
VÄRLDSPREMATURDAGEN 2018

I samband med Världsprematurdagen 2018 arrangerar Svenska Prematurförbundet, Lilla 

barnets fond och Svenska Neonatalföreningen fem seminarier på fem orter om det som 

fungerar och det som skulle kunna bli bättre. Föräldrar samlas med vård, skola och politik 

för att tillsammans skapa ett rättvist omhändertagande av de för tidigt födda barnen med 

barnkonventionen som grund!  

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 pedago-

giska stödet för dessa barn trots att samhället vinner på att hjälpa dem till livslång hälsa. 2020 blir 

barnkonventionen svensk lag.  

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

PLATS   Järneken, Aula Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra

PROGRAM  se sidan två

FIKA  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/GOTVPD2018.

Seminariet är kostnadsfritt.

Välkommen! 

Från vård till  
vardag och skoldag
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Seminariet arrangeras  i samarbete med AbbVie.

Med ytterligare stöd från Chiesi, Medela, Stiftelsen Tummeliten och Nidcap Federation International.

Lilla barnets fond
för forskning om nyfödda barn

https://www.surveymonkey.de/r/GOTVPD2018


VÄRLDSPREMATURDAGEN 2018

Kopia har skickats till Läkemedelskommittén samt relevanta medarbetare på kliniken.

16:15  Välkommen!

16:30  Det lilla barnets rättigheter  
– anknytningsprocessen 

 Eva Lyberg, psykolog

17:30  Programpunkt 
 Elinor Johansson, undersköterska 
 Kerstin Wållgren barnsjuksköterska 

och verksamhetsutvecklare

18:00  Mingel med kaffe och smörgås

18:30  Från intensivvården till skolan  
– uppföljning och utveckling

 Karin Sävman, överläkare,  
neonatalverksamheten

19:15  Förälder med prematurfött barn 
berättar om egna erfarenheter 
genom vård, förskola och skola.

 Namn, förälder

19:45  Paneldiskussion
 Eva Lyberg
 Josefin Brink Wenzel, orförande  

prematurföreningen i väst 
 Kerstin Wållgren
 Elinor Johansson
 Karin Sävman
 Förälder

20:00   Avslut

Program
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