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09.00

registrering öppnar

10.00–12.00

konferensens öppnande Ingela Wiklund,
Invigningstalare

dag 1 • Onsdag 23 oktober

förbundsordförande

Maria Arnholm, jämställdhetsminister

Keynote

Eva Nordlund, Nu är det nog-rörelsen
Andreas Madestam, ”Pillrens barn: effekten av att subventionera p-piller på barns hälsa och välbefinnande”.
Prisutdelning

Utdelning av Svenska Barnmorskeförbundets Hederspris

12.00–13.30

lunch

13.30–15.00

Hartsfield

jacksson

O’hare chicago

Föda I

planering för
graviditet

Fosterdiagnostik

90 min

Seminarium Nya Horisonter för Reproduktiv Hälsa Marika Reay, Swiss Precision Diagnostics GmbH

Moderator Helena Lindgren
Framtalande av identiteter
mamma, pappa, flicka och
pojke efter förlossning
Shirley Näslund,
doktorand i svenska
Föda hemma – en väg
till fördjupad hälsa
Åsa Larsson, barnmorska
doktorand
Anala ultraljud vid
misstänkt sphinkterruptur
och Omhändertagande
efter sphinkterruptur
Ann Olsson,
barnmorska med dr

Moderator
Moderator Margareta Larsson Marianne Johansson
I vilken grad planerar
svensk- resp utlandsfödda
graviditeter?
Jenny Stern, sjuksköterska
doktorand
Introduktion av
Reproduktiv Livsplanbaserad information
Jenny Stern,
sjuksköterska doktorand
The PrePreg Network
– europeiskt
forskarnätverk (U)
Maria Ekstrand,
barnmorska med dr
Öka partners delaktighet
(U)

15.00–15.30

kaffe

Genetisk fosterdiagnostisk
Erik Iwarsson, professor
Fosterdiagnostiska
undersökningar
Hans Wessel,
överläkare med dr
Information till
föräldrar
Susanne Georgsson-Öhman,
barnmorska med dr

Workshop
Goda levnadsvanor

Workshop
Goda levnadsvanor

Samtal om rökning
Ulla Lennartsson Ljung,
barnmorska, tobaksterapeut

FYSS på recept
Eva Rehnlund, barnmorska
Tyresö Ungdomsmottagning

Genomföres vid tre tillfällen,
klockan 13.30, 14.30 och
15.30.

Genomföres vid tre tillfällen,
klockan 13.30, 14.30 och
15.30.

dag 1 • Onsdag 23 oktober

15.30–17.00

Hartsfield

jacksson

o’hare chicago

90 min

nya och andra
sätt att organisera
förlossningsvården

Mödrahälsovård

sexualundervisning
och pornografi

Moderator Lis Munk,
Vårdförbundet
Exempel från Danmark,
Holland och Storbritannien
och exempel på svensk modell
Differensiert fødselsomsorg
Stine Bernitz, Fag- och forskningsjordmor, PhD Norge
Södra BB – ett alternativ?
Inger Klingberg, chefbarnmorska,
Marie Ekborn barnmorska och
Anna-Karin Cullberg-Sjösten,
barnmorska
The joy and challenges
of Known Midwifery
Ellen Merete Tobiassen, Ledande
Chefjordemoder, MPO och
Lene Maja Christensen,
jordemoder, Danmark lska)
Engelska

Modellerna diskuteras bland annat utifrån
möjligheten för kontinuerlig närvaro
vid förlossningen och hur det påverkar
barnmorskornas arbetsmiljö.

18.00

middag

Moderator Ingela Rådestad
Ingen konsensus
gällande screening av
graviditetsdiabetes
Maria Lindqvist,
barnmorska doktorand
Fosterrörelser vid fullgången
graviditet
Mari-Cristin Malm
Barnmorska, doktorand
Webstöd för
hälsosamt moderskap
vid typ 1 diabetes
Karolina Lindén,
barnmorska doktorand
Deltagande i cervix
cancerscreening, möjligheter
och hinder
Gudrun Broberg,
barnmorska doktorand
Uppfattningar om tonårsgraviditet bland thailändska
tonåringar i Sverige
Elisabet Häggström-Nordin,
barnmorska med dr

Moderator
Catharina Zätterström
WHOs riktlinjer för
sexualundervisning (U)
Margareta Larsson,
barnmorska med dr
Tonårspojkars
pornografikonsumtion
Magdalena Mattebo,
barnmorska doktorand
Film: Porrskadat
Av Moa Kjellstrand och Roxane
von Gerber Hedayat
Sexualundervisning
– en rättighet
Hans Olsson Rfsu

14.00 Teaterföreställning ses i baren! k san
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08.30–09.30

Keynote Richard

09.30–10.00

Kaffe

10.00–12.00

Hartsfield

jacksson

o’hare chicago

120 min

föda II

Goda levnadsvanor

eftervård

Moderator Ingela Wiklund

Moderatorer Marianne B Johansson
och Susanne Åhlund

Moderator Lotta Ellberg

Cook, professor i systemsäkerhet i hälso- och sjukvårdsorganisationer, Kungliga Tekniska Högskolan

Upplevelse av vaginal förlossning
efter tidigare sectio
Ida Lyckestam Thelin,
barnmorska doktorand
Ökar sugklocka risken för
intrakraniella blödningar?
Cecilia Ekéus, barnmorska docent
Förlossning med sugklocka
och betyg i nionde klass
Mia Ahlberg, barnmorska doktorand
Barnmorskan som lots för
normal förlossning
Ann-Cathrine Adlers, barnmorska
Stärkande dimensioner i
förlossningsupplevelsen
Elisabeth Ulén, barnmorska
Vem bestämmer
födsloställning?
Li Thies Lagergren,
barnmorska med dr

dag 2 • Torsdag 24 oktober

Ungdomar och rökning
Gunilla Bohlinder,
överläkare med dr
Graviditet och missbruk av
alkohol och läkemedel
Mona Göransson,barnmorska med dr
Åsa Magnusson, läkare med dr
Kostvanor hos tidigt gravida
jämfört med icke-gravida
Anette Lundqvist,
barnmorska doktorand
Psykisk ohälsa

Pappors delaktighet i vård
efter kejsarsnitt
Margareta Johansson,
barnmorska fil dr
Känsla av sammanhang
hos förstagångsföräldrar
Tone Ahlborg, barnmorska fil dr
Bröstmjölksintag hos
mycket för tidigt födda
Emilija Wilson,
barnmorska doktorand
Förekomst och upplevelse
av handgriplig amningshjälp
Karin Cato, barnmorska
Faktorer som leder till
att föräldrar separerar
Tone Ahlborg, barnmorska fil dr
Föräldraskap genom ägg
och spermiedonation
Stina Isaksson,
sjuksköterska doktorand

workshop

Uppfinnare

dag 2 • Torsdag 24 oktober

Seminarium mammapappalam Erika Nilsson, Spinalis

12.00–13.30

lunch

13.30–14.30

Hartsfield

jacksson

o’hare chicago

60 min

föda III

goda levnadsvanor

13.00 –16.30

Moderator Siw Alehagen
Vård av gravida och födande
kvinnor med utvecklingsstörning
Berit Höglund, barnmorska fil dr
Förlossningsrädsla bland
svensk- och utlandsfödda
kvinnor i Sverige
Elin Ternström,
barnmorska doktorand
Tillit till egen förmåga
bland förlossningsrädda
Birgitta Salomonsson,
barnmorska med dr

Viktnedgång
under amningsperioden
Hilde Brekken, dietist
Vikt sex år efter barnafödande
Ing-Marie Claesson,
barnmorska med dr

internationell workshop

Moderator Anna Nordfjell
Sveriges arbete med SRHR globalt
Sarah Thomsen, regeringens sakkunnig
i SRHR-frågor
Möten med människor
– berättelser och bilder
Donald Boström, journalist
och fotograf
Erfarenheter kring internationellt
arbete och ICM’s global standards
Kyllike Christensson, barnmorska
och professor

Bangladesh – ett exempel
Anna af Ugglas, barnmorska
och sakkunnig specialist,
UNFPA Bangladesh
Kaffe

Erfarenheter från olika projekt
för att stärka SRHR och
barnmorskors verksamhet
Reflektioner i grupp
ICM och Barnmorskeförbundets
fortsatta arbete
Ingela Wiklund,
förbundsordförande och
ledamot i ICM’s styrelse
Deltagande i enbart detta seminarium
kostar 200 kr, anmäl dig i så fall
till kansli@barnmorskeforbundet

dag 2 • Torsdag 24 oktober

14.30–15.00

kaffe

15.00–16.00

Hartsfield

jacksson

o’hare chicago

barnmorskors
arbetssituation

goda levnadsvanor

internationell workshop
fortsättning

Barnmorskornas arbetssituation
och välbefinnande
Ingegerd Hildingsson, professor
Artikeln om barnmorskors arbetssituation som
publicerats i Svenska Barnmorskeförbundets
vetenskapliga tidskrift Sexual and Reproductive
Health Care har uppmärksammats i media.

Fysisk aktivitet
Matthias Lidin, sjuksköterska
Levnadsvanor påverkar hälsan
Irene Nilsson-Carlsson,
projektledare Socialstyrelsen
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posters

Kvalitetsförbättring inom eftervård och neonatal intensivvård
Carolina Bergerum, barnmorska
Våga väga i Södertälje (U)
Nicme Ilia, SamBa
Ta hand om din hälsa (U)
Anna-Karin Johansson, barnmorska verksamhetsutvecklare
Eva Jutterström, sjukgymnast
Cytburken kvalitetsregister (U)
Mia Westlund, utvecklingsbarnmorska
Oxytocinbehandling vid långsam förlossningsprogress
Marie Berg, professor

Våra huvudtalare

Eva Nordlund

Andreas Madestam

Richard Cook

Kanada, President International Confederation of Midwives

Nationalekonom och forskare vid Stockholms universitet

Läkare, forskare och professor inom patientsäkerhet

Nu är det nog Våren 2012 startade Eva och en kollega en
facebookgrupp som de kallade Nu är det nog. Därefter var stenen
i rullning och Eva blev en av initiativtagarna till strategigruppen i
Stockholm. Man beslutade sig för att mycket medvetet börja arbeta
för vår profession, de födande och för barnmorskors arbetsvillkor.
Strategigruppens mål är att barnmorskor ska ha möjlighet att följa
evidens. Det innebär bland annat att utveckla olika vårdformer
före, under och efter graviditet samt att verka på många nivåer för
att knyta samman alla goda krafter inom barnmorskekåren.

Children of the pill AndreaS Madestam är forskare i
nationalekonomi, med särskild inriktning mot utvecklingsekonomi vid Stockholms universitet. Hans forskningsprofil inkluderar programutvärderingar inom både hälsa, utbildning och
mikrokrediter med en särskild fokus på skillnader i utfall mellan
kvinnor och män. Utöver detta arbetar han även med frågor som
rör människors politiska beteende och politiska engagemang.
Madestam har tidigare varit Assistant Professor vid Bocconi University i Milano.
I studien Children of the Pill: The Effect of Subsidizing Oral
Contraceptives on Children’s Health and Wellbeing (med Emilia
Simeonova) visar han att subventionering av p-piller förutom att
leda till färre aborter har en del mer oväntade effekter. Att sub
ventioneringen skiljer mellan landstingen har gjort det möjligt
att studera effekterna. Barn till kvinnor som fått preventivmedel
subventionerade är friskare, det är mindre sannolikt att de föds för
tidigt och att de dör i plötslig spädbarnsdöd. Kvinnornas utbildnings- och lönenivåer påverkas.

Det som fungerar Richard Cook, forskare, läkare och
Sveriges första professor inom patientsäkerhet studerar främst det
som faktiskt fungerar och går rätt till i dagens vårdsystem. Målet
med forskningen är att försöka förstå hur vi genererar goda resultat,
och vad som leder till dåliga resultat. Varje olycka beror på kombinationen av flera brister som förstärker varandra. Även om vi
kan eliminera en del brister så uppkommer alltid nya. Sjukvård är
ett komplext system – det innebär alltid en risk för misslyckande.
Hälso-och sjukvården är i sig riskabel. Dagens sjukvård i västvärlden är redan väldigt effektiviserad. Effektiviseringar bidrar i vissa
fall till olycksfall men omfattningen av den här bidragande orsaken
är svår att mäta, och den är kontroversiell.

Utställare

Medicvent AB
Bayer
Sensus Studieförbund och Amningshjälpen
Eir Medic AB
DJO Nordic AB
Midsona Sverige AB
Vårdförbundet
Trygg-Hansa
Medexa Diagnostik Service Ab
Weleda AB

Meteko AB
Kvinnosjukvården Norrbottens läns landsting
Kebomed Ab
Hansen Protection AS
Rfsu AB
SCA Hygiene Products AB
Actavis AB
Pampers
Novamedic AB
Cederroth

Erol AB
Clearblue
EVRY Healthcare Solutions AB
Nordisk Kellogg
SBF
1177/UMO
Johnsson&Johnson

