För tidigt född hela
livet – kommer någon ifatt?
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!
Livet på och efter neonatalavdelningen är ofta en omtumlande tid för familjen till för tidigt födda
barn. Hur kan vi kan vi på bästa sätt stötta och hjälpa familjerna i sitt nya liv med en ny
familjemedlem?
.

VÄRLDSPREMATURDAGEN 2019 LUND
TID

Torsdagen den 14 november 2019, kl 16.30-19.30

PLATS

Lektionssalen, våning 0, Klinikgatan 12 Lund

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 http://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

Elisabeth Olhager, verksamhetschef och neonatalog,
Lilla Barnets Fond, Svenska Neonatalföreningen
16:00 Utställning
16:30 Välkomna

Elisabeth Olhager
Stina Brassman, prematurmamma, ordförande Prematurföreningen
Malmö-Lund, kassör Svenska Prematurförbundet
16:35 Lillugglans BVC

Jenny Rydell, barnsjuksköterska med mångårig erfarenhet från
neonatalvård samt mottagningsverksamhet, kommer bland annat att tala
om hur hon arbetar när hon tar emot prematurfödda barn med föräldrar.
17:30 Fika med utställning
18.00 Paneldiskussion om BVC

Jenny Rydell
Stina Brassman
Sandra Lindell, prematurmamma, kassör Prematurföreningen Malmö-Lund
Agneta Nylander, barnsjuksköterska BVC, tidigare Neo-ssk.
18.30 Livet på neo
Författarna till boken ”Livet på neo”
Anna Bank, fotograf
Johanna Darneus, författare
Jennie Lindholm, Layout
Maria Arup, prematurmamma som medverkar i boken
Marcus Ekdal, prematurpappa som medverkar i boken
19.25 Avslutande ord
Elisabeth Olhager
19.30 Avslut

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

