
En introduktion till klinisk sexologi 

Den här kursen är för dig som undrar hur du ska 
prata om sexuell hälsa med dina patienter. Den är 
för dig som blir generad när patienterna själva tar 
upp frågan, och som känner dig dum när du inte 
kan svara. Den är för dig som vill ta ansvar för kon-
versationen som dina patienter inte vågar initiera, 
men behöver. En kurs om allt du inte fick lära dig 
på läkarutbildningen - om sex. 

Kurslängd: Föreläsningar 30 minuter + patientfall 
cirka 20 minuter. Du kan börja kursen när du vill, 
vilken dag du vill, året runt. 

Klinisk sexologi
Den här kursen är för dig som undrar hur du ska prata om sexuell hälsa med dina patienter. 

En kurs för dig som är ST-läkare, distriktsläkare eller AT-läkare på vårdcentral, men även 
för dig som vill ha en grundläggande utbildning i klinisk sexologi.

Våga prata om sexuell hälsa med dina patienter

www.medster.se

Kursen är till för dig som: 

Är ST-läkare, distriktsläkare eller AT-läkare på 
vårdcentral, men lämpar sig även för dig som vill 
ha en grundläggande utbildning i klinisk sexologi. 
Du är alltså varmt välkommen att gå kursen om 
du har ett annat yrke än läkare, eller om du bara 
är nyfiken som privatperson.

Kursintyg: Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Tidsupplägg: Kursen är helt oberoende av 
klassrum, tider och resor. Du börjar när du vill och 
genomför kursen helt i din egen takt. Vill du göra 
kursen snabbare, långsammare eller ta kapitlen i 
en annan ordning kan du förstås göra det. 

Fungerar på alla plattformar
Kursen är helt webbaserad

https://www.medster.se/kurser/klinisk-sexologi/
https://www.medster.se/kurser/klinisk-sexologi/


Kontaktperson

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

Om Medster
 
Vår vision är att varje patient får möta vårdpersonal 
med den senaste kunskapen.

Att lära sig ska vara roligt och lättillgängligt. Vi elimine-
rar det hinder för lärande som reseavstånd kan inne-
bära. Vi erbjuder all hälso- och sjukvårdspersonal 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 hälso- och 
sjukvårdpersonals livslånga lärande. 

www.medster.se

Kostnad: 999 SEK + moms

Så här går det till:

Du registrerar dig till kursen på medster.se. 
Utbildningsplattformen är helt molnbaserad. 
Ingen ny installation krävs. Du kommer åt 
utbildningen både hemifrån och från jobbet.

Vår lärmetod
Vår lärmetod bygger på korta föreläsningar 
blandat med quiz och reflektionsfrågor där du får 
testa din kunskap. Efter genomförd och godkänd 
kurs får du ett intyg.

Återkom till kursen så ofta du vill
Ditt konto och inlogg är aktivt så länge du själv vill, 
och du kan alltid återkomma till kursen om du vill 
repetera något du lärt dig. 

Kliniklicens - för flera deltagare

Representerar du en avdelning/vårdcentral/sjuk-
vårdsområdet och vill få en offert på pris vid flera 
deltagare? Mejla din förfråga till: 
info@medster.se*

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

Enkel administration av inlogg 
Vi ger dig en länk som du mejlar till alla deltagare. 
Via länken registrerar sig deltagaren enkelt själv 
genom att ange sin e-postadress. Länken kan 
också läggas upp på t.ex. en intranätsida eller ett 
nyhetsbrev.

*Ange antalet deltagare som skulle vara aktuellt för kursen.

Kursledare
 
Olivia Landén är ST-läkare i allmänmedicin, sexualupp-
lysare, f.d. ordförande i RFSU Jönköping och prisbelönt 
föreläsare inom ämnet sexologi. Hon föreläser på läkar-
programmet i Linköping och för distriktsläkare runt om 
i landet.

Olivia Landén
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