För tidigt född
– hela livet?
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. I samband med Världsprematurdagen 2019 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!
Är du prematurförälder, själv för tidigt född, anhörig eller yrkesverksam inom hälso- och
sjukvård för barn? Kom och ta del av föreläsningar och seminarier som hålls av både personer
med egen erfarenhet av prematuritet och yrkesverksamma inom detta specialistområde.

VÄRLDSPREMATURDAGEN 2019 GÖTEBORG
TID

Torsdagen den 14 november 2019, kl 17 – 20:30

PLATS

Järneken, Huvudentrén Kvinnokliniken, Östra Sjukhuset

PROGRAM

se sidan två

FIKA

Kaffe/te och smörgås serveras

ANMÄLAN

Vi vill gärna att du anmäler dig senast den 12 november, så vi
kan beräkna mängden fika. Anmäl dig genom att klicka här
eller gå in på simplesignup.se/event/158524vaerldsprematurdagen-2019.

Seminariet är kostnadsfritt.

Välkommen!

Med finansiellt stöd från Abbvie, Chiesi och Stiftelsen Tummeliten. Med ytterligare stöd från
SNQ och Nidcap Federation International.

Program
MO D ERA T O R

Svetlana Najm, överläkare neonatologi
17:00 Välkomna

Svetlana Najm
Josefine Wenzel, ordförande prematurföreningen väst
17:10 Varför föds barn för tidigt?

Bo Jacobsson, professor och överläkare obstetrik
18:10 Att vänta barn igen

Josefine Wenzel, prematurförälder

Heléne Pettersson, prematurförälder
18:40 Paus med smörgås och kaffe

19:00 Att äta – en utmaning?

Petter Björkqvist, prematurförälder
Anders Elfvin, docent och överläkare neonatologi
Karina Eftring, dietist
19:40 Vecka 28 till vecka 1180

Hannah Østmann, prematurfödd
19:00 Vår berättelse

Thomas Wettergren, prematurförälder
Richard Wettergren, prematurfödd
20:30 Avslutande ord

Svetlana Najm
Kopia har skickats till läkemedelskommittén samt relevanta medarbetare på kliniken.

Med finansiellt stöd från Abbvie, Chiesi och Stiftelsen Tummeliten. Med ytterligare stöd från
SNQ och Nidcap Federation International

