Välkommen till KLIFFs FoU-seminarium
fredagen den 11 november 2016

Tema: Svensk habilitering i väst –
forsknings- och utvecklingsdag

08:45-09:00
• Inledning KLIFF – KLInisk Forskning om Funktionsnedsättning
09:00-10:00
• Måltiden och det kommunikativa samspelet i familjer med barn som har
gastrostomi
Ellen Backman, leg logoped, doktorand i Hälsa och Livsstil vid Högskolan i Halmstad
•

Ögonstyrd dator för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning – vinster,
hinder och förutsättningar
Eva Holmqvist, leg arbetsterapeut och specialist i arbetsterapi inom habilitering och
funktionshinderomsorg, DART- kommunikations- och dataresurscenter för personer med
funktionsnedsättning

•

Att inkludera personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter i
kvalitativ forskning – en strukturerat tillvägagångssätt baserat på samtalsmatta
Margret Buchholz, leg arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi inom habilitering och
funktionshinderomsorg, doktorand, DART

10:00-10:20 - Kaffe och posterutställning
10:20-11:30 – Evidensbaserad habilitering – EBH-arbeten
• Kognition vid ryggmärgsbråck - en kunskapsöversikt
Barbro Lindquist, leg psykolog, med dr, barnhabiliteringen, Halmstad och
Marie Peny-Dahlstrand, specialistarbetsterapeut, med dr, Regionhabiliteringen
•

Metoder för att förhindra utveckling av skolios hos barn/unga/vuxna med
neuromuskulära funktionsnedsättningar
Annika Blomkvist, leg sjukgymnast, och Johanna Weichbrodt, leg arbetsterapeut,
Regionhabiliteringen

•

Metoder för att stimulera språk och kommunikation hos barn, ungdomar och
vuxna inom habiliteringen
Ellen Backman, leg logoped, doktorand i Hälsa och Livsstil vid Högskolan i Halmstad

11:30-11:40 - Paus
11:40-12:20
• Ensidig sensorineural dövhet - jämförelse mellan tre olika tekniska
interventioner
Jonas Fogels, audionom, Hörselverksamheten Sahlgrenska
•

Perifer och central hörselfunktion hos 70-åringar – en epidemiologisk studie
Maria Hoff, audionom, Habiliteringen & Hälsa/Enheten för audiologi, Göteborgs
universitet

12:20-13:30 - Lunch
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13:30-14:30
•
Om jag inte kan göra något är det inte ett misslyckande utan jag gör bara en ny
plan – pilotprojekt med Cognitiv Orientation to Daily Occupational Performance
(CO-OP) för unga med cerebral pares eller ryggmärgsbråck
Lena Bergqvist, doktorand, leg arbetsterapeut, Vuxenhabiliteringen i Borås
•

Hur barn med cerebral pares lär sig bimanuella aktiviteter i vardagen - från ett
föräldraperspektiv
Git Lidman, specialistarbetsterapeut, doktorand, Regionhabiliteringen

•

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn med cerebral pares
Magnus Påhlman, barnneurolog, doktorand, Regionhabiliteringen

14:30-15:00 Kaffe och posterutställning
15:00-16:00
• Hoppförmåga hos unga vuxna med cerebral pares – en jämförelse med
referensgrupp
Tomas Wahlgren, leg sjukgymnast, Regionhabiliteringen
•

Postural kontroll vid kongenital och barndomsform av dystrofia myotonika typ 1
Marie-Louise Stridh, leg fysioterapeut, Regionhabiliteringen

•

Långtidsuppföljning av barn och unga vuxna med dystrofia myotonika
Anna-Karin Kroksmark, specialistfysioterapeut, med dr, Regionhabiliteringen

Posters
• Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld
Ingrid Mattson Müller, leg logoped, DART
•

Postural control in the congenital and childhood forms of myotonic dystrophy
type 1
Marie-Louise Stridh, leg fysioterapeut, Regionhabiliteringen

•

Gaze controlled computers for children with multiple disabilities— gains,
obstacles and prerequisites. A qualitative study based on semi structured
interviews with key persons
Eva Holmqvist, leg arbetsterapeut och specialist i arbetsterapi inom habilitering och
funktionshinderomsorg, DART

•

Tidiga kommunikations- och språkinsatser till barn i förskoleåldern –
uppdatering 2016
Gunilla Thunberg, leg logoped, fil dr, DART

•

Botulinum toxin injections and occupational therapy in children with unilateral
spastic cerebral palsy
Git Lidman, specialistarbetsterapeut, doktorand, Regionhabiliteringen

Tid:

Den 11 november 2016 kl. 08:45-16:00

Plats: Östraaulan, Centralkliniken, Östra sjukhuset
Seminariet vänder sig till:
Anställda inom Habilitering & Hälsa i Västra Götaland, Habiliteringen i Region
Halland, DART – kommunikations- och dataresurscenter för personer med
funktionsnedsättning samt Regionhabiliteringen i Göteborg. Övriga erbjuds delta i
mån av plats. Seminariet är kostnadsfritt. För- och eftermiddagsfika ingår, ej lunch.
Anmälan:
I Regionkalendern senast den 4 november. Om länken krånglar, anmäl dig via
Regionhabiliteringens externa hemsida:
https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Forskning/Regionhabiliteringen/
Välkomna!
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