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Barnkonventionen
för det lilla barnet
– ett stort uppdrag
Hur skapar vi jämlik vård för de för tidigt födda barnen?
För tidigt födda barn är också barn, även om de är väldigt små. De har behov av
så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar för att överleva och
utvecklas optimalt. Det är något som specificeras i barnkonventionen.
I Sverige finns idag 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, psyko
sociala och pedagogiska stödet trots att samhället vinner på att hjälpa barnen
till livslång hälsa. I samband med Världsprematurdagen 2017 arrangerar
Svenska Prematurförbundet, Lilla barnets fond och Svenska Neonatal
föreningen ett seminarium om det som fungerar och vad som skulle
behöva förändras för ett optimalt och jämlikt omhändertagande av de
för tidigt födda barnen med barnkonventionen som grund.
Hur kan vi – vårdpersonal, politiker, barn och föräldrar – se till
att skapa en jämlik vård med Barnkonventionen som grund?

			
TID 	

Torsdag den 16 november 2017, klockan 18:00-20:00

PLATS  	

Lilla Aulan, Jan Waldenströmsgatan 1, 21428 Malmö

PROGRAM 	
se
FIKA 	

sidan två

Kaffe/te och smörgås serveras

ANMÄLAN 	Vi

vill gärna att du anmäler dig, om möjligt, senast den 14 november
2017, så vi kan beräkna mängden fika. Anmäl dig genom att klicka här
eller gå in på surveymonkey.de/r/VPDLUND2017.

Seminariet är kostnadsfritt.

Välkommen till en öppen dialog!
			
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
En öppen dialog om för tidigt födda barns
rättigheter enligt barnkonventionen
För mer info gå in på prematurforbundet.se/varldsprematurdagen2017
eller via Facebook Världsprematurdagen Lund.
Moderator: Elisabeth Olhager, Verksamhetschef, docent VO barnkirurgi och
neonatalvård. Skånes Universitetssjukhus
18:00 Välkomna till en öppen dialog om prematurfödda barns
rättigheter enligt barnkonventionen
Elisabeth Olhager
18:15 Presentation av barnkonventionen, prematurfödda barns
rättigheter – öppen dialog om barns rättigheter
Kristbjörg Sveinsdóttir, Neonatolog och Sektionschef neonatalområdet
Skånes Universitetssjukhus
Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD) som sitter i PPT. Distriktssköterska och
vårdlärare
Jenny Jastrell, förälder och ordf Svenska Prematurförbundet
19:00 Kaffe/te och kaka med mingel och utställningsbesök
19:20 Fortsättning
19:50 Sammanfattning och avslutning

Kopia har skickats till Läkemedelskommittén samt relevanta medarbetare på kliniken.
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