genom vårdkedjan
• Att coacha och stärka föräldrarollen
Sara Bergstrand-Karlsson, leg. barnmorska, IBCLC, Kvinnohälsovården i
Kungsbacka/BB Varberg
Katrina Imberg, leg. barnmorska, IBCLC, BB Varberg

Kulturskillnader – öka din kunskap & förståelse för patienter med
olika etnisk bakgrund
Mötet mellan olika kulturer leder ibland till problem. Med en bättre
förståelse för varandras kulturer, vanor och traditioner skulle många
vardagssvårigheter kunna undvikas. I vilka situationer kan kulturskillnaderna
bli tydliga och bli ett ”problem”? Här får du konkreta tips och råd på hur du
hanterar besvärliga situationer och vänder dem till något positivt.
Anna Melle, föreläsare, Kultur & Integration

Förlossning med sugklocka – incidens, indikation & vidare
barnafödande

STORK – Säker Träning Och Rätt Kunskap

•
•
•

På den här föreläsningen får vi ta del av hur barnmorskor, undersköterskor
och läkare på Kvinnokliniken i Kristianstad arbetar med teamträning för en
bättre förlossningsvård. Varje träningstillfälle bygger på ett antal scenarier
tagna ur verkligheten för genomgång och övning där instruktörerna
även får hjälp av skådespelare och naturtrogna övningsdockor. Syftet
är att lära sig att arbeta i team, där kommunikation och ledarskap är
viktiga delar, samtidigt som det är en färdighetsträning. Målet är att öka
patientsäkerheten, minska de förlossningsrelaterade skadorna och att öka
tryggheten för både mamma, barn och personal.

Användning av sugklocka över tid
Ökning av fetal distress som indikation
Vidare barnafödande i relation till primärt förlossningssätt

Charlotte Elvander, leg. barnmorska, PhD, Karolinska Institutet

Så bemöter vi våra patienter före & under förlossningen
•
•
•

Nyfikenhet som sätter patienten och familjen i fokus
Tidigare kejsarsnitt – hur ger vi råd om förlossningssätt?
Fri vårdtid på BB – utan att familjen stannar längre

Eva Johnson-Rosborg, leg. barnmorska, Centralsjukhuset i Kristianstad
Lena Havenäng, leg. barnmorska, Centralsjukhuset i Kristianstad

Marie Carlsson Fagerberg, förlossningsläkare & Bodil Herrlin-Hedin, leg.
barnmorska, Lasarettet i Ystad

Patientmedverkan i förbättringsarbete på BB, förlossning &
neonatalavdelning
Danmarks största förlossningsavdelning!

•

Ett framgångsrecept till en bättre & säkrare förlossningsvård

•
•

Kortare väntetider och färre flaskhalsar med rätt resursfördelning
Patientbemötande och höjd patienttillfredsställelse
Så har vi stärkt vårt teamarbete och arbetsmiljön

Trine Lind, leg. barnmorska & projektledare för Productive Operating
Theatre, Hvidovre Hospital
Förlossningsavdelningen på Hvidovre Hospital är Danmarks största, där över
7500 barn föds varje år. Trine Lind berättar under den här föreläsningen om
det projekt de arbetat med i två år för en säker vård och kortare väntetider,
genom stärkt teamwork och bättre kommunikation. Målet med projektet är
att implementera processerna på alla avdelningar inom förlossningen och att
patienten får samma höga kvalitet från det att de ankommer till att de åker
hem.

Nya arbetssätt för att förebygga urinretention efter förlossning
•
•
•

Urinretention postpartum – ett utbrett problem
Nya rutiner och systematisk bladderscanning
Så kan barnmorskan förebygga urinretention postpartum

Carolina Bergerum, vårdenhetschef BB & förlossningen, Södra Älvsborgs
Sjukhus

Barnmorskeledd förlossningsenhet & hemförlossning

GRUPPDISKUSSION

•
•
•

Att hitta förbättringsområden utifrån patientens och personalens
berättelser
Framgångsfaktorer och fallgropar med metoden och arbetssättet
Resultatet – förbättringsområden och tankar från patienterna och
personalen

Under det här passet inleder Elin Fjällström med att presentera
det projekt som hon just nu driver med målet att öppna en
barnmorskeledd förlossningsenhet. Syftet är att bredda alternativen
inom förlossningsvården för att tillgodose fler individers önskemål och
behov och att friska gravida kvinnor med normal graviditet får de bästa
förutsättningarna för att födseln ska bli harmonisk och komplikationsfri.
Deltagarna delas in i olika diskussionsgrupper, där frågor
kring barnmorskans roll och kompetens ligger i fokus, samt
utmaningar och möjligheter med hemförlossning.
Elin Fjällström, fil. mag. sexuell & reproduktiv hälsa, leg.
barnmorska

Marie Blomstrand, leg. barnmorska, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

FRAMTIDENS FÖRLOSSNINGSAVDELNING bokning@conductive.se

08-670 84 80
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Avsändare:
Conductive AB
Karlavägen 104
115 26 Stockholm
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.
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inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 april 2015

MISSA INTE
WORKSHOPEN MED
ANNA MELLE!
• Vilka kulturkrockar möter du på förlossningsavdelningen och hur kan du handskas
med dem på bästa sätt?
• Förväntningar på sjukvårdspersonal och
patientens autonomi i konflikt
• Konkreta verktyg för att skapa ett gott
bemötande
• Hur sätter du patienten i fokus, utan att
spela på säkerheten?
• Kommunikation och bemötande – varför
kommunicerar vi så olika?

A NV Ä N D GÄRNA # FRAM T ID ENSF O R LO SSNING I
S O CI A LA MEDIER OC H B Ö R J A NÄ T V ER KA D IR EKT !

AB Conductive

ConductiveAB

T I D & P L AT S

ANMÄLAN

Konferens 28-29 april 2015
Workshop 29 april 2015

Telefon
Bokningslinje 08-670 84 80
Hemsida
www.conductive.se
Mail
bokning@conductive.se

Scandic Klara
Slöjdgatan 7
Stockholm
T.o.m. 20 feb

T.o.m. 20 mars

Fr.o.m. 21 mars

Konferens

6 550 kr

6 950 kr

7 650 kr

Workshop

2 950 kr

3 550 kr

3 650 kr

PRIS

GÅ 3 – BETAL A FÖR 2
Ange bokningskod Förlossning3för2 när du bokar.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och
utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi
för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar.
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och digital dokumentation. För deltagare på
workshop ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms.
Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista.
Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in p lanerad konferens.
Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast
3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.conductive.se.

Con698

TALARE FRÅN

