Välkommen till FoU-seminarium
onsdagen den 1 oktober 2014

Tema: Svensk habilitering i väst –
forsknings- och utvecklingsdag
09:00-10:00 - Duchennes muskeldystrofi
• Utvärdering av behandling med handortoser för pojkar med Duchennes
muskeldystrofi
Johanna Weichbrodt, leg arbetsterapeut, Regionhabiliteringen
• Handortoser kan ingjuta hopp hos patient med Duchennes muskeldystrofi
Britt-Marie Eriksson, leg arbetsterapeut, Regionhabiliteringen
• Gånghastighet hos pojkar med Duchennes muskeldystrofi
Lisa Wahlgren, leg sjukgymnast, Regionhabiliteringen
10:00-10:30 - Kaffe och poster
10:30-11:30 – Ryggmärgsbråck och plexusskador
• Att få saker gjort, utmaningen i vardagslivet för barn med ryggmärgsbråck
Marie Peny-Dahlstrand, med dr, specialistarbetsterapeut, Regionhabiliteringen
• Är metoden Cognitive Orientation in daily Occupational Performance
(CO-OP) användbar för ungdomar/unga vuxna med cerebral pares eller
ryggmärgsbråck
Marie Peny-Dahlstrand, med dr, specialistarbetsterapeut, Regionhabiliteringen
• Life situation/health related quality of life in adults with myelomenigocele
Magdalena Vu Minh Arnell, uroterapeut, doktorand, Regionhabiliteringen
• Långtidsuppföljning av barn med obstetrisk plexusskada - återhämting och
motorisk funktion
Annika Johansson, leg fysioterapeut, Habilitering & Hälsa
11:30-12:00 – Cerebral pares
• Behandlande korsetts påverkan på sittfunktion hos barn med
neuromuskulär skolios
Annika Blomkvist, leg sjukgymnast, Regionhabiliteringen
• Tal, språk och kommunikativ delaktighet hos skolbarn med cerebral pares
och talstörning
Ann Nordberg, leg logoped, doktorand, Habilitering & Hälsa
12:00-13:15 - Lunch
13:15-14:45 – Kommunikation och Föräldraperspektiv
• KomHIT – kommunikationsstöd i vårdsituationer - forskningsresultat
Gunilla Thunberg, fil dr, leg logoped, och Ingrid Mattsson Müller, leg logoped, DART
• Appar för kommunikation – hur fungerar det?
Maria Olsson, leg logoped, och Ingrid Mattsson Müller, leg logoped, DART
• Att förstå effekterna av en förvärvad hjärnskada på snabba dialoger i
vardagen – en studie av 30 barn och ungdomar
Åsa Fyrberg, leg logoped, doktorand, Regionhabiliteringen
• Pedagogisk intervention för hörapparatanvändare med internetsupport
Milijana L Malmberg, audionom, doktorand, Habilitering & Hälsa
• RiFS – stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning
Malin Broberg, professor, leg psykolog, och FoU-samordnare inom
Habilitering & Hälsa
• Attityder och kunskap om genetik och genetiska test hos föräldrar till barn
och ungdomar med cochleaimplantat
André Sadeghi, audionom, Habilitering & Hälsa
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Fortsättning FoU-seminarium
onsdagen den 1 oktober 2014

Tema: Svensk habilitering i väst –
forsknings- och utvecklingsdag
14:45-15:15 - Kaffe och poster
15:15-16:00 – Autism och övrigt
• Tidig intensiv imitationsintervention till små barn med autism
Birgitta Spjut Jansson, leg psykolog, Habilitering & Hälsa
• Hur överensstämmer den första kliniska bilden vid utredning av autism
med slutlig diagnos?
Gunilla Westman Andersson, med dr, specialpedagog, BNK
• Hur riktade och anpassade sportaktiviteter påverkar fysisk självkänsla
hos barn med funktionsnedsättningar
Christina Holm, idrottslärare, Region Halland
Avslutning
Posters
• Gait pattern and muscle strength in children with cerebral palsy
Meta Nyström Eek, med dr, specialistsjukgymnast, Regionhabiliteringen
• The meaning of companion animals for children and adolescents with
autism: the parents perspective
Kristina Byström, leg psykolog, Habilitering & Hälsa
• KomHIT – Kommunikationsstöd i vårdsituationer – material och
erfarenheter från utredning och habilitering
Ingrid Mattsson Müller, leg logoped, DART, och Julia Eldblom, leg logoped,
Habilitering & Hälsa
• EBH-rapport tidiga kommunikationsinsatser – uppdatering 2014
Gunilla Thunberg, fil dr, leg logoped, DART
Tid:
Den 1 oktober 2014 kl. 09.00-16.00
Plats:
Jubileumsaulan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska
Seminariet vänder sig till:
Anställda inom Habilitering & Hälsa i Västra Götaland, Habiliteringen i Halland
samt Regionhabiliteringen i Göteborg. Övriga erbjuds delta i mån av plats.
Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan:
Senast den 24 september till kristin.edbom@vgregion.se
Meddela om du är med heldag alternativt för- eller eftermiddag så att vi kan
planera fikat.
Lunch finns att köpa på Gastronomen för 84 kr eller Lunchen.nu för 80 kr.
Välkomna!
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