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Dag 3: 230112 och              
Dag 4: 230215 kl.9-16 Digitalt Introduktionskurs för nya BHV-ssk 

2022/2023

Kursen omfattar bland annat 
utvecklingsbedömning vid nyckelåldrar, 
samspel mellan föräldrar och barn, barns längd - 
och viktutveckling, amning, mat och 
vaccinationer. Dessutom ingår delar av 
barnhälsovårdens arbetsmetoder som rör barns 
språkutveckling, hembesök, föräldrastöd, 
samverkan, barn som far illa och bemötande 
av barn och föräldrar.

Anna Fröjlinger och Catharina Neovius

17/1, 22/2 och 7/3             
kl. 8.30-10.30

Rosenlunds sjukhus, lokal 
Fågängan, plan 6 Fördjupande amningsseminarie 23:1

För BHV-ssk som har en grundläggande 
kunskap om amning och minst ett par års 
erfarenhet från praktiskt amningsarbete. 
Seminariets syfte är att tillsammans med 
kollegor och en erfaren amningsspecialist 
fördjupa sina kunskaper och utveckla sin 
yrkesroll kring amningens utmaningar i mötet 
med familjer.

Jeanette Björnell

19/1, 14/2 och 9/3             
kl. 8.30-10.30                          

Rosenlunds sjukhus, lokal 
Fågängan, plan 6 Fördjupande amningsseminarie 23:2

För BHV-ssk som har en grundläggande 
kunskap om amning och minst ett par års 
erfarenhet från praktiskt amningsarbete. 
Seminariets syfte är att tillsammans med 
kollegor och en erfaren amningsspecialist 
fördjupa sina kunskaper och utveckla sin 
yrkesroll kring amningens utmaningar i mötet 
med familjer.

Jeanette Björnell

19/1  kl.8.30-15.45

Karolinska Institutet, 
Audionomprogrammet, 
Campus Flemingsberg, Alfred 
Nobels Allé 10,5 i Huddinge   

Hörselscreening

Under utbildningen får du lära dig om örats 
anatomi och fysiologi, medicinska aspekter på 
hörselskador hos barn samt metodgenomgång 
för lekaudiometri med praktiska övningar i 
mindre gupper.

Anna Fröjlinger



25/1, 22/2, 22/3, 25/4 
kl.8.30-16.00                   
29/5 kl.9.00-11.30

Rosenlunds sjukhus, lokal 
Fågängan, plan 6 alla datum 
förutom 22/2 som är i Svanen 
på SÖS

Enskilda föräldrasamtal 23:1

Utbildningen Enskilda föräldrasamtal på BVC 
inkluderar metod för EPDS-screening och 
Enskilt föräldrasamtal med pappa/ickefödande 
förälder samt teoretisk fördjupning och 
handledning. Utbildningen har ett delvis nytt 
upplägg med stöd i att prata om våld på BVC 
och integrerad handledningen som löper 
parallellt med utbildningen (se kursprogram). 
 Närvaro under hela utbildningen är 
obligatorisk.

Nina Thomsen och Anna Fröjlinger

7/2 kl.13.30-16.00 eller   
9/2 kl.9.00-11.30

7/2 SÖS aula                      
9/2 Digitalt UTBILDNINGSHALVDAG 1     

BVC-Elvisbesöken vid 3 och 4 år. 
Utbildningshalvdagen är tänkt som en booster 
kring Elvisbesöken. Vad gör vi, hur gör vi och 
varför ser besöken ut som de gör?  Vi varvar 
föreläsningar med exempel och tid för 
diskussion av vanliga frågor. Vår förhoppning är 
att utbildningen ska innehålla något både för 
dig som arbetat med Elvisbesöken länge och för 
dig som är ny i Elvis.

Nathalie Gani och Malin Bergström

10/2 kl.8.30-12.00 Digitalt Att prata om våld på BVC

Utbildningen innehåller bland annat kunskap 
om vad våld mot barn är, hur våldsutsatthet 
påverkar barns utveckling och hälsa och hur 
BVC kan prata om detta med familjer på ett 
strukturerat sätt. Efter utbildningen ingår 
handledning vid två tillfällen, digitalt, med start 
ca en månad efter utbildningen. Anna Fröjlinger

16/2, 23/3, 18/4 och 25/5  
kl. 8.30-11.30

Rosenlunds sjukhus, lokal 
Fågängan, plan 6 Amning 

Vad lär anatomin och fysiologin oss om 
amning? Hur ska jag som BVC-sjuksköterska ge 
stöd när mamman upplever amningen som 
svår?                                                                                                 
Faktorer av betydelse för amning - vad säger 
forskningen?

Jeanette Björnell

21/2 kl.13-14 eller         
25/4 kl.13-14 Digitalt Grundkurs i BVC-Elvis systemet

Genomgång av BVC-Elvis systemet, hur man 
skapar en kod, navigerar på hemsidan och 
besvara de vanligaste frågorna.

Nathalie Gani och Kersti Bergqvist

23/2 kl.8.30-15.30 SÖS aula Vaccinutbildning grund för BHV-ssk

Utbildningen riktar sig till nya BHV-
sjuksköterskor. Syftet med utbildningen är att 
ge grundläggande kunskaper kring 
vaccinationer på BVC som även omfattar 
smärtlindring och injektionstekniker samt svara 
på och belysa olika vanliga vaccinationsfrågor.

Jeanette Björnell



24/2 kl.8.30-11.30  eller  
22/5 kl.13.00-15.30 Fysisk, lokal meddelas senare BCG-skola

Utbildningen innehåller en teoretisk genomgång 
med kort introduktion av tuberkulos och dess 
epidemiologi, BCG-vaccin och PPD-test samt 
indikationer för vaccination och PPD i Region 
Stockholm. Det ingår även en praktisk 
genomgång med vaccinationsteknik för 
intrakutan injektion samt avläsning av PPD.

Nathalie Gani och Helena Martin

30/3, 4/5 och 24/5             
kl. 8.30-11.00                        

Rosenlunds sjukhus, lokal 
Fågängan, plan 6 Fördjupande amningsseminarie 23:3

För BHV-ssk som har en grundläggande 
kunskap om amning och minst ett par års 
erfarenhet från praktiskt amningsarbete. 
Seminariets syfte är att tillsammans med 
kollegor och en erfaren amningsspecialist 
fördjupa sina kunskaper och utveckla sin 
yrkesroll kring amningens utmaningar i mötet 
med familjer.

Jeanette Björnell

5/5 kl.8-14 Rosenlunds sjukhus, aulan 
plan 0

SIMON - nätverksmöte                 
Stöd i tuffa tider - att möta familjer i 
ekonomisk utsatthet på BVC

Vad är SIMON?
Sjuksköterskor i mångkulturella och 
socioekonomiskat utsatta områden nätverkar. 

SIMON startade 2016 och är ett nätverk inom 
Barnhälsovården i Stockholms län. Syftet med 
nätverket är att sjuksköterskor delar 
erfarenheter och på så sätt skapar ny kunskap 
och inspirerar varandra till nya arbetsmetoder. 
Nätverket är också till för att utbyte av kunskap 
mellan BHV-sjuksköterskor och viktiga aktörer 
inom relevanta teman. Nätverket träffas två 
gånger per år.

Jeanette Björnell, Susanne Glaumann och 
Nina Thomsen 

11/5 kl.9-12           eller        
1/6 kl.13-16 SÖS aula

UTBILDNINGSHALVDAG 2          
Våld och försummelse - När vi 
möter utsatta barn och föräldrar 
på BVC

Björn Tingberg arbetar som psykoterapeut och 
studierektor på Erikastiftelsen och har lång 
erfarenhet av att möta våldsutsatta barn och 
familjer, han har även forskat och skrivit 
böcker i ämnet. Under föreläsningen bjuder 
Björn på sin kunskap och erfarenhet kring 
frågor som; Hur kan tidigare våldsutsatthet 
påverka föräldraskapet? Vad är försummelse 
och dess konsekvenser? Hur arga får föräldrar 
bli? Vad kan vi BVC göra för att stötta föräldrar 
och barn?

Anna Fröjlinger och Nina Thomsen
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