
Talare

Moderator

www.teknologiskinstitut.se	

Samarbetspartner:	

Kvinnohälsa 2014 

ANNA PALMSTIERNA, RCC	Syd

■■ Endometrios	—	helhetssyn	och	strategier	vid	kronisk	smärtproblematik	
■■ Från	pubertet	till	menopaus	—	lär	dig	mer	om	hormonella	förändringar,	

symtom	och	behandling	
■■ Överviktig	och	gravid	—	risker,	rådgivning	och	bemötande	
■■ Sex	och	samlevnad	vid	olika	sjukdomstillstånd
■■ Urin–	och	analinkontinens	ur	ett	patientperspektiv	
■■ Rädda	kvinnoliv	—	cellprovtagning	och	livsstilsråd
■■ I	mötet	med	den	cancersjuka	kvinnan	–	svåra	men	nödvändig	samtal

Separat bokningsbart seminarium

Telefonrådgivning på Kvinnokliniken  
– utveckla din samtalsteknik och lyckas med kvalitativa 
 medicinska bedömningar
Missa	inte	chansen	att	anmäla	dig	och	dina	kollegor	till	den	uppskattade	
seminariedagen	14	mars!

Seminarieledare: ELISABETH ALMGREN  ERIKSSON	
	 Utbildare	i	telefonrådgivning
	 ELISABETH LJUNGER	
	 Gynenheten,	Enköpings	Lasarett

Stockholm	Konferens	12	-	13	mars,	Seminariedag	14	mars	2014
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8:45	LÖPANDE REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS

9.15	MODERATOR ANNA PALMSTIERNA  INLEDER  KONFERENSEN

Anna är utvecklingsbarnmorska på Regionalt Cancercen-
trum Syd, Malmö. Sedan 1997 är hon engagerad i frågor som 
rör HPV samt den gynekologiska screeningen, regionalt och 
nationellt.  

9:30

Förbättra omhändertagandet av kvinnor med 
endometrios
I Sverige beräknas ca 200 000 kvinnor ha endometrios. Det 
gör sjukdomen till en folksjukdom som vi bör ta på största 
allvar. 

■■ En	kvinnlig	folksjukdom	vi	måste	tala	om
■■ Bemötande	och	medicinsk	bedömning	
■■ Risken	för	tillvänjning	vid	medicinsk	smärtlindring
■■ Det	multiprofessionella	omhändertagandet	
■■ Helhetssyn	och	strategier	för	att	hjälpa	kvinnor	med	endometrios

MATTS OLOVSSON,	överläkare,	Kvinnokliniken,	Uppsala	Akademiska	
sjukhus.	Matts	är	professor	i	obstetrik	och	gynekologi	vid	Institutionen	
för	kvinnors	och	barns	hälsa,	Uppsala	universitet.

10:30

Bli ännu bättre på rådgivning och  behandling av 
hormonella rubbningar hos kvinnan

Menstruationscykeln

■■ Hormonella	fluktuationers	effekt	på	hjärnans	biokemi
■■ Vad	ska	kvinnan	göra	för	att	hitta	hormonell	balans?
■■ Rådgivning	och	stöd	till	kvinnor	med	svår	PMS
■■ Lösningar	som	ger	balans,	harmoni	och	välmående

Menopausen (pre-, peri-, postmenopaus)

■■ Vad	händer	med	kvinnan	vid	menopaus?
■■ Vanligt	förekommande	symtom
■■ Hur	möter	vi	kvinnans	behov	av	rådgivning	och	stöd	i	senare	delen	

av	livet?	
■■ Vilka	behandlingsmetoder	finns?	
■■ Livsstilsråd	och	egenvård

MIA LUNDIN, Certified	Registered	Nurse,	Nurse	Practitioner	spec.	gyne-
cology	and	obstetrics.	Mia	har	varit	verksam	i	24	år	inom	behandling	av	
hormonella	rubbningar	som	PMS,	postpartum	depression,	övergångs-	
och	klimakteriebesvär.	Hon	har	även	gedigen	kunskap	om	vilken	effekt	
hormonella	fluktuationer	har	på	hjärnans	biokemi.	1997	grundade	
Mia	kliniken	The	Center	for	Hormonal	&	Nutritional	Balance	Inc,	Santa	
Barbara,	Kalifornien.

12:30	LUNCH

13:30

Inkontinens – Nu bryter vi tystnaden 
 tillsammans!
Rätt bemötande är A och O då vårdpersonal träffar  kvinnor 
som lider av inkontinens. En halv miljon svenskar beräknas 
ha urininkontinens och många lider i det tysta.  Inkontinens, 
såväl urin- som analinkontinens, är något som kan drabba 
kvinnor i alla åldrar. Vanligt är det efter graviditet och i 
samband med förlossning.

Spola pinket! 

Pink	i	brallan?	Vajsing	på	kisseriet?	Kalla	det	vad	du	vill,	men	att	
lida	av	inkontinens	är	många	gånger	besvärligt	och	många	gånger	
	”skämmigt”!	

■■ Att	lida	i	tysthet
■■ Vad	kan	man	göra	åt	eländet?	
■■ Så	hjälper	vi	och	når	ut	till	inkontinenta
■■ Uppropet	Spola	pinket	–	gör	något	åt	detta		folkhälsoproblem!

HILLEVI CARIS SVENSSON, grundare	av	nätverket	Kontinet.	
Hillevi	har	själv	blivit	behandlad	för	inkontinens	två	gånger	och	arbetar	
aktivt	med	att	sprida	kunskap	och	information	om	sjukdomen	med	
syfte	att	höja	livskvalitén	hos	de	drabbade.	

Analinkontinens	

■■ En	patientupplevelse	
■■ Bemötande	och	att	bli	tagen	på	allvar
■■ Se	hela	kvinnan	och	inte	bara	den	skadade	sfinktern
■■ Var	kan	kvinnor	med	analinkontinens	få	hjälp?

SARA SCHESNY,	Sara	har	vågat	bryta	tystnaden	och	talat	öppet	om	
sina	förlossningsskador	när	hon	gästade	Malou	von	Sivers	i	program-
met	Efter	Tio.

15:	30	FIKA  

16:00

Lust att ha lust – kvinnans sexualitet i livets 
olika skeden
Lusten går som livet upp och ner. Förmågan kan svikta, 
men lust till kärlek och sex finns kvar hela livet. 

■■ Relationer	och	sexualitet
■■ Vad	händer	med	vår	sexualitet	när	vi	blir	sjuka?	
■■ Ny	sexuell	debut?	
■■ Få	tips	om	hur	du	kan	bemöta	patienter	i	frågor	som	rör	sexualitet

HELENA CEWERS,	barnmorska,	auktoriserad	klinisk	sexolog,	Kvinnokli-
niken	Malmö.	Helena	är	också	författare	till	boken	Lust	att	ha	lust,	en	
”bilderbok	för	vuxna”.		

17:00	KONFERENSENS FÖRSTA DAG AVSLUTAS

Konferensprogram

Onsdag 12 mars 2014

SENASTE	FRåN	USA!

	PATIENTPERSPEKTIVET



9:00	MODERATOR ANNA PALMSTIERNA INLEDER KONFERENSENS 
ANDRA DAG

9:	10

Svåra men nödvändiga samtal – i mötet med den 
cancersjuka kvinnan

■■ Varför	viktigt	–	vinster	med	samtal	och	kommunikation
■■ Evidens	och	forskning	kring	cancerpatienter	och	närståendes	behov	

av	information
■■ Brytpunktsamtal	–	definition	och	syfte
■■ Samtalsteknik	–	vägledning	i	förhållningssätt	och	bemötande

FRANZISKA EDVINSSON,	specialist	i	onkologi,	överläkare	Palliativt	
centrum,	Stockholms	sjukhem.	Tillsammans	med	bla	professor	Carl	
Johan	Fürst	har	Franziska	varit	med	och	skapat	en	nationell	samtalsut-
bildning	för	läkare	som	möter	cancerpatienter.

10:10

Familjens och närståendes situation i livet nära 
döden
Den palliativa vården har som syfte att lindra lidandet 
och främja livskvalitén för patienten. Vården präglas av en 
helhetssyn där såväl fysiska, psykiska, sociala som existen-
siella behov hos patienten och dess närstående har lika stor 
betydelse.

■■ Lär	dig	att	identifiera	närståendes	behov	av	stöd	redan	i	ett	tidigt	
skede

■■ Ta	del	av	forskning	kring	hur	familjemedlemmar	upplever	situatio-
nen

■■ Vilket	behov	av	stöd	finns	hos	de	närstående?	
■■ Effekter	och	betydelser	av	stödinterventioner
■■ Framtidsvision	för	kvinnor	och	genderforskning

IDA CARLANDER,	leg	sjuksköterska,	Med	Dr	Palliativt	forsknings-
centrum,	Ersta	Sköndal	högskola	och	Ersta	sjukhus.	Forsknings-	och	
utvecklingsledare	vid	Hospicekliniken,	Ersta	sjukhus.

ANETTE HENRIKSSON,	specialistsjuksköterska,	Med	Dr	Palliativt	
Forskningscentrum,	Ersta	Sköndal	högskola	och	Ersta	sjukhus.	Lektor	i	
palliativ	vård	vid	Ersta	Sköndal	högskola.	Capio	ASIH	och	palliativ	vård,	
Dalen.	

11:10

Unga kvinnor – vad är säker sex och vad är ok 
sex?
Klamydia är den könssjukdom som ökar snabbast och ök-
ningen sker mest bland ungdomar. Därför är det av största 
vikt att åtgärder sätts in som bidrar till att ungdomar får en 
bättre kunskap om sex och samlevnad. 

■■ Ge	rätt	information	i	rätt	tid	
■■ Så	fångar	vi	upp	kvinnor	från	andra	kulturer
■■ Vad	är	ok	sex?	Jämställdhet	och	egenbestämmande
■■ Vad	är	säker	sex?	Så	ökar	vi	kunskapsnivån	kring	säker	sex
■■ Bli	ännu	bättre	på	information	och	rådgivning	om	könssjukdomar

SAMIRA VINGEDAL,	barnmorska,	SKUM	(Stockholms	skolors	ungdoms-
mottagning).	Från	januari	2014	bedrivs	en	mobil	mottagning	som	
föreläser	om	sexuellt	överförbara	sjukdomar	och	svarar	på	frågor.	
Syftet	är	att	öka	kunskapsnivån	hos	ungdomar	upp	till	23-års	ålder,	vad	
gäller	säker	sex,	könssjukdomar	och	jämställdhet.	

12:00	LUNCH

13:00

Risker med övervikt och fetma vid graviditet
Idag är cirka 12 procent av alla gravida överviktiga i Sve-
rige. Detta medför risker både för barnet och mamman så 
som stora barn, havandeskapsförgiftning och ökad risk för 
akuta kejsarsnitt.  

■■ Bakgrund	och	behov
■■ Vad	är	måttet	på	övervikt	vid	graviditet?	
■■ Vilka	risker	finns	det	för	den	överviktiga	gravida	kvinnan?	
■■ Vilka	är	riskerna	för	barnet	på	kort	och	lång	sikt?	

Lär dig av erfarenheter från projektet Våga Väga 
Med enkla medel har teamet i projektet Våga Väga redan 
hjälpt 150 mammor och fler ska det bli.

■■ Vilket	stöd	finns	att	ge	till	dessa	kvinnor?	Bemötande	och	förståelse
■■ Råd	om	livsstilsvanor	–	kost	och	motion
■■ Hur	ska	du	förbereda	kvinnor	med	högt	BMI	inför	förlossningen?	
■■ Framtidsvision	med	projektet	Våga	Väga

ELISABETH STORCK LINDHOLM,	Mödrahälsovårdsöverläkare,	Kvinno-
kliniken	Danderyd	Sjukhus.	Sedan	2006	har	Elisabeth	tillsammans	med	
ett	team	av	barnmorskor,	dietister	och	sjukgymnaster	drivit	projektet	
Våga	väga.	

14:30	FIKA  

15:00

Så arbetar vi för att rädda kvinnoliv – 
 cellprovtagning och livsstilsråd

■■ Lär	dig	mer	om	cellförändringar	och	dess	uppkomst
■■ Så	kan	du	bidra	till	att	fler	kvinnor	tar	regelbundna	cellprover
■■ Har	livsstilen	betydelse	för	utveckling	av	cellförändringar?	
■■ Rådgivning	och	förebyggande	åtgärder
■■ Uppdatera	dig	på	det	senaste	om	vaccinationer	på	marknaden

ANNA PALMSTIERNA,	Utvecklingsbarnmorska,	RCC	syd,	Malmö.	Anna	
har	arbetat	med	olika	förslag	och	åtgärder	för	att	få	kvinnor	att	
komma	till	screeningsverksamheten.	Sedan	1997	är	hon	engagerad	i	
frågor	som	rör	HPV	samt	den	gynekologiska	screeningen,	regionalt	och	
nationellt.		

16:00 MODERATOR ANNA PALMSTIERNA BENGTSSON SUMMERAR OCH 
AVSLUTAR KONFERENSEN

Konferensprogram

Torsdag 13 mars 2014

PROJEKTET	VåGA	VäGA



Telefonrådgivning på kvinnokliniken 
Utveckla	din	samtalsteknik	och	lyckas	med	kvalitativa	medicinska	bedömningar

Grunden till ett bra telefonsamtal är att du som vårdpersonal har ett öppet förhållningssätt och lyssnar 
till det som den vårdsökande har att berätta. Rådgivning per telefon kräver en stor kompetens och ett 
professionellt förhållningssätt.  På kort tid ska du göra en medicinsk bedömning av den vårdsökandes 
behov av vård.  Att inte kunna se den vårdsökande gör telefonrådgivning till ett av de svåraste momenten i 
sjukvården. 

Under seminariedagen kommer du att få konkreta exempel på samtalssituationer och få lyssna till olika 
typer av samtal, både strukturerade som ostrukturerade. Allt för att öka din förståelse för betydelsen av ett 
professionellt förhållningssätt gentemot patienter som ringer till kvinnokliniken. Lär dig att bemöta olika 
känslor som ger sig uttryck över telefon såsom ilska, hot, stress, gråt och oro.

Fredag 14 mars kl 09.00 – 16:30 

separat bokningsbar 
seminariedag 

9:00

Samtalsmetodik och samtalsstruktur – för en 
 effektivare och säkrare telefonrådgivning

■■ Samtalsprocessens	fem	olika	faser
■■ Vad	är	ett	strukturerat/ostrukturerat	samtal?	
■■ Grundläggande	samtalsmetodik
■■ Vad	är	en	öppen/stängd	fråga?	
■■ Vilka	fallgropar	och	svårigheter	finns	det	i	varje	fas?
■■ Att	förhålla	sig	till	känslor	i	samtalet
■■ Hur	hanterar	du	konflikter?
■■ Hur	avbryter	du	utan	att	kränka?	
■■ Att	sätta	gränser	på	ett	bra	sätt
■■ Konsten	att	avsluta	ett	samtal	

Elisabeth Almgren Eriksson, leg sjuksköterska, utbildare i telefon-
rådgivning.	Elisabeth	har	under	många	år	arbetat	med	akutsjukvård	på	
Akademiska	sjukhuset	Uppsala	samt	utbildat	i	telefonrådgivning.	Till	
vardags	arbetar	hon	med	att	utveckla	kvalitativa	utbildningsmaterial	
för	vårdpersonal	som	gör	medicinska	bedömningar	per	telefon.

12.00	LUNCH

13.00

Vanligaste gynekologiska besvären –  bedömma 
och handlägga per telefon

■■ Lär	dig	mer	om	de	vanligaste	gynekologiska	besvären
■■ Symtom	som	du	bör	uppmärksamma
■■ Vad	är	akut	och	vad	kan	behandlas	med	egenvårdsråd?
■■ Att	bedöma	buksmärtor	ur	gynekologisk	synpunkt.	Vad	är	svårig-

heterna?	
■■ Vanliga	tecken	på	infektioner.	Hur	handlägga?	
■■ Flytningar,	irritation	och	hudproblem	i	underlivet	kan	orsakas	av	

annat	än	svampinfektioner!	
■■ Blödningsproblem	i	olika	åldrar	–	vad	är	orsaken?	
■■ Komplikationer	i	tidig	graviditet?	
■■ Oro	för	tumörsjukdomar?	

Elisabeth Ljunger, överläkare och sektionschef, Gynenheten, 
Enköpings Lasarett.	Elisabeth	har	mångårig	erfarenhet	av	kurser	och	
föreläsningar	inom	gynekologi.

Vi bryter för kaffepauser under för- och eftermiddagen.

16:30 SEMINARIEDAGEN AVSLUTAS



Lär dig mer om

■■ Övervikt	och	graviditet	–	projektet	Våga	
Väga

■■ Kaos	i	kvinnohjärnan	–	från	pubertet	till	
menopaus

■■ Hur	stödja	kvinnan	i	sex	och	samlevnads-
frågor

■■ Inkontinens	ur	ett	patientperspektiv
■■ Helhetssyn	och	strategier	för	

	smärthantering	vid	Endometrios
■■ Bli	tryggare	i	din	arbetsroll	vid	svåra	men	

nödvändiga	samtal	

Kvinnohälsa 2014
Vill du ha mer kunskap om bemötande och omhändertagande av kvinnor i dagens 
sjukvård? Lyssna till såväl patienter som ledande forskare och experter under 
konferensen Kvinnohälsa 2014. En naturlig mötesplats där vi tillsammans bryter 
tystnaden kring ”tabun”. 

Kvinnohälsa är ett brett och viktigt område som innefattar olika 
symtom, diagnoser och frågeställningar hos kvinnor i livets olika 
skeden. Barnmorskan och författaren till boken ”Kaos i Kvinnohjär-
nan”, Mia Lundin, tar med dig på en resa genom kvinnans liv och 
hur du som vårdpersonal kan stödja kvinnan till en bättre hormonell 
balans och ett friskare liv.

Nu erbjuder vi dig den uppskattade konferensen Kvinnohälsa 2014 
där du får fördjupa dina kunskaper och uppdatera dig om den senaste 
forskningen inom olika ämnesområden inom kvinnohälsa.  Du får 
bland annat ta del av projektet våga väga, där mödrahälsovårdsöver-
läkare Elisabeth Storck Lindholm talar om risker med övervikt vid 
graviditet och hur vi som vårdpersonal kan stödja kvinnorna till en 
hälsosammare livsstil på lång sikt. Lyssna till och inspireras av de 
före detta patienterna Hillevi Caris Svensson och Sara Schesny som 
öppet talar ut om sina erfarenheter av inkontinens. 

Missa inte heller att boka in dig på seminariedagen Telefonrådgivning 
på Kvinnokliniken -utveckla din samtalsteknik och lyckas med kvalita-
tiva medicinska bedömningar. Här får du möjligheten att förbättra din 
samtalsteknik vad gäller bemötande av patienter med olika symtom 
och känsloläge. Allt för att göra en säkrare bedömning vid gynekolo-
giska besvär per telefon så att du känner dig tryggare i din arbetsroll.

Varmt välkommen till konferensen Kvinnohälsa 2014!

Maneka Ghosh 
Projektledare & leg.sjuksköterska 
Teknologisk Institut 
0765-275521
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Kvinnohälsa 2014

DATUM OCH PLATS
Stockholm 
Konferens:	12-13	mars	2014	(3844-4)	
Seminarium:	14	mars	2014	(3845-4)	
Lokal	meddelas	senare	–	Håll	dig	uppdaterad	på	vår	hemsida.

Varför ska du gå på konferensen Kvinnohälsa 2014?

■■ Nätverka	med	branschkollegor	och	experter	
■■ Rådgivning	till	kvinnor	med	svår	PMS	och	klimakteriebesvär
■■ Hör	om	det	framgångsrika	projektet	Våga	Väga	
■■ Lär	av	kvinnliga	patienter	som	vågar	berätta	om	inkontinens
■■ Bli	säkrare	i	ditt	bemötande	av	kvinnor	som	drabbats	av	cancer	

och	deras	närstående

I	priset	ingår	lunch	och	förfriskningar	under	fikapauser.	
Anmälningsbekräftelse	och	faktura	sändes	efter	mottagen	anmälan.	
Moms	tillkommer	på	priserna	ovan.	Rabatter	och	erbjudanden	går	ej	att	
kombinera.	

ANDRA UTBILDNINGAR I TEKNOLOGISK INSTITUTS REGI

Se www.teknologiskinstitut.se för datum och mer information

ÖVRIG INFORMATION
På	www.teknologiskinstitut.se	hittar	du	praktisk	information	och	tips	på	
boende.	Anmälan	är	bindande,	för	av-	och	ombokningsregler	vänligen	se	
hemsidan.		Har	du	övriga	frågor	kontakta	gärna	projektledaren	Maneka	Ghosh	
på	mgh@teknologiskinstitut.se.	Teknologisk	Institut	förbehåller	sig	rätten	till	
ändringar	av	program,	tid	och	plats.	

Missbrukande	kvinnor
Ungdomsmottagning

Akutpsykiatri	
Palliativ	vård	för	icke	palliativa	
patienter

TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG

 www.teknologiskinstitut.se/konferens
	 info@teknologiskinstitut.se
	 031-350	55	00

	 PRIS Ordinarie pris Boka 3 personer eller fler

	 Konferens	 5	980	kr/person	 5	480	kr/person

	 Seminarium	 3	980	kr/person	


