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”Minst i klassen”
– hur tar vi hand om de för
tidigt födda barnen i skolan?
I Sverige finns över 100 000 för tidigt födda barn under 18 år. Varje år föds ytterligare 6 500
barn och antalet växer för varje år. Det finns stora skillnader i det medicinska, psykosociala
och pedagogiska stödet för dessa barn trots att samhället vinner på att hjälpa dem till livslång hälsa. Effekterna av att födas för tidigt följer också många barn långt upp i skolåldern.
Ta tillfället i akt att möta experter och ställa frågor om Sveriges vanligaste barndiagnos.
Vilka insatser krävs för att tillgodose barnens behov i lärandesituationen? Hur kan vi hjälpa
dem att nå sin fulla potential i klassrummet?
I samband med Världsprematurdagen 2018 arrangerar Svenska Prematurförbundet, Lilla barnets
fond och Svenska Neonatalföreningen fem seminarier för att skapa ett rättvist omhändertagande av
de för tidigt födda barnen med barnkonventionen som grund!

TID 	

Torsdagen den 15 november 2018, klockan 16:00 – 20:00

PLATS  	

Pulitzer, Helio (DN-skrapan) Rålambsvägen 17

PROGRAM 	
se
FIKA 	

sidan två

Kaffe/te och smörgås serveras

ANMÄLAN 	Vi

vill gärna att du anmäler dig , om möjligt, senast den 13 november 2018,
så vi kan beräkna mängden fika. Anmäl dig genom att klicka här
eller gå in på www.surveymonkey.de/r/STOVPD2018.

Seminariet är kostnadsfritt.

Välkommen!

Lilla barnets fond
för forskning om nyfödda barn

Seminariet arrangeras i samarbete med AbbVie.
Med ytterligare stöd från Chiesi, Medela, Stiftelsen Tummeliten och Nidcap Federation International.
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Program
moderator

Anna Olin Kardell
16:00 Utställning med
smörgås och kaffe

17:55 Likvärdig skola för alla
– även för tidigt födda
Elinor Kennerö Tonner, rektor,
Källbrinkskolan, Huddinge

16:30 Välkomna!
Anna Olin Kardell
Eva Berggren Broström, ordförande
Lilla Barnets Fond
Karl Rombo, ordförande Svenska
Prematurförbundet
Beatrice Skiöld, ordförande Svenska
Neonatalföreningen
16:40 En tuff start tidigt i livet
– hur går det i skolåldern?
Ulrika Ådén, professor och
neonatolog, Karolinska institutet
17:10 När ingen lyssnar – tre berättelser
om inkludering och skolgång
Theres Belt, för tidigt född, ordförande
Prematurföreningen Stockholm
Johanna Holm, prematurförälder,
ledamot Svenska Prematurförbundet
Sofia Bernhard, prematurförälder,
ledamot Svenska Prematurförbundet
17:40 Förtidigt födda barn i möte
med BUP
Selma Idring Nordström, specialist i
barnpsykiatri, utvecklingspsykiatrisk enhet BUP, Stockholm

18:10 Kaffe och utställningsbesök
18:40 Hur hanterar vi bristen på
specifika interventioner
för tidigt födda barn?
Erika Baraldi, leg. psykolog och
doktorand i specialpedagogik,
Stockholms universitet
18:55 Skolläkaren som en länk
mellan vård och skoldag
Helka Widengren, specialistläkare
inom skolhälsovård, Solna
19:10 Paneldiskussion
Ulrika Ådén
Selma Idring Nordström
Elinor Kennerö Tonner
Erika Baraldi
Helka Widegren
19:55 Avslutande ord
Karl Rombo
20:00 Avslut

Kopia har skickats till Läkemedelskommittén samt relevanta medarbetare på kliniken.
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