
   

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

Sektionen för Habilitering och Pediatrik 
inbjuder till  

HABoPED DAGAR 26 – 27 januari 2017 
Plats: Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm  

 
Torsdag 26 januari  

9.00  Registrering och fika 

9.30  Muskeltonus – vilka skattningsskalor och bedömningsinstrument använder vi? Vad är det vi 

känner, spasticitet eller dystoni, eller vad? Vilka behandlingsåtgärder är aktuella?  

Cecilia Lidbeck, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm 

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

13.30  Andningsbehandling för barn/ungdomar med flerfunktionsnedsättning  

Anna-Lena Lagerkvist, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg 

14.30  Fika 

15.00  Smärta och flerfunktionsnedsättning   

Camilla Melin, Barn- och ungdomshabiliteringen, Malmö 

16.00  Möjlighet för nätverk att träffas 

19.00  Gemensam middag till egen kostnad på någon trevlig restaurang 

Val av restaurang beror på hur många som anmält att de vill delta på middagen. Vi återkommer 

med info under dagen. 

 

Fredag 27 januari 
Heldagsföreläsning med Elisabet Rodby Bosquet, styrgruppen för CPUP kvalitetsregister, 

forskare Lunds Universitet. 

8.30 – 14.30 24 h´s positionering och PPAS (Posture and postural ability scale) 

Med avbrott för: 

10.00 Fika 

11.45 Lunch i Södersjukhusets personalmatsal, ingår i anmälningsavgift 

14.30 Fika 

15.00 – 15.30 Utvärdering, diskussion, frågor, förslag på innehåll för kommande  

Hab o Ped dagar 2018 
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Praktisk information kring 
 

KONTAKTOMBUDS- OCH HABOPED-DAGAR  
samt Årsmöte, Stockholm, 2016 

Plats:  Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset 

Aulan, plan 6, hiss C  

 

Kostnad: 

Kontaktombudsdag, 25 Januari - ingen avgift  

Separat inbjudan skickas ut till kontaktombuden 

 

Haboped dagar 26 - 27 Januari 

Sektionsmedlem en/två dagar  400/600 kr  

Icke sektionsmedlem en/två dagar  1.000/1.500 kr 

Fika och fredagens lunch ingår i anmälningsavgiften.  

Middag på torsdag kväll betalas av deltagaren. 

Lunchen under årsmötet den 26 jan bjuder sektionen sina medlemmar på. 

 

Anmälan: maila till ”anmalanhaboped@hotmail.com”.  

Ange namn, arbetsplats, faktureringsadress, ev medlemsnr, allergier 

samt om du önskar vara med på middagen på torsdag kväll. 

Senast oss tillhanda 12 januari 2017 

Bindande anmälan, men kollega kan gå om förhinder uppstår. 

 

Årsmöte vg se kallelse och dagordning på hemsidan 

 

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

Stina, Christine, Johanna, Annika, Peter, Thomas och Lena 

 

Hjärtligt Välkomna! 
 
 
 

 

 


