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Svangerskap, fødsel og barsel

Kvalitet i omsorgen
Konferanse i Lillestrøm
Thon Hotel Arena
27. mai 2008 kl 10-18

”Mitt mål med strategiarbeidet er å utvikle en felles plattform for svangerskaps- og fødselsomsorgen, som er
forankra i oppdatert faglig kunnskap. Dette arbeidet vil kreve at a) brukere, b) fagfolk, c) lokalsamfunn og d)
myndigheter har samme forståelse for utfordringene vi står overfor, og for hvilken vei vi skal gå for å skape et
trygt fødetilbud med kontinuitet og forutsigbarhet i alle deler av landet. ”
Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i Stortinget, 15. november 2007

Om konferansen:
Konferansens målsetning er å oppnå en felles virkelighetsforståelse av hva kvalitet i
omsorgen innebærer, og at nye momenter, ideer og løsningsforslag skal "unnfanges" i
diskusjoner og samtaler mellom ulike aktører. Hver sesjon vil åpne med innledninger fra
paneldeltakerne og fortsette med diskusjon hvor det åpnes for innlegg fra salen.
”Liv Laga” (http://www.liv-laga.no) arrangerer sammen med andre frivillige organisasjoner
en brukerkonferanse 26. mai, en deltaker herfra vil gi innspill fra denne i hver av
panelsesjonene.

Program (med forbehold om endringer)
0900 Registrering åpner, kaffe, ”mingling” og posterpresentasjoner
1000 Åpning ved Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad
1015 Ulla Waldenstrøm, professor i omvårdnad, Institutionen för kvinnors och barns hälsa,
Karolinska Institutet, Stockholm.
Kvinners opplevelse av omsorgen i svangerskap, fødsel og barseltid
1045 Rapport fra brukerkonferansen ved Ingeborg Altern Vedal

1115 Sesjon 1: Fagperspektiv og brukerperspektiv: Case Keisersnitt:
Med keisersnitt som eksempel skal sesjonen diskutere hvorvidt det er stor avstand mellom
bruker- og fagperspektiv, og er det i så fall et problem? Hvis ja: Er avstanden økt eller
minsket de senere år? Hvorfor skjer det endringer? Hva kan gjøre for å bedre
kommunikasjonen mellom helsepersonell og brukere?
Tore Henriksen, Rikshospitalet/Nasjonalt råd for fødselsomsorg
Toril Kolås, Sykehuset Innlandet
Lena Amalie Hamnes, brukerrepresentant
Øystein Tunsjø, brukerrepresentant
Mette Tollånes, Universitetet i Bergen

1300 Lunsj

1345 Sesjon 2: Kontinuitet:
Hva er kontinuitet? Hva er bra med kontinuitet? Hvem trenger kontinuitet, alle eller spesielle
grupper? Er kontinuitet mulig i praksis? Sesjonen skal gjøre rede for erfaringer med
kontinuitetsarbeid generelt og barselomsorg spesielt ulike steder og drøfte hva som kan
gjøres allment, hva kan/skal gjelde hele landet og hvilke lokale organiseringsløsninger som
er mulig.
Ulla Waldenstrøm, Karolinska Institutet, Stockholm
Gunnbjørg Andreassen, Jordmorsenteret i Tromsø
Mette Ness Hansen, Nasjonalt kompetansesenter for amming
Nina Dittmann, Liv Laga Tønsberg
Astrid Grydeland Ersvik, Landsgruppen av Helsesøstre NSF
Bente Kristin Johansen, Kreftregisteret

1515 Kaffepause
Pauseinnslag:

”Hinsides Hekneby Pedersen”

1600 Sesjon 3: Kvalitetssystemer og pasientsikkerhet:
Sesjonen skal drøfte betydningen av systematisk arbeid for å bedre kvalitet og
pasientsikkerhet innenfor svangerskaps- fødsel- og barselomsorgen. Har vi noe å lære av
hvordan systematisk forbedrings- og sikkerhetsarbeid drives i andre bransjer?
Marit Kristoffersen, Kvinneklinikken, Sykehuset Asker og Bærum
Guttorm Brattebø, Haukeland Universitetssykehus
Stein Emil Vollset, Fødselsregisteret
Helga Arianson, Fylkeslege i Hordaland
Mariann Eggen, Tynset Fødestue

1730 Avslutning, oppsummering.

Praktiske opplysninger:
Konferansen avholdes på Thon Hotel Arena, som ligger sentralt like ved Lillestrøm stasjon,
midt mellom Oslo S og Oslo Lufthavn Gardermoen. For detaljer om tilreise med tog, buss
eller bil se http://messe.no/no/nv/common/Adkomst/
Konferanseavgiften er kr 530,- og dekker to kaffepauser samt lunsj i tillegg til programmet.
Drikke til lunsj dekkes av deltakeren selv. Konferanseavgiften forhåndsbetales til konto
4634.05.02094 innen 10. mai, merket med fullt navn.
Kvinneuniversitetet Nord (KUN) http://www.kun.nl.no står som teknisk arrangør av
konferansen. For mer informasjon og påmeldinger kontakt Lindis Sloan på
lindis.sloan@kun.nl.no eller telefon 7577 9050/57.

Påmeldingsfrist 5. mai 2008

