
 
 

Fysioterapeuterna på barnkliniken vid Västmanlands sjukhus Västerås välkomnar till 

Vi välkomnar er till ett brett program där det finns något för alla. 
Preliminärt program barnklinikdagarna 2018 
(kan komma att ändras) 

Dag 1 tisdagen den 17 april 2018 

08.30-09.00 Registrering och fika 

09.00-09.15 Välkomna till Västerås och  

Fysioterapidagarna 2018 

 

09.15-10.00  Hemofili   Magnus Aspdahl  

Leg Fysioterapeut vid Astrid Lindgrens 

barnsjukhus, Solna 

 

10.00–11.00  TBE- Fästingburen hjärninflammation Åsa Fowler   
Barnläkare, PhD Sektionen för Akutsjukvård för 

barn Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge. 

 

11.00–12.00  Bryggan i Gävleborg   Johanna Luthman med kollegor 

 – Kartläggning inför skolstart  

 

12.00–13.00  Lunch 

13.00–13.45  Mötet med barnet   Åsa Bartonek, fysioterapeut och docent, 

verksam vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och 

anknuten till institutionen för Kvinnors och 

barns hälsa, Karolinska Institutet, i Stockholm. 

Anette Stolpe, fysioterapeut och mångårigt 

verksam vid Habiliteringscenter för barn i 

Stockholms läns landsting. 

13.45–14.45  Duchennes muskeldystrofi  Föreläsare kommer inom kort….

   

14.45–15.30  Fika samt möjlighet att 

besöka poster utställning samt utställare 

 

15.30–17.00  Smärta   Stefan Lundeberg  
Överläkare, Med dr Smärtbehandlingsenheten 

för Barn Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna. 

 



 

 

Dag 2 onsdagen den 18 april 2018 

08.00-08.45 Optimus   Maaike Fransen och Emma Sandlin 
”Optimus är ett team som utreder barn i  Leg Fysioterapeuter verksamma vid 

åldrarna 0-6 år som har svårigheter inom  Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

två eller fler områden (till exempel språk, 

 beteende, samspel, motorik och kommunikation)  

på en nivå som påverkar barnet i vardagen.” 

 

08.45-09.30  Prematura barn  Anna Karin Andersson  

Leg Fysioterapeut, Med dr, Mälarsjukhuset 

Eskilstuna samt Mälardalens högskola. 

Aktuell med avhandlingen: "Everyday 

functioning in six-year-old children born 

preterm"  

09.30-10.00  Fika samt möjlighet att 

besöka poster utställning samt utställare 

 

10.00–12.00  Patellaluxation  Anna Hellsten  
Leg Fysioterapeut, Verksam på Sport och 

Rehab kliniken i Stockholm, särskild 

kompentens inom ortopedisk manuell terapi 

samt idrottsmedicin   

12.00–13.00  Lunch  

 

13.00–15.00  Föreläsning/Workshop  Johan Plate 

Föreläsare inom prestationspsykologi, 

idrottspsykologisk rådgivare samt författare 

15.00–15.30 Utvärdering och avslut  

 Pris till bästa Poster 

 Bestämmande av plats för nästa Barnklinikdagar 

    

Anmälan sker via mail till: 

barnklinikdagarna2018@gmail.com 

Sista anmälningsdag: fredag den 9 mars. 

Kom ihåg att ange namn, antalet dagar, medlem i Hab och Ped sektionen samt Fullständig 

faktureringsadress i ditt mail.  Anmälan är bindande men platsen kan föras över till kollega. 

För mera information, kostnad mm. vänligen se hemsidan eller Facebook 

http://barnklinikdagarna-2018.webnode.se/ 

http://barnklinikdagarna-2018.webnode.se/

