
Symposium

Datum: Den 8 november 2016 
Tid: kl 9-15.30 
Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset 
Målgrupp: personal i verksamheter som möter små barn, 
beslutsfattare 
Kostnadsfritt 
Arrangemang: Barnskyddsrådet i Uppsala län

Program
09.00 Introduktion  
09.10 Personligt perspektiv på att bli eller inte bli 
  uppmärksammad tidigt.

Föreningen Knas hemma 
09.35 Bikupa med frågor via sms 
09.40 SOFIA-studien, om barns sociala, beteendemässiga 
  och fysiska utveckling

Staffan Jansson, barnläkare och gästprofessor i pediatrik,  Uppsala 
universitet  

10.35 Bikupa med frågor via sms
10.45 Kaffe/the och macka
11.00 Utökat hembesöksprogram för barn i riskmiljö – sam-  
  verkan mellan BVC och socialtjänst i Rinkeby-Kista

Åsa Heimer, initiativtagare och projektledare
11.45 Bikupa med frågor via sms
11.55 Projekt Småsyskon - tidig upptäckt av autism

Emilia Thorup, leg psykolog och doktorand i psykologi på Barn- och 
babylabbet Uppsala Universitet

12.20 Bikupa med frågor via sms 
12.30 Lunch på egen hand                                      
13.30 BarnSäkert – en modell för BVC att hitta barn i risk och   
  erbjuda familjen stöd

Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare och Maria Engström, vård-
utvecklare, MS

13.55 Bikupa med frågor via sms
14.05 ”Vi måste hitta barn med motoriska svårigheter  
  tidigare!” 

Kine Johansen, leg fysioterapeut och specialist i pediatrik, doktorand 
på CHAP, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Univer-
sitet

14.40 Frågor 
14.45 Förskolebarns hälsa, samverkan BVC och förskola. Studien  
  ”Fokus barn och föräldrar” – vad ser vi så här långt?

Helena Fabian, leg sjuksköterska, forskare CHAP, Elisabet Fält,  
leg  distriktssköterska, doktorand, CHAP; Kvinnors och barns hälsa, 
 Uppsala universitet

15.20 Bikupa och sms-frågor
15.30 Slut

Vid frågor kontakta
Lisa Skiöld
lisa.skiold@boiu.se 
0739 57 03 79
Barnombudsmannen i Uppsala

Barnskyddsrådet i Uppsala 
län ska verka för att de barn 
som behöver vårt skydd 
i samhället ska få bättre 
hjälp. Rådet ska öka kunska-
pen och samarbetet inom 
och mellan olika profes-
sioner och verksamheter, 
och initiera verksamhetsut-
veckling och forskning kring 
dessa barn.

I barnskyddsrådet finns idag 
personer som är verksamma 
inom olika verksamheter 
som arbetar med utsatta 
barn. 

Läs mer på 
www.boiu.se/barnskydd

Anmäl dig här!

http://delta.boiu.se

Tidiga insatser för små barn –
forskning och praktik


