
 

 

 

FÖRENINGEN INSTRUKTÖRER I SPÄDBARNSMASSAGE 

               PROGRAM FORTBILDNINGSDAGAR ÖREBRO 15-16 MARS 2019 

 

 

 

Fredag 15/3 2019 

 

12.00-12.45 Registrering  + Lunch                    

12.45-13.00 Välkomna till fortbildningsdagar. Logistik för dessa dagar, frågor? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.00-15.00 Föreläsning med Anita Lindgren, taktilterapeut och lärare i Taktil behandling. 

- Spädbarnsmassage är Taktil behandlings ursprung 

- TDR/Beröringskänslighet 

- Erfarenheter 

- Praktiska övningar 

- Frågor 

15.00-15.15 fika, frukt och godis 

 

15.15-16.00 Föreläsning med Anita Lindgren fortsätter. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.00-17.30 Gruppdiskussioner med frukt och godis 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.00/19.30 Middag på hotellet/Restaurang 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

Lördag 16/3 2019 

8.30-10.00 Föreläsning Lars Gustafsson, Präst & leg, psykoterapeut. 

”I huvudet på mig och mitt barn” – om tankefällor och anknytning. 
 

10.00 -10.15  Fika 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.15 -11.00  Strykningar och Ami Tomake 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.00 -12.30  Årsmöte 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.30-13.30 Lunch på hotellet  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.30-14.45 Föreläsning Mats Eriksson, professor i omvårdnadsvetenskap. 

Att förebygga stress och smärta hos nyfödda barn- vad kan föräldrar göra? 
 
Informera om den grundläggande utvecklingen av de sinnen som förmedlar både smärta och 
beröring och vilken effekt de har på barnets kropp och utveckling. Sedan genomgång vad 
man kan göra som förälder för att stötta sitt barn i smärtsamma och stressande situationer. 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.45-15.30  Mingel med utvärderingar, styrelsen konstituerar sig och fika to go/hej då! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

                                                   

                                                



 

 

 

                                      

Konferenspriser 

 1400:-/per person för fortbildningsdagarna föreningen tillhanda senast 31/1 2019, 

inkluderar fika, lunch och middag på kvällen. Önskas alkoholhaltig dryck till kvällens 

middag bekostar du det själv. 

 

 Boka tidigt rabatt/ anmälan senast 31/12 2018 och betalning senast 18/1 2019  

1150:-/per person. 

Anmälan är bindande. Glöm inte att ange Ditt namn vid betalning. 

Summan betalas till plusgiro 461 12 36-3 (Org nr 802418-5699) 

 

Har Du gått IAIM:s instruktörsutbildning i spädbarnsmassage men inte betalat 

medlemsavgiften 400:-/pers kan Du göra det i samband med anmälan till 

fortbildningsdagarna. 

Behöver du en faktura, skicka ett mejl till: kassor@spadbarnsmassage.org 

Obs! Du behöver uppge fakturaadress och referens. 
 

Mejla Din anmälan: 

Namn, Adress, Telefon, Refnr/kod, Arbetsplats, E-postadress, samt ange specialkost om så 

önskas.  

Till kassor@spadbarnsmassage.org senast 31 Januari 2019. 

Skicka per post: Se bifogad blankett 

                   

 

Inköp från Barnaliv 

Kontakta Marina som kan ta med bara otympliga produkter då hon åker tåg. 

Gugge säljer sina oerhört populära brickor! 

Ta gärna med eget material, tips och idéer som Du vill dela, samt Era dockor 

  

https://email.orebro.se/owa/redir.aspx?SURL=T5A4ik1EwgbpLteNgGUaUN_79b6HThI10kDvISKKiM4OVkBoOOHTCG0AYQBpAGwAdABvADoAawBhAHMAcwBvAHIAQABzAHAAYQBkAGIAYQByAG4AcwBtAGEAcwBzAGEAZwBlAC4AbwByAGcA&URL=mailto%3akassor%40spadbarnsmassage.org
mailto:kassor@spadbarnsmassage.org


 

 

 

 

Anmälningsblankett till fortbildningsdagar och årsmöte i Örebro 15-16/3 2019 

 

Föreningen för Instruktörer i Spädbarnsmassage 

c/o Carina Karlsson 

Kolmilevägen 10 

19467 Upplands Väsby 

 

Namn____________________________________________________________ 

 

Adress____________________________________________________________ 

 

Telefon_______________________________________ 

 

Arbetsplats_________________________________________________________ 

 

E-post adress_______________________________________________________ 

 

Faktura adress______________________________________________________ 

 

Refnr/kod____________________________________________________________ 

 

Specialkost__________________________________________________________ 

 

                                                         plusgiro 461 12 36-3 (Org nr 802418-5699) 



 

 

                                     

 

 

Hotellrum, finns reserverade på Livin City i Örebro. 

För att boka rum med priser enligt nedan, måste göras via e-mail till  

Konferens@livin.se eller per telefon +46 (0) 19-31 02 40 

Bokningskod ”fort2019” namn och vilken typ av rum. 

Sista bokningsdag är 3 februari 2019, därefter släpps rummen. 

Logi i enkelrum inkl. frukost 800:-/natt 

Logi i dubbelrum inkl. frukost per rum 1150:-/natt 

Vid avbokning av rum, så måste det ske senast 3 dagar innan. 

 

Konferensen för fortutbildning för spädbarnsmassage och årsmötet kommer 

att hållas i Livin Citys konferens lokaler. 

Järnvägsgatan 22 

703 62 Örebro 

Phone +46 (0) 19-31 02 40 

Fax +46 (0) 19-31 02 56 

www.livin.se 

 

Tack för oss och varmt välkommen tillbaka till Örebro 

Ann-Christin Rundh  

Maria Nydahl 

 

 

mailto:Konferens@livin.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                  


