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9/2, 22/3, 8/4  och 11/5 kl. 

8.30-11.30 + auskultation 

på amningsmottagning                                                        

9/2 Digitalt. Beroende på läget 

med pandemin och eventuella 

restriktioner så kan kursen bli 

delvis eller helt digital. Vi 

informerar er innan kursstart.

Amning 22:1

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

25/5 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

heldag 8.30-16.00: 16/2, 

16/3, 20/4 + 3 

handledningstillfällen

Digitalt 16/2 + 20/4 och 16/3 

Rosenlunds sjukhus

Enskilda föräldrasamtal  EPDS+PIFF               

All barnhälsovård skall erbjudas båda föräldrarna 

utom vid ett tillfälle som riktar sig som ett enskilt 

samtal med varje förälder. Från och med hösten 

2019 sammanfördes tidigare EPDS-utbildning och 

utbildning i samtal med pappa/icke födande 

förälder till en utbildning.

Clara Linnros, Nina Thomsen och Anna 

Fröjlinger

8/3 kl.13-16 Digitalt

Copareteringsföreläsning

Föräldrars samarbete, tillit och förmåga att stötta 

varandra har stor betydelse för barns hälsa och 

välbefinnande. Oavsett om de lever ihop eller inte. 

Professor James McHale är amerikan och en av 

pionjärerna bakom coparenting-teorin. Denna 

eftermiddag kommer han att dela med sig av sin 

unika kunskap om hur coparenting kan förstås, 

observeras och användas. Malin Bergström

22:1  15/3, 7/4 och 12/5      

kl. 8.30-10.30                          

22:2   5/4, 5/5 och 15/6  kl. 

8.30-10.30

Rosenlunds sjukhus, lokal 

Fågängan, plan 6

Fördjupande amningsseminarie två 

tillfällen 22:1 eller 22:2

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

30/3 kl. 8.30-12  eller 14/9 

kl.8.30-12 Digitalt

Att prata om våld på BVC

Utbildningen innehåller bland annat kunskap om 

vad våld mot barn är, hur det påverkar barns 

utveckling och hälsa och hur BVC kan prata om 

detta med familjer. Efter utbildningen erbjuds 

varje BVC handledning, därför vill vi att samtliga 

BHV-ssk på en mottagning går utbildningen 

samtidigt. För mer information kontakta Anna 

Fröjlinger. Ingen anmälan görs via länk på 

VGG. Anna Fröjlinger



4/4 kl.15.30-17.00 Digitalt

Föräldrastödsprogrammet lilla ABC
En frågestund om vad deltagande i studien 

innebär, vad lilla ABC innehåller, varför vi prövar 

ett föräldrastödsprogram för föräldrar till just 1-2-

åringar eller om dina andra frågor och funderingar. Anna Fröjlinger och Malin Bergström

7/4 kl.13.00-16.00 eller 

27/4 kl.9-12 Digitalt

UTBILDNINGSHALVDAG 1     

Föräldraskap och beroende

Utbildningen kommer att handla om alkohol och 

föräldraskap samt om barnhälsovård till barn i 

familjer där det finns eller har funnits olika former 

av beroenden. Karolina Lindström och Nathalie Gani

2/5 kl.8.30-15.30 SÖS aula

Vaccindag 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 och Sahar Nejat

2/6  heldag Fysiskt eller digitalt

SIMON Transkulturellt nätverk

Vaccinera mera. Reflektera kring vaccinationsvilja 

och bidra till att bygga upp regional kunskap om 

vaccinationsvilja.

Dagen innehåller också erfarenheter från ett 

språkstimulansprojekt i Uppsala, samt från det 

amningsprojekt som avslutas nu i början på året 

(ett projekt riktat till BVCer med låga amningstal). Jeanette Björnell och Sahar Nejat


