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DEN 17 NOVEMbER 2010 ANORDNAS 
VÄRLDSPREMATURDAGEN RUNT  
OM I VÄRLDEN. I STOCKHOLM  
bjUDER FÖRÄLDRAFÖRENINGEN FÖR 
PREMATURFÖDDA bARN IN TILL EN 
KVÄLL MED FÖREDRAG, PANELSAMTAL, 
KONSERT OCH FOTOUTSTÄLLNING.
TID: Onsdagen den 17 november 2010 klockan 17.00–20.30
PLATS: So Stockholm Gallery, Jussi Björlings Allé 5, Kungsträdgården, Stockholm

PROGRAM: 
17.00 Invigning av Walter Schels fotoutställning 
 ”About life – of  premature babies”. 
 Vocalettes framträder
17.30  Välkomsttal, Jessica Fransson, Ordförande i Föräldraföreningen  
17.45  Martina Frühwald, EFCNI, Prematurfödda barn i Europa, 
 utmaningar och perspektiv. Martina föreläser på engelska.
18.15  Tina Wiman, mamma och författare till boken Våga älska?
18.40  Panelsamtal - En tuff  start - ett bra liv. Hur gör vi vård, omsorg 
 och uppföljning av de för tidigt födda till bästa tänkbara? 
 Moderator: Anna Olin Kardell  
 - Jessica Fransson, Ordförande i Föräldraföreningen  
 - Filippa Reinfeldt, Sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län
 - Birgitta Klang, Sjuksköterska på specialist-BVC Mama Mia 
 - Björn Westrup, Överläkare, med. dr.
19.20 Avrundning seminariedel
19.30 Vocalettes framträder

ANMÄL dig/er snarast och senast den 12 november med namn, antal och telefonnummer till: 
anmalan@prematur.nu. Begränsat antal platser, frivillig entré. Det finns kaffe och smörgås att  
köpa till självkostnadspris.

VÄLKOMNA!

ETT bIDRAG i våra bössor under kvällen är varmt välkommet. Till förmån för 
föreningens verksamhet säljer vi också Prematurbandet i metall för 50 kr/st.  
Medtag kontanter om du vill skänka en slant eller köpa ett band.

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN FÖR PREMATURFÖDDA bARN är en ideell förening. 
Vår verksamhet är möjlig tack vare frivilliginsatser, medlemsavgifter, sponsring  
och donationer. Vår hjärtefråga är att situationen för de för tidigt födda barnen  
och deras familjer ska vara bästa tänkbara. Föreningen bildades på initiativ av  
professor Hugo Lagercrantz 1991. Läs mer om vår verksamhet och bli medlem  
på www.prematur.nu Du kan också bli medlem på plats under kvällen.



WALTER SCHELS – har arbetat som fotograf  sedan 1966. Ett avgörande 
ögonblick inträffade när han 1976 dokumenterade ett barns födelse för en  
föräldratidning. “That’s when I saw the face of  a newborn child for the first time.  
But it wasn’t a faceless being; it had an aged, knowing face with a past.” Sedan dess  
har han fokuserat på ansikten. Bilderna av prematurfödda barn visades första  
gången i Tyskland 2009. 

MARTINA FRüHWALD – Direktör för internationella relationer vid European 
Foundation for the Care of  Newborn Infants (EFCNI). När att ett av Martinas barn  
dog på sjukhus upplevde hon att det saknades såväl psykologiskt som socialt stöd.  
Hon bestämde sig för att åstadkomma förändring genom att arbeta för EFCNI.  
Martina Frühwald är mamma till tre barn. Hennes tvillingar föddes i vecka 28.  
Martina föreläser på engelska.
 

TINA WIMAN – Mamma till 3 prematurer och författare till boken Våga älska? 
“Varje år hamnar 10 000 spädbarn i Sverige på neonatalavdelning, det  
blir ungefär 30 nya barn varje dag. Lite fler än hälften är födda för tidigt.  
Några stannar i ett par dagar, andra i många månader, och med varje barn  
– för tidigt fött eller ej – kommer nya föräldrar som släpps ner i en okänd,  
ofta skrämmande, verklighet.” 

ANNA OLIN KARDELL – Anna är en flitigt anlitad moderator och talarcoach inom 
svenskt näringsliv. Hon är regelbundet ute på företag och i organisationer för att  
leda debatter, seminarier, hålla i utfrågningar eller själv föreläsa. Anna är också 
mamma till en prematurfödd dotter.

VOCALETTES –  bildades 2002 och är självskrivna vid Rhapsody in rock’s 
konserter. Vocalettes kommer bland annat att framföra den så kallade  
prematursången – Sing me another song. Gruppen består av Caroline Jönsson, 
Hanna Wanngård och Maria Sköld. Maria är mamma till en prematur.
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