
Vem kan söka till introduktionsdagen?
 

I huvudsak anställda inom SLL som i sitt arbete kommer i kontakt med
prematurfödda eller sköra spädbarn och deras familjer - som har intresse och
engagemang att både lära sig mer och dela med sig av sina egna
arbetsmässiga erfarenheter. Sökande kan vara barnfysioterapeuter, arbetsterapeuter,
specialpedagoger, psykologer, socionomer, barnläkare, sjuksköterskor eller logopeder.
Är du inte anställd inom SLL är du välkommen till kursen i mån av plats - utifrån din
professionella erfarenhet av prematura eller sköra spädbarn.

Välkommen med din anmälan!
 

Anmälan skickas till tidigtsamspel@specped.su.se. Skriv gärna någon rad om hur du
kommer i kontakt med prematura eller sköra spädbarn i ditt arbete och hur ditt
intresse för det här arbetsområdet ser ut. Senast den 30 juni 2017 behöver vi din
ansökan.

Är du intresserad av att medverka i forskning om
samspelsbaserad intervention?
 

Under 2018 kommer vi att starta en interventionsstudie för att undersöka effekten
av en samspelsbaserad intervention i hemmiljö för prematurfödda barn och deras
familjer, med start i samband med hemgång från sjukhuset. Syftet är att undersöka
om det går att stärka samspelet och minska föräldraoron, vilket vi på sikt tror kan
få positiva effekter på barnens kognition, motorik och allmänna fungerande, såväl
som på föräldrarnas eget mående.

 

Vi söker intervenerare till vår forskningsstudie
 

Om du är intresserad av att arbeta som intervenerare inom forskningsprojektet,
skriv gärna om ditt intresse till tidigtsamspel@pecped.su.se och skicka med ditt CV
med särskilt fokus på din erfarenhet av den här gruppen barn. Som intervenerare
kommer du efter denna introduktionsdag få en gedigen utbildning och
handledning innan interventionen startar, vilket sker inom ramen
för en anställning på omkring 20 % under cirka 2 år. Arbetet leds av ett
multiprofessionellt team bestående av kliniker och forskare knutna till både
Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Kontaktperson är doktorand
Erika Baraldi tel 0706189555.

Lärandemål
 

Efter genomgången kurs kommer deltagarna att

• Ha en ökad förståelse kring observation och tidig samspelsintervention utifrån
en strengths-based ansats till prematura och andra sköra spädbarn

• Kunna resonera kring betydelsen av det tidiga samspelet mellan spädbarnet och
deras föräldrar för utvecklingen av andra förmågor: såsom självreglering,
inlärningsförmåga och uppmärksamhetsfokusering.

• Att kunna relatera och diskutera kursinnehållet för dagen i relation till egna
professionella erfarenheter

Syfte
Syftet med utbildningen är att presentera praktisk kunskap kring
observation och samspelsbehandling med sköra och/eller
prematurfödda barn

Ett samarbetsprojekt mellan disciplinerna Arbetsterapi, Fysioterapi, Neonatologi, Psykologi & Specialpedagogik som
har fått stöd från SLL-SU samverkan 2017-2019, ansökningsnummer 20160881. Kontakt:
mara.allodi@specped.su.se eller ulrika.aden@ki.se

www.specped.su.se   tidigtsamspel@specped.su.se

Prematura & andra sköra spädbarn
 

Varje år föds omkring 7000 barn för tidigt i Sverige och 10% av alla barn behöver
neonatalvård i livets början. De prematura barnen har på gruppnivå ett ökat behov av
stöd och anpassning upp genom livet, vad gäller vårdinsatser, stöd till familjen och
skolanpassningar.
 

Samspelet mellan föräldrar och barn redan vid hemkomst från sjukhuset är av stor vikt
för barnets framtida utveckling och i Norge arbetar man därför med Newborn
Behavioral Observation (NBO) på en del neonatalavdelningar, inom BUP och
barnhälsovården (motsvarande BVC). Vi ger nu SLL-anställda en möjlighet att komma
på en kursdag fylld med praktiska exempel på hur man som kliniker kan observera
och samspela med nyblivna familjer där barnet har med sig en skörhet från livets
början, kanske på grund av prematur födsel.

Från högspecialiserad sjukhusvård till hemmiljö
 

På neonatalen får föräldrar tidigt information om att vara närvarande i sina nyfödda
barns liv, men sjukhusvistelsen kan ändå vara en tid fylld av oro för föräldrarna då
deras barn inte är stabil nog att komma hem. En del barn behöver hjälp med andning,
näringsintag, värmehållning eller akuta operationer. Att föda ett barn som behöver
neonatalvård är således ett föräldrablivande under akut stress, med ständig påpassning
av sjukvårdspersonal. Många familjer ser fram emot att äntligen få komma hem och
leva ett eget familjeliv. Väl hemma upplever sig dock många föräldrar ensamma med
det stora ansvaret över ett skört barn och all föräldraoro kopplat till detta.
 

Som ett första steg i en studie, för att lära oss mer om tidig observations- och
samspelsintervention bjuder vi nu in, i huvudsak SLL-anställda, till en endagskurs med
stark praktisk betoning den 7 september 2017. Under dagen kommer vi få se
videoinspelningar och praktiska exempel på arbete med tidigt samspel.

Introduktionsdag kring samspel för sköra och/
eller prematurfödda barn
 

Inspirationsdag för dig som kommer i kontakt med sköra och/
eller prematurfödda spädbarn i ditt arbete under deras första
levnadsmånader
7 september 2017, heldag på Specialpedagogiska institutionen
Dagen leds av Unni Tranaas Vannebo och Kari Slinning från R-BUP i
Oslo
Kursen är gratis, men en mindre avgift för kursmaterialet och fika utgår
Frescati Hage hus 14, rum 357

Kursdag kring tidig observation &
intervention av samspel för sköra och/eller
prematurfödda barn
Introduktionsdag om samspelsbaserad utvecklingsstödjande intervention för barn från 0-3 månaders
ålder tillsammans med Unni Tranaas Vannebo och Kari Slinning från norska NBO-gruppen


