
Varmt välkommen till

BARN I FOKUS
ETT VETENSKAPLIGT SYMPOSIUM OM 
BARNCENTRERAD VÅRD OCH E-HÄLSA

Slutsymposium LUC3  

28/11 - kl. 12:00-17:00 

Under två delsymposier presenteras 
den forskning som bedrivits och 
implementerats inom LUC3 och den 
forskning som pågår och planeras inom 
eChildHealth de kommande sex åren. 

Symposium eChildHealth
29/11 - kl. 09:00-13:00

Sedan 2013 har forskare från Sverige, 
Danmark, Norge, Island och Etiopien 
bedrivit forskning inom föräldrastöd 
och barncentrerad vård, i det 6-åriga 
forskningsprogrammet LUC3 (Lund 
University Child Centered Care). 
Programmet finansieras av Forte och 
Vetenskapsrådet och fokuserar på 
barn med långvariga sjukdomar och 
deras familjer. Forskningen fortsätter 
nu i det nya forskningsprogrammet  
eChildHealth, finansierat av Forte, 
med målet att utveckla en säker barn-
centrerad vård med stöd av e-hälsa. 
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Slutsymposium LUC3  - 6 års forskning  
om föräldrastöd och barncentrerad vård 
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28  
november 

Plats 

Universitetshuset, aulan
Paradisgatan 2 
223 50 Lund 

Delsymposier

Symposiumet arrangeras av forskar-
gruppen Barns och familjers hälsa  
vid Lunds universitet.
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12.00 Lunch

12.30 Välkomna - Introduktion av LUC3 (Lund University Child Centered Care)
Inger Kristensson Hallström, professor i pediatrisk omvårdnad, barnsjuksköterska
Moderator, Åsa Tornberg, docent, universitetslektor, fysioterapeut  

12.45 Stronger together - research supporting health care of vulnerable  
children and their families 
Gudrun Kristjansdottir, professor of pediatric care, University of Iceland 
Runar Vilhjalmsson, professor of sociology, University of Iceland

13.20 Föräldraförberedelse under graviditeten - för ett tryggare föräldraskap
Petra Pålsson, doktorand, barnmorska

13.30 Utrikesfödda mödrar och förlossningsdepression - screening på BVC
Malin Skoog, med. lic, doktorand, distriktssköterska

13.40 Förebygga övervikt hos förskolebarn - barncentrerat hälsosamtal på BVC
Mariette Derwig, doktorand, barnhälsovårdsöverläkare

13.50 Frågor

14.00 Science Slam

”Min bebis skriker jättemycket” - app hjälper föräldrar identifiera spädbarnskolik
Kajsa Landgren, docent, universitetsadjunkt, sjuksköterska

Hur uttrycks barnets bästa under sjukhusvistelse? 
Angela Afua Quaye, M.Sc. i folkhälsovetenskap, doktorand 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet för barn med omfattande rörelsenedsättningar 
Katarina Lauruschkus, Dr. med vet, fysioterapeut  

14.15 Kaffepaus med posterutställning och frågor

15.00 Avancerad sjukvård i hemmet för barn - möjlighet till stärkt vardagsliv & hälsa 
Charlotte Castor, Dr. med vet, barnsjuksköterska

15.10 Hur kan vi minska behovet av narkos för barn som strålbehandlas?
Jenny Gårdling, Dr. med. vet, röntgensjuksköterska  

15.20 Kommunikation mellan vårdpersonal och familj med e-platta
Boris Magnusson, professor, Institutionen för datavetenskap

15.30 Frågor

15.40 Science Slam

”Som i en annan värld” - föräldrars upplevelser av när deras barn får intensivvård
Annica Sjöström-Strand, docent, universitetslektor, intensivvårdssjuksköterska

Children with HIV on ART-therapy in Ethiopia: The family caregivers’ lived experience 
Mulatu Biru Shargie, Nurse, PhD, Researcher at Armauer Hansen Research Institute, Ethiopia

Implementering av hemsjukvård för barn med typ 1 diabetes 
Irén Tiberg, Dr. med. vet, universitetsadjunkt, barnsjuksköterska

15.55 Implementering av sjukhusbaserad hemsjukvård - en hållbar lösning?
Helena Hansson, Dr. med. vet, sjuksköterska, Gabriella Nilsson, docent och lektor i etnologi, 
Robert Holmberg, universitetslektor, psykolog

16.25 Paneldiskussion, frågor och summering 
Symposiumet avslutas kl. 17.00

https://www.barnfamiljhalsa.lu.se/forskning/luc3
https://www.barnfamiljhalsa.lu.se/forskning/echildhealth
https://www.google.se/maps/place/Universitetshusets+aula/@55.7059025,13.190877,17z/data=!4m5!3m4!1s0x465397c554eca867:0x911c5ca54fe6adf4!8m2!3d55.7058995!4d13.1930657
http://www.barnfamiljhalsa.lu.se
http://www.barnfamiljhalsa.lu.se


Symposium eChildHealth  - 6 års  
forskning om e-hälsa inom barnsjukvård 

ANMÄL DIG HÄR
 
 Sista anmälningsdag: 21/11

För vem 

Symposiumet vänder sig till 
yrkesverksamma och chefer inom 
hälso- och sjukvård, föräldrar, 
forskare, finansiärer, politiker,  
intresserad allmänhet m.fl.    

Eventet är kostnadsfritt och du 
väljer om du vill delta båda dagarna 
eller i ett av de två delsymposierna.

Fika och enklare  
lunch serveras

Mentometerfrågor ingår i 
programmet. Använd din mobil, 
surfplatta eller laptop med 
internet om du vill delta.

       @Barn i fokus

Eventet i universitetets kalendarium

Kontakt: jon.ulvsgard@med.lu.se

29  
november 

09.00 Välkomna  
Inger Kristensson Hallström, professor i pediatrisk omvårdnad, barnsjuksköterska 
Moderator, Åsa Tornberg, docent, universitetslektor, fysioterapeut  

09.10 Vad är e-hälsa? - introduktion med mentometerfrågor
Inger Kristensson Hallström, professor, barnsjuksköterska 

09.20 eHealth from an international perspective 
Patrick McGrath, Emeritus Professor of Psychiatry, Dalhousie University, Canada

09.50 E-hälsa - innovation och implementering
Johanna Ulfvarson, sjuksköterska, docent, sakkunnig forskning & e-hälsa, Svensk Sjuksköterskeförening

10.05 Digitalisering och e-hälsa i Region Skåne och Sverige
Mats Ekstrand, Digitaliserings- och IT-direktör, Region Skåne

10.20 Säker kommunikation mellan hemmet och sjukvården med e-platta
Boris Magnusson, professor, Institutionen för datavetenskap

10.30 Kaffepaus - workshop, posterutställning och frågor  
Demonstration av e-platta för kommunikation mellan hemmet och sjukvården

11.15 Kan e-hälsa öka tryggheten för föräldrar till för tidigt födda barn?
Annica Sjöström-Strand, docent, universitetslektor, intensivvårdssjuksköterska

11.25 What is the role of culture in eHealth?  
Olof Kristjansdottir, Nurse, PhD, Assistant Researcher, University of Iceland

11.35 Can eHealth improve treatment outcomes in adolescents with HIV in Ethiopia?
Degu Jerene, PhD, Senior epidemiologist, KNCV Tuberculosis Foundation, Netherlands

11.45 Betydelsen av e-hälsa i den barnkirurgiska vården 
Pernilla Stenström, docent, överläkare, barnkirurg

11.55 Frågor

12.00 Science Slam

App för säker postoperativ vård efter spädbarnskirurgi  
Emma Tiseus, barnsjuksköterska, kontaktsjuksköterska
Matilda Wester Fleur, barnsjuksköterska, kontaktsjuksköterska

Mobilapplikation för identifiering av cerebral pares hos barn
Annemette Brown, doktorand, fysioterapeut

Kommunikationsstöd med e-platta inom barncancervård 
Charlotte Castor, Dr. med vet, barnsjuksköterska 

Borta bra men hemma bäst - e-hälsa i sjukhusbaserad hemsjukvård
Helena Hansson, Dr. med. vet, sjuksköterska

Hälsoekonomiska effekter av e-hälsa för barn 
Anna Welander Tärneberg, fil. dr. i nationalekonomi 

Hur kan vi öka möjligheterna för barn och familjer att få nytta av ny teknik?
Robert Holmberg, universitetslektor, psykolog

12.30 Paneldiskussion, frågor och summering

13.00 Symposiet avslutas med Lunch

https://sunet.artologik.net/lu/Survey/25620
https://sunet.artologik.net/lu/Survey/25620
https://www.facebook.com/events/753521658422368/
https://www.lu.se/event/barn-i-fokus
mailto:jon.ulvsgard%40med.lu.se?subject=
https://www.facebook.com/events/753521658422368/permalink/753521665089034/?notif_t=page_post_reaction&notif_id=1570559897055884
https://sunet.artologik.net/lu/Survey/25620

