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Institutionen för hälsovetenskaper erbjuder utbildningar som genomförs av lärare vid Lunds universitet och i 
många fall i samarbete med arbetslivet - en garanti för både ämnesmässig bredd och aktualitet, ett vetenskapligt 
djup och en modern pedagogik. Institutionens uppdragsverksamhet sker i samarbete med Lund University 
Commissioned Education (LUCE) som är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning.

KURSENS INNEHÅLL

3:E OMGÅN
G

EN

KURSENS FOKUS 
Kursen utgår från olika problemområden/tema. 
Stor vikt läggs på att kunna identifiera symptom 
och tecken som innebär sviktande organfunktion, 
tex påverkan på respiration eller cirkulation för att 
kunna sätta in behandling så tidigt som möjligt. 

FÖRELÄSARE 
Föreläsarna är både läkare och sjuksköterskor 
med lång erfarenhet av kliniskt arbete inom 
ba  rn intensivvård. 

 
MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till specialistsjuksköterskor som 
 arbetar inom allmän intensivvård, ambulans, anes-
tesi och barnsjukvård. 

KURSSTART 
HÖSTEN 2019

Under höstterminen 2019 planeras en 3:e omgång av utbildningen Barnintensivvård för   
specialistsjuksköterskor.  Det finns ett stort behov och efterfråga av rätt kompetens för 
att vårda svårt sjuka barn. Vårdplatserna på de 4 barnintensivvårdsavdelningarna i Sverige 
räcker inte alltid till och då får dessa barn vårdas på allmänna intensivvårdsavdelningar. 
Utbildningen, som genomförs i samarbete med BIVA vid Lunds universitetssjukhus ger 
deltagarna fördjupade och teoretiska kunskaper inom området. 

FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKOR 7,5HP (A)

• Invasiv och noninvasiv respiratorbehandling. 

• Infektioner och sepsis.

• Familjecentrerad omvårdnad. 

• Etik, psykosociala aspekter, kommunikation och 
information. 

• Medfödda och förvärvade hjärtsjukdomar. 

• Trauma

• Anatomiska och fysiologiska skillnader vad 
gäller barn och vuxna. 

• Bedömning och symptomidentifikation 
med inriktning på barn som är i behov av 
intensivvård utifrån ett omvårdnadsperspektiv. 

• Respirations- och cirkulationssvikt.

• Tillstånd som kräver intensivvård

• Barn och läkemedel



Karin Delin 
Utbildningsadministratör 
karin.delin@med.lu.se

Christina Landelius 
Samordnare för 
uppdragsutbildning 
christina.landelius@med.lu.se

För övriga frågor kontakta 
någon av följande:

Annica Sjöström Strand  
Kursledare 
annica.sjostrom-strand@med.lu.se

Linda Hansson  
Kursledare 
linda.hansson@skane.se

För frågor om innehåll och genomförande kontakta någon av följande:

KONTAKTUPPGIFTER

Antal deltagare   17 - 19      20 - 22

Kostnad per deltagare   16 900 14 800 

ANMÄLAN

Sista anmälningsdag är 14 juni, 2019. Fyll i blankett 
(se nästa sida) och skicka till: 

RÖSTER FRÅN KURSDELTAGARE 2017

- Trevliga innehållsrika dagar: Inspirerande 
föredragshållare.

- Intressanta och innehållsrika föredrag. Det har 
givits utrymme för reflektion och frågor.

BEHÖRIGHET

• Specialistsjuksköterska

Till anmälan skall du bifoga följande handlingar:

• Personbevis för studier (ej äldre än 3 månader)

• Intyg gällande specialistsjuksköterska

Lunds universitet
Institutionen för hälsovetenskaper
Uppdragsutbildning
Karin Delin
Box 157
221 00 Lund

STUDIEPERIOD

Kursen bedrivs som deltidsstudier, med start vecka 
38 och avslutas vecka 49, 2019. 

Deltagarna träffas i Lund vid tre tillfällen á två dagar. 
7,5hp motsvarar 5 veckors heltidsstu dier.  

UNDERVISNINGSFORM

Undervisning sker i form av föreläsningar, diskuss-
ioner och genomgång av autentiska patientfall som 
underlag för seminarier. Resterande del av studierna 
bygger på självstudier eller hem uppgifter. Examina-
tion sker i form av individuell hemtentamen samt 
case som inlämnas skriftlig och presenteras muntligt. 

KURSKOSTNAD OCH BOKNINGSREGLER

Kurskostnaden debiteras utifrån det antal deltagare 
som deltar i kursen vid första uppropstill fället. Kurs-
anmälan är bindande. Minsta deltagar antal 17  och 
max 22.

Byte av deltagare kan ske utan avgift före eller i 
samband med kursstart. Vid avbokning senast 2 
veckor före kursstart utgår 50% av del totala kur-
skostnaden. Vid avbokning mindre än två veckor 
före kursstart debiteras kursen i sin helhet. Kurskost-
naden är exkl. moms.

Barnbladet nr 2, 2018

Kursbladet inkl. anmälan finns också på:
https://www.med.lu.se
välj: Utbildning; Uppdragsutbildning vid Inst. för 
hälsovetenskaper

Läs gärna i Barnbladet  som skrev en artikel om 
denna utbildning, sid 36:

http://karin.dehlin@med.lu.se
http://christina.landelius@med.lu.se
http://www.barnbladet.org/sv/wp-content/uploads/bb_218.pdf
https://www.med.lu.se
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DELTAGARE

För och efternamn ................................................................................................................

Personnummer .....................................................................................................................

Postadress .............................................................................................................................

Postnummer/Ort ...................................................................................................................

Telefon ..................................................................................................................................

E-post ...................................................................................................................................

 
ARBETSGIVARE

Organisation .........................................................................................................................

Organisationsnummer ...........................................................................................................

Avdelning .............................................................................................................................

Fakturaadress ........................................................................................................................

Postnummer/Ort ...................................................................................................................

Telefon ..................................................................................................................................

Ansvarig chef/Utbildningsansvarig .........................................................................................

E-post till ansvarig .................................................................................................................

För Region Skåne/RS-IDnr ......................................................................................................

UNDERSKRIFTER

Utbildningsdeltagare ..................................................Datum: ...............................................

Ansvarig chef .............................................................Datum: ...............................................

Härmed bifogar jag handlingar som styrker min behörighet

Anmälningsblankett

Dina personuppgifter registreras och behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Läs mer om Lunds universitets hantering av personuppgifter på följande 
webbsida: www.lu.se/gdpr

http://www.lu.se/gdpr

