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Om IC-Health

Målgrupperna är:  barn, 
ungdomar, gravida och 
ammande kvinnor, äldre och 
personer med diabetes.  

Projektet IC-Health har som mål att 
göra det tryggare och enklare att ta 
del av hälsoinformation på webben.  
Inom projektet kommer representanter 
för specifika målgrupper samverka 
med forskare och ta fram innehåll till 
onlinekurser i ämnet. 

Kurserna kommer att finnas tillgängliga 
på åtta språl: engelska, franska, italienska, 
danska, svenska, tyska, holländska och 
spanska. 
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Våra Mål

Vårt Tillvägagångssätt

Med den ökande digitaliseringen kommer 
tjänster för e-hälsa att bli allt viktigare för 
folkhälsan i Europa. 

Den som självständigt kan söka, förstå och 
tolka hälsoinformation har också lättare 
att aktivt främja och sköta sin egen hälsa. 
För att kunna göra detta behövs kunskap 
och de rätta förutsättningarna. 

Detta är vad vi vill uppnå i IC-Health 
projektet. 

Bättre färdigheter 
för att söka 

information på 
nätet

Bättre förmåga 
att kritiskt tolka 
hälsoinformation 

på nätet 

Analys av hur scenarier för 
hälsa och digital hälsa ser 

ut idag

Gemensamt 
framtagande 
av distanskurser 
inom samver-
kansgrupperna

Skapande av samverkansgrupper 
för att involvera slutanvändare i 
målgrupperna

Kurserna publiceras 
online och blir 

tillgängliga för 
allmänheten

Ökad kunskap om 
hälsoinformation

Större användning 
av tjänster för 

e-hälsa i vardagen

Öppna Distanskurser 
representanter från målgrupperna. 

Kurserna är kostnadsfria,lättillgängliga 
och kräver inga förkunskaper.

Participez aux cours IC-Health
Är du fortfarande tveksam till att leta efter 
tillförlitlig hälsoinformation på webben? 
Varför inte testa någon av IC-Healths 
gratis nätbaserade kurser? Kurserna är din 
guide när du vill söka hälsoinformation på 
webben på ett säkert sätt. 

Vem som helst kan följa kurserna!

Är du intresserad?  Anmäl dig nu på 
ichealth-moocs.eu

När du har slutfört kurserna kommer du 
att kunna identifiera, förstå och bedöma 
information från internet. 

Att fatta välinformerade beslut om din 
egen hälsa kommer att bli enklare än 
någonsin!
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