
     

Läs mer om symposiet här.

Ett vetenskapligt 
symposium

Program

Barn och teknik 
- möjligheter och utmaningar i vården

13:00 - VÄLKOMNA                                                                        
Moderator, Inger Kristensson-Hallström.

13:05 - BARNS DELAKTIGHET I VÅRDEN                                                       
Inger Kristensson-Hallström, professor i pediatrisk omvårdnad, 
forskargruppschef, leg. barnsjuksköterska.                                                  

13:20 - INVOLVERA BARNEN I TEKNIKUTVECKLINGEN                                                                           
Per-Olof Hedvall, universitetslektor vid Certec, tekn. dr, docent.  

13:35 - KOMMUNIKATION MELLAN VÅRDPERSONAL 
OCH FAMILJ - MED PEKPLATTA                                                          
Pernilla Stenström, med. dr, överläkare i barnkirurgi.
Boris Magnusson, professor i datavetenskap.                              
Kristofer Hansson, docent i etnologi.                                                                

14:00 - FRUKTPAUS MED WORKSHOP                                                      
Boris Magnusson demonstrerar en pekplatta som utvecklats i ett 
samarbete mellan Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

14:20 - BARNET I DEN HÖGTEKNOLOGISKA VÅRDEN                             
Jenny Gårdling, doktorand, universitetsadjunkt,                                        
leg. röntgensjuksköterska.

14:30 - FAMILJEN I DEN HÖGTEKNOLOGISKA VÅRDEN                                                                                   
Annika Sjöström-Strand, dr med. vet. universitetslektor,                             
leg. intensivvårdssjuksköterska.

14:40 - TEKNIKENS BETYDELSE FÖR BARN MED DIABETES                                  
Ingela Mårtensson berättar om vilken betydelse tekniken haft för 
familjen och sonens diabetes.

14:55 - AVSLUT                                                                                 
Moderator, Inger Kristensson-Hallström.

15:00 - MINGEL MED FRÅGOR OCH DISKUSSION                                           
Vi bjuder på kaffe och enklare tilltugg.                                                                                          

Utifrån den senaste forskningen presenterar 
och diskuterar ett antal vårdforskare den 
digitala teknikens möjligheter och utmaningar, 
hur modern teknik kan underlätta för barnet 
och familjen när ett barn är sjukt och hur 
modern teknik påverkar barns hälsa.

För vem

När och var

Health Sciences Centre, Baravägen 3, 
Lund. Sal C 315, plan 3 (se karta)

Symposiet arrangeras av LUC3 (Lund University 
Child Centered Care) och ingår i Lunds universitets 
350-årsjubileum, läs mer om jubileet här.

Vid frågor, kontakta:
jon.ulvsgard@med.lu.se

Välkommen!

Symposiet är öppet för alla men vänder sig 
särskilt till dig som är verksam inom hälso- 
och sjukvård, mödra- och barnhälsovård, 
skolhälsovård, familjecentraler och habilitering.

Den digitala tekniken är idag ett självklart 
inslag i barnsjukvården. Samtidigt som 
sjukvården blir allt mer digitaliserad, följer 
den här nya tekniken med barnet hem för att 
underlätta vardagen med långvarig sjukdom.

Bildkälla: Mostphotos

Ta del av den senaste forskningen om barn 
och teknik i vården - ställ frågor, diskutera 
eller bara luta dig tillbaka och lyssna.

Fredagen den 29 september  
kl.13:00-15:45

http://www.lu.se/event/barn-och-teknik-mojligheter-och-utmaningar-i-varden
https://www.google.se/maps/place/V%C3%A5rdvetenskapens+hus/@55.718224,13.1902919,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653962cb82cf003:0x5965854bf1a7abbc!8m2!3d55.718224!4d13.1924806
http://www.lu.se/lunds-universitet-350-ar

