
VÄRLDSPREMATURDAGEN 2014

Seminarierna arrangeras av 

Med ytterligare stöd från  
Nestlé AB, PulmiCare AB, KAM Care Design AB, Perkin-Elmer AB, Tummeliten och BVC Lillugglan

Lilla barnets fond
för forskning om nyfödda barn

Vart tionde barn som föds i Sverige hamnar på en neonatalavdelning. Tack vare en svensk neonatalvård  

i världsklass överlever i dag 80 procent av de barn som föds med en födelsevikt under 1 000 gram.  

Men prematurfödda behöver inte bara stöd under den första tiden i livet utan ofta också långt senare.   

Får de för tidigt födda barnen och ungdomarna den uppföljning och hjälp som de önskar? Hur blir våra  

beslutsfattare medvetna om vilka resurser som behövs? Räcker samhällets resurser ens till?

I samband med Världsprematurdagen 2014 arrangerar Svenska Prematurförbundet och Lilla barnets 

fond ett eftermiddagsseminarium i Stockholm och ett i Göteborg om hur vi får gehör för de för tidigt 

födda barnens specifika behov. 

Hur en liten röst  
får stort gehör

Tid  Måndagen den 17 november 2014, klockan 15.30 – 19.00

PlaTs   Stockholm: Musiksalen, Norra Latin, Drottninggatan 71B  
 Göteborg: Sal Tallen, Drottning Silvias Barnsjukhus/SU östra sjukhuset, Rondvägen

anmälan  Senast den 10 november till: marielle.poveda@bm.com 
 Ange VPD2014 Sthlm eller VPD2014 Gbg i ditt mejl.

Fika  Kaffe/te och smörgås serveras

Seminarierna är kostnadsfria.

Välkommen! 

I samarbete med 

SESYN140461



   

sTockholm 

moderator :  Anna Olin Kardell

paneldeltagare :

–  Anders Lönnberg (S),  
landstingsledamot, Stockholm

–  Barbro Westerholm (Fp),  
riksdagsledamot

–  Boubou Hallberg, neonatolog

–  Anki Björk-Harris (förälder) 

–  Therese Belt (för tidigt född) 

–  Karl Rombo, ordförande,  
Svenska Prematurförbundet

Panelsamtal – Så får vi gehör i samhället för de prematurföddas behov

15:30 Välkommen
 Moderator Anna Olin Kardell

15:35 Prematurfödd hela livet 
 Boubou Hallberg, Neonatolog Karolinska 

Universitetssjukhuset Huddinge

15:55 Räcker samhällets resurser till  
de prematurfödda? 

 Barbro Westerholm (Fp), 
 riksdagsledamot

16:15 stödet som fattades mig  
 Anna Olin Kardell intervjuar Anki  

Björk-Harris (förälder) och Therese Belt 
(för tidigt född). 

17:05 Paus (kaffe/te och smörgås)

17:20 Varför är det viktigt att bilda opinion? 
 Anders Lönnberg (S), 
 landstingsledamot, Stockholm

17:50  Flera krafter lobbar bättre!  
 Karl Rombo, ordförande Svenska  

Prematurförbundet

18:00  så får vi gehör i samhället för de  
prematurföddas behov  
Lokal paneldiskussion i respektive stad.

19:00  seminariet avslutas

Program
alla föreläsningar och intervjuer hålls i stockholm och livesänds  

på storbildskärm i Göteborg. Paneldebatter med regionala  
deltagare hålls både i Göteborg och i stockholm. 

Föreläsningar

GöTeboRG 

moderator :   Anders Flisberg

inledande föredrag :

hur ser det ut i VG-regionen?  
Ingemar Tessin, Neonatolog

hur ser uppföljningen av prematurfödda i  
VG-regionen ut? 
Eva Rehn, barnpsykolog

paneldeltagare :

–  Ingemar Tessin, neonatolog

–  Emmy Karfunkel, Svenska Prematurförbundet

–  Jonas Andersson (Fp) oppositionsråd, 
Västra Götalandsregionen

–  Kerstin Brunnström (S), ordförande,  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

–  Eva Rehn, barnpsykolog
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