
Vilka hälsoproblem drabbar utsatta barn?

Efter kursen kommer du ha ökad kunskap om hälso-
problem som i högre grad drabbar barn som växer 
upp i familjer med sociala problem. Kursen tar upp 
hur föräldrarförmåga är kopplat till hälsa och genom 
fallbeskrivningar får du fördjupa dig i situationer där 
barnets hälsa kräver mer av föräldrarna.

Lär dig förstå hur vården kommunicerar

I kursen får du bekanta dig med grundbegreppen 
vården använder för att beskriva barns hälsa, och 
på så sätt underlätta för dig som socionom att förstå 
själva språket vården använder. Några av frågorna som 
besvaras är: Vad innbär en BBIC undersökning? Vilka 
är de stora hälso-problemen för barn generellt? Hur 
använder vården en tillväxtkurva?

Hälsa hos utsatta barn
Kursen hjälper dig att förstå hur barns sociala situation är kopplat till deras hälsa, både 
fysiskt och psykisk. Genom att se barnet utifrån en helhet och tidigt sätta in insatser kan 
vi ge fler barn möjlighet att få den goda hälsa de behöver för att utvecklas maximalt.
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Träna dig i förväg! 
 
Genom en rad stegvisa fallbeskrivningar får du träna 
dig på att reagera och handlägga hälsoproblem hos 
utsatta barn, i förväg, helt utan stress.

Placerade barn behöver hälsovård 

Det är tyvärr känt från studier att barn i socialtjänstens 
omsorg får sämre hälso- och sjukvård än icke-place-
rade barn. Den här kursen ökar din förmåga att se och 
förstå tecknen på ohälsa och hjälper dig därmed att se 
till att de barn socialtjänsten har placerat får den vård 
de har rätt till. Då blir det lättare för dig att fråga efter 
rätt saker och vägleda familjehemmen när det gäller 
barnens hälsa.

Du hinner

Kursen tar totalt cirka 5h, men du kan göra den var, när 
du vill och över hur lång tid du vill.

Fungerar på dator, mobil, läsplatta
Kursen är helt webbaserad



Kontaktperson

John Terlinder, barnläkare och grundare Medster
tfn 073 649 63 02, John@medster.se

Om Medster
 
Vår vision är att varje kund får möta personal med den 
senaste kunskapen.

Att lära sig ska vara roligt och lättillgängligt. Vi elimine-
rar det hinder för lärande som reseavstånd kan innebä-
ra. Vi erbjuder all personal de möjligheter den digitala 
tekniken ger att dela med sig av sin kunskap och då få 
se kunskapen växa. 
 
Medster grundades av läkaren John Terlinder 2018 med 
det uttalade syftet att underlätta  region och kommu-
nanställdas livslånga lärande. 

www.medster.se

Så här går det till
 
Helt molnbaserat

Utbildningsplattformen är helt molnbaserad. 
Ingen ny installation krävs. Deltagarna kommer 
åt utbildningen både hemifrån och från jobbet.

Enkel administration av inlogg

Vi förser er med en länk som ni mejlar alla 
tilltänkta deltagare. Via den länken registrerar 
sig deltagaren enkelt själv genom att ange sin 
e-postadress. Länken kan också läggas upp på 
till exempel en intranätsida eller ett nyhetsbrev.

Vår lärmetod

Vår lärmetod bygger på korta föreläsningar 
blandat med reflektions- och instuderinsupp-
gifter. Svar på alla instuderingsuppgifter krävs 
för att deltagaren ska få ett kursintyg. På så sätt 
vet du att deltagaren tar till sig informationen i 
kursen. 

Börja när du vill

Kursen är helt on-demand. Därmed kan delta-
garen börja och sluta när hen vill.

Återkom till kursen så ofta du vill

Varje deltagare får ett inlogg som är giltigt så 
långe licensen är aktiv och kan återkomma för 
repetition när de vill.

Kostnad

1999 SEK + moms per kursplats.

Representerar du en enhet som vill få en offert 
på pris vid flera deltagare?  Mejla din förfråga 
till: info@medster.se*

*Ange hur många deltagare som skulle vara aktuella för 

kursen.

Kurslärare
 
Kursledare och skapare är Frida Tilstam. Frida är barn-
sjuksköterska och arbetar sedan flera år arbetar på ett 
familjeutredningshem. Tidigare har hon bland annat 
arbetat inom psykiatrin. I kursen får du också lyssna till 
socionom Anna Amilon och barnläkare Calle Nyholm.

Frida Tilstam


