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Program Haboped-dagar 30–31 januari 2020 

Tema: Sömn och fysisk aktivitet för barn och unga. 

Torsdagen den 30 januari 

Lokal: Sachsska barn och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset. Stora aulan plan 6 Hiss I. 

09:30-10:00 Fika och registrering 

10:00-11:00 Sofia Paulsson, smärtläkare mångårig erfarenhet av patienter med 

sömnbesvär av olika grad. ”Farmaka vid sömnproblem” 

11:00- 12:30 Lie Åslund, psykolog vid BUP Region Stockholm, doktorand, föreläser 

om ”Sömnens vikt och teori, sömncykler, sömnstörningar”  

12:30-13:30 Lunch SÖS matsal (ingår)  

13:30-14:00 Lie Åslund, fortsättning 

14:00-15:00  Malin Löf, fysioterapeut BUP Norrköping, föreläser om sömnkartläggning 

på BUP Norrköping. ”Hur man praktiskt som fysioterapeut kan kartlägga 

patientens sömnbesvär och vilka åtgärder som finns i vår 

behandlingsarsenal.” 

15:00-15:30 Fika 

15:30-17:00  Malin Löf fortsättning... 

17:00-19:00 Mingel och nätverkande  

Sektionen bjuder på snittar och bubbel och möjlighet att prata med 

föreläsare och kollegor under avslappnade former. (Obs föranmälan!) 
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Posterutställning i AULAN. 

 

Fredag den 31 januari 

Lokal: Sachsska barn och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset. Stora aulan plan 6 Hiss I. 

Tider för dagen: 

09:00-10:00 Fysioterapeuterna Anna Orwalius och Charlotte Boman från Centrum för 

Fysisk Aktivitet Göteborg föreläser om rekommendationer om fysisk 

aktivitet och FaR  

10:00-10:30 Fika Posterpresentation (1 min/ poster inför ”Postervandring”) 

10:30-11:30 forts: Föreläsning fysisk aktivitet Charlotte Boman, Anna Orwallius  

11:30-13:00 ÅRSMÖTE (Medlemmar bjuds på matig smörgås under mötet) 

13:00-14:00 Lars Kristén och Anna Bjerkefors från ”Svenskt Nätverk för Anpassad 

Fysisk Aktivitet (SNAFA) presenterar nätverket och ger exempel på hur 

man kan arbeta tillsammans med SNAFA 

14:00-14:20  Fika  

14:20-15:30 Katarina Lauruschkus leg Fysioterapeut, Dr. med.vet föreläser om fysisk 

aktivitet för barn och unga med funktionsnedsättning.  
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Praktisk information kring 

 

HABOPED 2020  

samt Årsmöte, Stockholm 

Plats:  Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset 

Aulan, plan 6, hiss C  

 

Haboped dagar 30-31 Januari 

Sektionsmedlem en dag 400 kr/två dagar 600 kr  

Icke sektionsmedlem en dag 1.000 kr/två dagar 1.500 kr 

 

Fika och torsdagens lunch ingår i anmälningsavgiften.  

Lunchen under årsmötet den 31 januari bjuder sektionen sina medlemmar på. 

 

Anmälan via länken: 

https://forms.gle/vhcPrcxifJDrm9SQA 

Ange namn, arbetsplats, faktureringsadress, ev medlemsnr, allergier 

samt om du stannar på ”Mingel” på torsdagen 

 

Senast oss tillhanda 10 januari 2018 

Bindande anmälan, men kollega kan gå om förhinder uppstår. 

 

Årsmöte vg se kallelse och dagordning på hemsidan, kommer inom kort. 

 

NYTT i år posterutställning. Skicka in  en kort presentation (max ½ A4) av ditt projekt till 

stina.torner@vgregion.se senast 18/12 och  

besked kommer senast 2/1 om du kommer få ställa ut.  

 

Har du frågor, välkommen att kontakta oss på haboped@fysioterapeuterna.se 

 

Hjärtligt Välkomna! 
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