
Utbildningsdag för dig som 
verkar inom kvinnohälsa!

Framtidens kvinnohälsa! 
27/1 2020  8:30-17:00 

Barnmorsketeamet och Sofia Jansson bjuder in till en 
konferens kring kvinnohälsa. Ett allsidigt vetenskapligt 
program som bidrar till en stärkt kvinnohälsa och ett 
hållbart arbetsliv där evidens och beprövad erfarenhet 
delas. Målgruppen är Barnmorskor, undersköterskor, 
fysioterapeuter, doulor, läkare, politiker och tjänstemän. 

Kom tillsammans, fyll på och inspireras!

Fotograf: Danish Saroee



Sheena Byrom  

Barnmorska sedan 40 år och verksam inom 
kvinnohälsovården i Storbritannien. Hon är skapare av den  
digitala läroplattformen www.all4maternety.com som är 
utformad för Barnmorskor och Barnmorskestudenter, 
detta är ett helt unikt koncept där den senaste forskningen 
och undervisningen tillgängliggörs oavsett var i världen du 
är verksam. Sheena är en inspirerande talare, flitigt anlitad 
vid de största och mest välrenommerade konferenserna 
världen över, och nu äntligen Sverige. Hennes första besök 
här. 

Lia Brigante 

Caseload midwife and Quality and standards advisor, Royal 
College of Midwifes (RCM). Frågan kommer ofta ”Vad kostar 
caseload vården och vad krävs av mig som barnmorska?” Lia 
kommer med konkreta svar och siffror på hur caseload har 
förbättrat kvalitén och arbetsmiljön. Lia har en gedigen 
kunskap om forskning kring  caseload och dess 
implementering och har i en storstad som London lyckats 
öka upplevd kvalitet, skadeutfall samt förbättrat ekonomin i 
den allmänna kvinnovården. Spännande och intressant 
framåt tänkande!

Lisa Ann Carlsson 

Lisa Ann har en kiropraktorexamen från Anglo-European College 
of chiropractic (AECC), Bournemouth, England. En femårig 
utbildning som i många avseenden är mycket lik en medicinsk 
utbildning men med mer fokus på anatomi, neurologi och 
ortopedi. Förutom behandling av vanliga åkommor av 
rörelseapparaten med ryggraden som centrum har Lisa Ann 
även en specialistkompetens inom omhändertagandet av 
gravida och spädbarn. Lisa Ann är specialutbildad inom 
laktationsproblematik och den kunskap hon besitter om 
rörelseapparaten och hur det påverkar graviditet och förlossning 
är långt över vad vi inom konventionell sjukvård kan erbjuda. 
Hon går till botten med bäckensmärtan, att det kan vara en 
funktionell orsak som kan åtgärdas genom kiropraktik, hon går 
igenom bäckenets anatomi och hur hon genom kiropraktik får 
barn som ligger i säte att vända sig. Helt i linje med 
www.spinningbabies.com. Välutbildade kiropraktorer är i UK och 
flera andra länder som ex Australien anställda av sjukhusen, 
något som vi i Sverige är ovana vid men som är ett oerhört viktigt 
komplement till våra vanliga professioner Barnmorskor, läkare, 
fysioterapeuter och undersköterskor.
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Var: Matteuskyrkan i Majorna Göteborg, Djurgårdsgatan 17 
När: 27/1 2020.  8:30-17:00  
Anmälan via mail: ange Namn, Yrke och Stad till barnmorsketeamet@gmail.com  
Anmälan via Facebook: Swisha via QR-koden och skriv ditt postnummer  
Anmälan är giltig först när betalning inkommit till Swish 123 662 39 12 (crosstone AB).  
Större grupper/arbetsplatser som önskar bli fakturerade - förfrågan via mail: 
barnmorsketeamet@gmail.com  
Pris: 625:- inkl moms/person inkluderar lunch och fikor, kontakta oss via mail om allergier  
Kontakt: barnmorsketeamet@gmail.com 

Barnmorskor från Min Barnmorska 
Huddinge sjukhus Stockholm 

Caseload är en ny vårdform i Sverige och 
innebär att ett team av tre barnmorskor 
följer den gravida och hennes familj under 
graviditet, förlossning och eftervård. Fokus 
ligger på den personliga relationen och 
kontinuitet mellan vårdgivare och 
vårdtagare. Den stora skillnaden mot 
konventionell vård är att när kvinnan skall 
föda så känner hon den Barnmorska som 
skall bistå vid födseln då det är någon av 
barnmorskorna från teamet som har 
vårdat henne under graviditeten. 
”Caseload midwifery” har visat att 
kvinnorna och barnmorskorna är nöjda 
och att vården för mor och barn är säker.

Program 

8:30-8:45 Kaffe och registrering 

8:45-9:00 Öppningstal av Mia Ahlberg 

9:00-10:00 Sheena Byrom 

10:00-10:15 Fika 

10:15-10:55 Sheena Byrom 

11:00-12:00 Lisa Ann Carlsson 

12:00-13:00 Lunch 

13:00-14:15 Lia Brigante 

14:15-15:00 Min Barnmorska Huddinge 

15:00-15:20 Fika 

15:20-16:15 Sheena Byrom 

16:20-17:00 Diskussion och frågor 

Varmt välkomna!  
Sofia, Nadja, Josephine, Jozi, Johanna 
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Praktisk info 
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