Program Haboped-dagar 27-28 januari 2022
Tema: Ortopedi med inriktning barn och ungdomar
Torsdagen den 27 januari
Lokal: Sachsska barn och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset. Stora aulan plan 6 Hiss I.
Eller digitalt deltagande.
09:00-10:00 Fika och registrering
10:00-12:30 Traumaortopedi; Barnortoped Ebba Fridh (Drottning Silvias Barnsjukhus)
12:30-13:30 Lunch SÖS matsal (ingår)
13:30-15.00 Fysioterapeuter Anna-Karin Vikström och Anna Hellsten föreläser
”Ortopediskt smått och gott ur ett fysioterapeutiskt perspektiv.” t.ex. apofysit, patellalux
m.m.
15:00-15:30 Fika
15:30-17:00 fortsatt föreläsning...
17:00-18:00 Mingel och nätverkande
Sektionen bjuder på snittar och bubbel och möjlighet att prata med
föreläsare och kollegor under avslappnade former. (Obs föranmälan!)

Posterutställning i AULAN.

Fysioterapeuterna
Postadress Box 3196, 103 63 Stockholm
Besöksadress Vasagatan 48
Telefon 08-567 061 00
E-post kansli@fysioterapeuterna.se
Webbadress www.fysioterapeuterna.se
Bankgiro 727-1877
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Fredag den 28 januari
Lokal: Sachsska barn och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset. Stora aulan plan 6 Hiss I.
Eller digitalt deltagande.
Tider för dagen:
08.30-10.00 Barnortoped Per Åstrand (Astrid Lindgrens Barnsjukhus) föreläser; När är
det dags för ortopediska operationer för barn med motorisk
funktionsnedsättning.
10:00-10:30 Fika Posterpresentation (1 min/ poster inför ”Postervandring”)
10:30-11:30 forts: Föreläsning Per Åstrand
11:30-13:00 ÅRSMÖTE (Medlemmar bjuds på matig smörgås under mötet)
13:00-14:00 Fysioterapeuter Katina Pettersson och Erika Cloodt, ” Ryggen vid CP ur
ett livsperspektiv” m.m.
14:00-14:20 Fika
14:20-15:30 forts; Katina och Erika
15.30-15.45 Avslutning och sammanfattning av dagarna
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Praktisk information kring
HABOPED 2022
samt Årsmöte, Stockholm
Plats: Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset
Aulan, plan 6, hiss C
Ges även digitalt, meddela på anmälan om du vill delta fysiskt eller digitalt.
Haboped dagar 27-28 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 28 januari bjuder sektionen sina medlemmar på.
Anmälan via länken:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUfrgGmmKYp2PTZNEpCdP9A2lIcoW5nP8mi
Uuwd8cQ0tXxyA/viewform?usp=sf_link
Ange namn, arbetsplats, faktureringsadress, ev medlemsnr, allergier
samt om du stannar på ”Mingel” på torsdagen
Senast oss tillhanda 17 januari 2022
Bindande anmälan, men kollega kan gå om förhinder uppstår.
Årsmöte vg se kallelse och dagordning på hemsidan, kommer inom kort.
Posterutställning. Skicka in en kort presentation (max ½ A4) av ditt projekt till
cecilia.martensson@regionstockholm.se senast 20/12 och
besked kommer senast 21/12 om du kommer få ställa ut.
Har du frågor, välkommen att kontakta oss på haboped@fysioterapeuterna.se

Hjärtligt Välkomna!

