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Barnkonventionen
för det lilla barnet
– ett stort uppdrag
Hur klarar vården både barnkonvention och bemanning?
Världsprematurdagen är en dag då vi diskuterar de för tidigt födda barnens frågor.
I år tar vi grepp om en högaktuell fråga – bemanningsproblematiken inom vården.
Ständiga upprop och larm dominerar den dagliga debatten. Trots det saknas en
saklig analys av orsakerna till dagens problem samt en diskussion om lösningar
som är mer genomgående än krav på ökade löner.
Därför vill vi erbjuda en inblick i Stockholms neonatalvård, ge bakgrunden till dagens situation
samt identifiera framtida utmaningar gällande rekrytering och utbildning av
ny vårdpersonal och få fler att stanna kvar. Vi vill visa på inspirerande
lösningar från sjukvård, näringsliv och samhälle samt möjligheter för
landstinget att marknadsföra sig på nya sätt.
Kan vi – vårdpersonal, politiker, barn och föräldrar – tillsammans vända utvecklingen och skapa en Neonatalvård
2.0 – SLL:s mest attraktiva arbetsplats om tio år?

			
TID 	

Torsdag den 16 november 2017, klockan 16:00-20:00

PLATS  	

Södersjukhusets aula, huvudentrén, hiss C, plan 6, Sjukhusbacken 10

PROGRAM 	
se
FIKA 	

sidan två

Kaffe/te och smörgås serveras

ANMÄLAN 	Anmäl

dig gärna senast den 14 november, så vi kan beräkna fika.
Klicka här eller via surveymonkey.de/r/VPDSTO2017.

Seminariet är kostnadsfritt.

Välkommen!
			
Lilla barnets fond
för forskning om nyfödda barn

Seminariet arrangeras i samarbete med AbbVie.
Med ytterligare stöd från Chiesi, Medela, Nestlé, Perkin Elmer, Philips, Sparbanksstiftelsen Finn,
Stiftelsen Tummeliten, Neonatalverksamheten vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,
Västerbottens läns landsting, Region Skåne och Stockholms läns landsting.
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Program

			
Moderator: Anna Olin Kardell, moderator och debattledare

16:00 Utställningen öppnar med kaffe/te och smörgås
16:30 Välkomna!
Karl Rombo, vice ordförande Svenska Prematurförbundet och Eva Berggren Broström,
ordförande Lilla barnets fond
16:40 Barnkonventionen– vilken betydelse har den på en neonatalavdelning?
Camilla Johansson, barnrättsombud, Sachsska Barnsjukhuset
16:50 Neonatologi – en medicinsk värld med familjen i centrum.
Neonatalogerna Thomas Brune, Sachsska Barnsjukhuset och Ewa Henckel, Karolinska
Universitetssjukhuset samtalar om vad neonatologi är och verksamhetens särdrag
ur ett personalperspektiv.
17:10 Sverige var fullbokat! – Hur drabbar en brist på personal ett för tidigt fött
barn och dess föräldrar?
Förälder, Svenska Prematurförbundet
17:30 Samma yrke – två val. Vad får en att lämna och någon annan att stanna kvar?
Victoria Nämfeldt, f.d. neonatalsköterska, Sachsska Barnsjukhuset och N.N.
17:50 Kaffe/te och kaka med mingel och utställningsbesök
18:20 Värdegrundsarbete som lyfter och stärker – vi vill vara en av Sveriges
bästa arbetsplatser
Viktoria Lindstedt, kommunikatör, Kalmar Läns Landsting
18:40 Gott mentorskap – en nyckel till att rekrytera och behålla personal?
Ewa Nordqvist, vårdenhetschef och Frida Carlzon, barnsjuksköterska och rekryterings
ansvarig, Neonatal-IVA Linköping
19:00 Att attrahera och behålla kompetens – inspiration från employer branding.
Fredrik Stranne, strateg och VD, Coreworkers
19:20 Paneldiskussion: Hur skapar vi Neonatalvården 2.0 – SLL:s mest attraktiva
arbetsplats år 2025?
Karl Rombo, vice ordförande Prematurförbundet
Marina Adler, vårdenhetschef Sachsska Barnsjukhuset
Jessica Schiött, vårdenhetschef, Patientområde sjuka nyfödda barn, Karolinska universitetssjukhuset
Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd
Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd
Petra Larsson (S), 2:e vice ordf sjukvårdsutskott, Stockholms stad och Ekerö
Gunilla George, Vårdförbundet
Fredrik Stranne, strateg och VD, Coreworkers
20:00 Summering och avslut!
Kopia har skickats till Läkemedelskommittén samt relevanta medarbetare på kliniken.
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