
Utbildningskalendarium för barnhälsovården hösten 2022 220908
Alla anmälningar görs på utbildningens länk som finns på Vårdgivarguiden.
Utbildningar sker digitalt eller fysiskt, information ges för respektive utbildning.
Utbildningshalvdagar rekommenderas för alla.

Datum och tid Plats Utbildningens namn Innehåll Ansvariga 

6/9 kl.13-16            eller 
8/11 fm 6/9 fysiskt, 8/11 digitalt EFS med pappa/IFF 

fördjupningsseminarium

Seminariet innehåller fördjupad kunskap kring 
samtalets syfte och metod. Efter seminariet 
erbjuds varje deltagande BVC enskild 
handledning för att få stöd i det fortsatta 
arbetet. Insatsen erbjuds i första hand riktat till 
de BVC med störst utmaningar gällande 
samtalen.

Nina Thomsen och Clara Linnros

1/9, 11/10 och 25/10          
kl. 8.30-10.30

Rosenlunds sjukhus, lokal 
Fågängan, plan 6 Fördjupande amningsseminarie 22:3

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

7/9, 4/10 och 13/10          
kl. 8.30-10.30                          

Rosenlunds sjukhus, lokal 
Fågängan, plan 6 Fördjupande amningsseminarie 22:4

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

heldag 8.30-16.00: 8/9, 
12/10 och 9/11 + 3 
handledningstillfällen

Digitalt 8/9 + fysiskt 12/10 
Rosenlunds sjukhus, pl 6 i 
Fåfängan + digitalt 9/11

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

14/9 kl.8.30-11.30   eller 
20/9 kl.13.00-16.00 Digitalt UTBILDNINGSHALVDAG 1     

Verka för att hjärnstärka

Utbildningen Verka för att hjärnstärka handlar 
om de minsta barnens behov av tidig stimulans 
för hjärnans utveckling och språkutveckling. 
Föreläsningarna har tidigare erbjudits i mindre 
sammanhang för BVC och varit mycket 
uppskattade.

Jeanette Björnell 



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

15/9  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

23/9 kl.8.30-11.30 Rosenlunds sjukhus, lokal 
Fågängan, plan 6 BCG

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

30/9, 6/10, 15/11  och 6/12 
kl. 8.30-11.30 + 
auskultation på 
amningsmottagning                                                        

Rosenlunds sjukhus, lokal 
Fågängan, plan 6 Amning 22:2

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

3/10 heldag SÖS Årsta aula Vaccinutbildning för läkare

Kursen riktar sig till barnläkare och 
allmänläkare som är verksamma på BVC i 
Region Stockholm, inklusive ST-läkare i Barn- 
och ungdomsmedicin. 

Syftet med dagen är att öka kunskapen om 
vaccinationer och vaccinordination på BVC.
Förhoppningen är att alla efter 
utbildningsinsatsen kommer att känna sig 
tryggare och mer inspirerade i sitt arbete med 
vaccinationer på BVC. Ett inslag är att vi löser 
vaccinfrågor tillsammans i seminariegrupper.

Karolina Lindström, Susanne Glaumann och 
Jeanette Björnell

18/10 kl.13-14         eller 
22/11 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



26-27/10 kl.9-16 + halvdag 
24/11

26-27/10 Rosenlunds sjukhus, 
24/11 digital Motiverande samtal - MI

I alla kontakter med barn och föräldrar inom 
barnhälsovården, är samtalet grunden i mötet. 
Ett bra bemötande är en viktig komponent i att 
bygga förtroende och samarbete i mötena. Hur 
BHV förmedlar kunskap och stödjer föräldrarna 
i att finna sin egen motivation och drivkraft att 
förändra ett beteende, ändra en inställning eller 
fatta beslut om att genomföra en förändring, 
kan ha stor betydelse för familjens utveckling. 

Catharina Neovius

21/11 kl.13.30-16.30                
eller  7/12 kl.8.30-11.30 SÖS aula UTBILDNINGSHALVDAG 2          

Synseminarium

I utbildningen går vi i genom de nya 
uppdaterade riktlinjerna för synprövning på 
BVC. Ni kommer få praktiska tips om hur man 
genomför en synundersökning på BVC, kunskap 
om den normala synutvecklingen och vanligt 
förekommande besvär från ögonen samt råd 
om när ni bör remittera barnet vidare till 
ortoptist eller ögonläkare.

Anna Fröjlinger, Catharina Neovius och 
Susanne Glaumann

17/11 kl.8.30-16.10                  
18/11 kl.8.30-16.20

17/11 Årsta aula             
18/11 SÖS aula

Intensivkurs för läkare i 
barnhälsovård

Kursen riktar sig i första hand till specialister i 
allmänmedicin med BVC-vana och till ST-läkare 
inom barn- och ungdomsmedicin. Även 
specialister i barn-och ungdomsmedicin är 
välkomna att anmäla sig. 
Syftet med kursen är att ge grundläggande 
kunskaper i praktisk handläggning av 
medicinska och psykosociala frågeställningar på 
BVC. 

Karolina Lindström och Susanne Glaumann

24/11 kl.8-12 Årsta aula SIMON - nätverksmöte

Temat för dagen är ”Små insatser kan göra stor 
skillnad”. Förutom återkoppling från 
tobaksprojektet och inspiration från samverkan 
i Södertälje så kommer Gustaf Gredebäck, 
professor i utvecklingspsykologi och föreläser. 
Han har bland annat gjort en studie som visar 
att flera av barnets kognitiva förmågor 
påverkas av mammans mående, oavsett om 
det är en flyktingfamilj i Syrien eller familj 
under trygga förhållanden i Sverige.

Jeanette Björnell, Susanne Glaumann och 
Nina Thomsen 



30/11, 1/12 kl.9-16 samt 
230112 och 230215 kl.9-16

30/11 Årsta aula, övriga 
tillfällen genomförs digitalt    Introduktionskurs för nya BHV-ssk 

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
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