
   

 

 

 

  
 

 
 
 

 
Sektionen för Habilitering och Pediatrik 

inbjuder till  

 

HABoPED-DAGAR 25 – 26 januari 2018 
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm  

 
Torsdag 25 januari  

9.00  Registrering och fika 

9.30  ”ADHD, DCD & ASD – uppdatering kring symtom, diagnos och behandling” 
Sven Bölte, professor KI, Sthlm 

12.00  Årsmöte inkl lunch. Sektionen bjuder medlemmar på ”matig” smörgås 

13.30  ”Hur ser en utredning ut för barn/ungdomar med neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar” Neuropsykiatriska utredningsteamet, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset  
14.30  Fika 

15.00  Forts Neuropsykiatriska utredningsteamet 

16.00- 18.00 Mingel – där vi har möjlighet att träffa kollegor och dela intressanta frågor kring vårt 

arbete. Även nätverk och kontaktombud kan hitta varandra. 

 

Fredag 26 januari 
8.30 – 9.30 ”Hur ser aktuell forskning och evidens ut för de olika fysioterapeutiska 

behandlingsmetoderna vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning” Hanneke Andriesse, 

sjukgymnast, Barn- och ungdomssjukhuset, Lund  

9.30 Fika 

10.00 ”Hur hittar vi, tidigt, barn med neuropsykiatriska svårigheter? Vad ”letar” vi efter? Vad 

skiljer deras motoriska utveckling från ”typiskt” utvecklade barn?” Kine Johansen, fysioterapeut 

Uppsala Akademiska sjukhus 

11.30 Lunch i Södersjukhusets personalmatsal, ingår i anmälningsavgift 

13.00 ”Delaktighet i fysisk aktivitet för ungdomar med ASD” Susann Arnell, fysioterapeut, 

BUH Örebro/Nora 

13.45 Tips och erfarenheter från den kliniska vardagen i arbetet som fysioterapeut med 

barn/ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

14.30 Utvärdering, diskussion, frågor, förslag på innehåll för kommande HaboPed-dagar 2019 

15.00 Vi avslutar med fika och frukt 
  



 

 

 

 

 

 

 

Praktisk information kring 
 

HABoPED-DAGAR  
samt Årsmöte, Stockholm, 2018 

Plats: Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset 

Aulan, plan 6, hiss C  

 

HaboPed-dagar 25 - 26 januari 

Sektionsmedlem en dag 400 kr/två dagar 600 kr  

Icke sektionsmedlem en dag 1.000 kr/två dagar 1.500 kr 

 

Fika och fredagens lunch ingår i anmälningsavgiften.  

Lunchen under årsmötet den 25 januari bjuder sektionen sina medlemmar på. 

 

Anmälan: maila till ”haboped@fysioterapeuterna.se”  

Ange namn, arbetsplats, faktureringsadress, ev medlemsnr, allergier 

samt om du stannar på ”mingeltilltugg” på torsdagen 

Senast oss tillhanda 11 januari 2018 

Bindande anmälan, men kollega kan ersätta om förhinder uppstår. 

 

Årsmöte var god se kallelse och dagordning på sektionens hemsida. 

 

Har du frågor, välkommen att kontakta någon ur styrelsen. Du hittar oss på sektionens 

hemsida.  

Stina, Hanneke, Cecilia, Annika, Peter, Thomas och Lena 

 

Hjärtligt Välkomna! 
 
 

 

 
 

 


