Svenskt barnsmärtsymposium 28–29 mars 2019 i Uppsala
Gunne-salen, Psykiatrins hus

Ing.10, Akademiska sjukhuset

Dröm till verklighet
Torsdagen den 28 mars
Kaffe och registrering
Knowledge translation strategies for ensuring Bonnie Stevens, professor
that new knowledge on
University of Toronto
pediataric procedural pain is now in the
hands of those who can use it.
10:30-12:00
Vad gör vi när barn har ont i magen?
Ola Olén, barngastroenterolog
Maria Lalouni, psykolog
Agneta Uusijärvi, barngastroenterolog
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm
State of the art – handläggning funktionella buksmärtor hos barn enligt vårdprogrammet och aktuellt evidensläge KBT i
allmänhet och exponeringsbaserad KBT i synnerhet – hur funkar det? Internetförmedlad exponeringsbaserad KBT i synnerhet.
Hur går behandlingen till och vad har studierna visat?
12:00-13:15
Lunch Flustret
13:15-14:00
Sedering med ketamin och midazolam vid
Benjamin Grossmann, anestesisjuksköterska, doktorand
omläggning av brännskador hos barn mellan
Linköpings universitetssjukhus
6 mån och 4 år
14:00-14:45
Procedursedering av spädbarn och småbarn
Philipp Mittermaier, barnanestesiolog
utan midazolam
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska, Stockholm
14:45-15:30
Kaffe och posterpresentation
15:30-16:45
Guided Imagery Technique: theory, practice
Bernie H. Whitaker, RN, PhD (Psychology), Pain Consultant,
ACT on Occupational Stress
16:45
Årsmöte Svensk barnsmärtförening
19:00
Kongressmiddag på Norrlands nation
09:00-09:45
09:45-10:30

08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:30
10:30-12:00
12:00-13:15
13:15-14:00
14:00-14:45
14:45-15:15
15:15-16:30

Fredagen den 29 mars
Smärta hos barn och ungdomar med cerebral Camilla Melin, leg. fysioterapeut
pares
Barn och ungdomshabiliteringen, Malmö
Lustgasbehandling vid procedursmärta
Anna Flybring, barnsjuksköterska
Gävle sjukhus, barn och ungdomssjukvården
Kaffe och posterpresentation
Hypnosis for pain and palliative care
Chantal Wood, Paediatrician and trained in anaesthesiology,
paediatric pain, and hypnosis. Paris, France
Lunch Flustret
Hjärnskakning hos barn och ungdomar:
Ingela Kristiansen, barnneurolog, doktorand
Diagnos, riskfaktorer för långdragna symtom Akademiska barnsjukhuset Uppsala
och handläggning
Vilka är långtidskonsekvenserna vid
Catherine Aaro Jonsson, neuropsykolog, fil dr
upprepade slag mot huvudet?
Barn och ungdomshabiliteringen, Östersund
Kaffe och posterpresentation
Vilka är barnens perspektiv? Barn med
Ann Marie Kassa, sjuksköterska, doktorand
VACTERL- syndroms upplevelse av vård.
Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
Intervjuredskap m bilder, och interaktion via
internet

Kostnad: 3 500:-. Info och anmälan: www.svenskbarnsmartforening.se

