
Framtidens förlossningsvård  
– mångfald och kontinuitet.  
Hur går vi vidare?

Webbinarium 17 november 2020

Nu är det dags att ta sig an framtidens förlossningsvård. Svenska Barnmorskeförbundet  
anordnar en temadag på ämnet den 17 november 2020 klockan 10.00–18.00. 

Vi lyssnar på presentationer av forskare, sakkunniga och patientföreträdare och diskuterar.

• Hur kan förlossningsvården utvecklas med olika vårdformer och hur skapas en mångfald  
av kontinuitet?

• Att agera professionellt och hantera interventioner i en alltmer medikaliserad  
förlossningsvård.

Webbinariet sänds digitalt via Zoom och anslutningslänken kommer att finnas tillgänglig från 
och med den 13 november på Svenska Barnmorskeförbundets hemsida:  
barnmorskeforbundet.se/kalendarium/forbundet/temadag

För frågor, kontakta oss via kansli@barnmorskeforbundet eller ring 08-10 70 88. 

Alla är välkomna att delta kostnadsfritt.

Välkomna!

Eva Nordlund 
Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet  En del av srat  srat.se
Baldersgatan 1 114 27 Stockholm  Telefon 08-10 70 88  
barnmorskeforbundet.se  barnmorskan.se
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 Med reservation för ändringar

 Dagens moderator Monica Christianson · leg barnmorska, docent i sexuell och reproduktiv hälsa,  
Umeå universitet

10.00 Inledning  
Eva Nordlund · ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 
Monica Christianson · leg barnmorska, docent i sexuell och reproduktiv hälsa, Umeå universitet

  
Hur kan förlossningsvården utvecklas med olika vårdformer  
och hur skapas en mångfald av kontinuitet?

10.10–10.30 Barnmorska hela vägen – två modeller av kontinuitet 
Ingegerd Hildingsson · leg barnmorska, professor, Uppsala universitet, Mittuniversitet 

10.35–10.55 Ett utökat mödrahälsovårdsuppdrag, anpassat efter lokala förutsättningar 
Hanna Hedvall · leg barnmorska, mödrahälsovården, Region Västernorrland, Sollefteå 

11.00–11.35 Sammanhållen graviditets-, förlossnings- och eftervård med ett barnmorsketeam  
– Min Barnmorska, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.  
Erfarenhet efter 2 års verksamhet. 
Marie Ekborn · chefsbarnmorska Karolinska universitetssjukhuset  
Karin Gustafsson · leg barnmorska Karolinska universitetssjukhuset

11.40–12.00 Vad säger evidensen om hemförlossningar?   
Mia Ahlberg · leg barnmorska, PhD, omvårdnadsansvarig tema Kvinnohälsa  
Karolinska Universitetssjukhuset, forskare Klinisk Epidemiologi Karolinska Institutet

 Frågestund 

12.30–13.15  Lunch

13.15–13.35 Barnmorska undersöker och skriver ut barn vid tidig hemgång   
Hanna Ulfsdottir · PhD, universitetsbarnmorska Karolinska universitetssjukhuset 
Ulrika Nordenback · leg barnmorska, omvårdnadschef Karolinska universitetssjukhuset 
Ia Roos · biträdande universitetsbarnmorska Karolinska universitetssjukhuset

13.40–14.00 Barnmorskan kommer på hoj – erfarenheter från BB hemma Malmö 
Pernilla Döj · leg barnmorska, omvårdnadsledare BB hemma 
Christine Rubertsson, leg barnmorska, professor, Lunds universitet

 Frågestund 

14.20–14.30 Vad vill vi? Vad vill barnmorskor? 
Eva Nordlund · ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

14.30–14.50 Fikapaus



  
Att agera professionellt och hantera interventioner  
i en alltmer medikaliserad förlossningsvård

14.50–15.10 SWEPIS, en historisk blandning av vetenskap och känslor vi alltid kommer minnas 
Charlotte Elvander · leg barnmorska, PhD, BB Stockholm

15.15–15.35 Förlossningsprogress och aktiv fas hos kvinnor med spontan förlossningsstart.  
När ska vi intervenera under förlossningens öppningsskede? 
Louise Lundborg · leg barnmorska, doktorand Karolinska Institutet, Enheten för klinisk epidemiologi

15.40–16.00 Early Labour, what’s the problem?  
Karin Ängeby · leg barnmorska, PhD, forskningsledare, Region Värmland

16.05–16.25 Stöd i samband med barnafödande  
Liisa Svensson · leg barnmorska, universitetsadjunkt, biträdande programdirektör  
Barnmorskeprogrammet, Avdelningen för Kvinnor och Barns Hälsa, Karolinska Institutet

16.30–16.40 Att vara professionell i förhållande till delaktighet, individuell vård, PM och riktlinjer  
Marianne Nilsson · leg barnmorska, Göteborg

16.40-17.10 Frågestund

17.10-17.30  Framtidens föderskor  
Lisel Naeslund · ordförande Föreningen Födelsehuset, förälder, doula och sjuksköterskestudent

17.30-18.00 Paneldiskussion och avslutning
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