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Nyhetsbrev MittBpSamtal, nummer 3 
 

September är här och vi har alla fullt upp med att komma igång med 

allt det nya som sker vid terminsstart. Hoppas du fått en riktigt bra 

start på hösten! 

 

Nytt utbildningstillfälle för grundutbildning i MittBpSamtal 

Här kommer ett kort nyhetsbrev med tips om höstens sista öppna 

utbildningstillfälle för grundutbildning i MittBpSamtal i Stockholm på 

Hartwickska huset den 15 oktober. Vill du läsa mer och anmäla dig? 

Klicka här>>  

Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar inom Stockholms län och till 

självkostnadspris (600 kr) för övriga Sverige. 

 

Idag har över 1 000 specialistsjuksköterskor från hela Sverige gått grundutbildningen. Det 

är helt fantastiskt. Varmt tack för ert engagemang – tillsammans gör vi stor skillnad! 

Önskar du som arbetar i Stockholm att jag kommer ut till din kommun och håller 

grundutbildning för er grupp hör av dig.  

Jag åker även runt till er som önskar utbildning och arbetar utanför Stockholms län. Allt vi 

gör är till självkostnadspris och det finns inget vinstintresse i arbetet vi utför. Nyfiken på 

detta? Ring eller maila: anette@mittbp.se eller 0761-731211. 

 

Till dig som gått grundutbildningen  

Det kanske är dags för fördjupning, uppföljning och/eller handledning? Ni kan till exempel 

välja uppföljning på förmiddagen och handledning på eftermiddagen. Grupphandledning 

går också att ordna på plats hos er eller via telefon och Skype. Ni kan också lära er mer om 

vårt webverktyg – BP IT under en halvdag. För mer info och HUR vi kan skräddarsy era 

önskemål hör av er till Anette eller läs mer på vår hemsida>> 

 
Vårt arbete är viktigt!  

Arbetet vi tillsammans gör är viktigt och högst aktuellt! Senaste rapporten från CES visar 

stora skillnader i förekomst av övervikt och fetma hos barn mellan kommuner i 

Stockholms län. Läs rapporten här>>  

Tips! Här hittar du den CES-rapport om MittBpSamtal som gjordes år 2018. LÄS HELA 
RAPPORTEN HÄR>>  

Varma hälsningar, Anette Ekqvist 😊 

Visste du förresten att om vi räddar 1 barn från diagnos fetma tjänar samhället drygt 800.000 kr enligt professor 
Claude Marcus. Här vet jag många insparade slantar, tack vare ditt engagemang. DU ÄGER – Ett barn i taget! 
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