
Gipsteknik
22,5HP (G)

I samarbete med Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus Malmö,  
anordnar Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten vid Lunds  
universitet, en grundläggande gipsteknikutbildning med start  
vårterminen 2020. 

SYFTE

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en 
adekvat gipsteknisk utbildning med fördjupade 
teoretiska kunskaper inom bl. a. anatomi, bio
mekanik och ortopedi med betoning på fraktur
lära. 

Kursen är uppdelad i teoriperioder, vilka inne
håller introducerande föreläsningar och efter
följande praktiska utbildningsmoment där 
del  tagarna introduceras till att anlägga olika 
 typer  av gips och fixeringsförband. 

KURSENS INNEHÅLL
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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 uppdrags-
utbildning.

• Anatomi, de övre /nedre extremiteternas 
anatomi, nerv och kärlförsörjning, fysiologi.

• Biomekanik.

• Ortopedi, ortopediska sjukdomar inkl. frak
turlära, handkirurgi, röntgendiagnostik.

• Andra medicinska tillstånd med betydelse 
 inom gipsning: diabetesvård, reumatologi 
och behandling av akuta mjukdelsskador, 
intern medicinviktiga tillstånd som kan ändra 
en gipsordination.

• Materiallära och kännedom om material i 
gipsrummet.

• Ergonomi. Kännedom om risker för komp
likationer och hur dessa kan undvikas.

• Gipsningstekniker inkl. seriegips vid botoxinjek
tion.

• Anläggande av gipsförband, såväl i det akuta  
skedet som vid återbesök.

• Anläggande av rigida syntetförband.

• Anläggande av funktionella syntetförband.

• Ortosapplicering.

• Tejpning.

• Dokumentation och patientinformation.

• Rehabilitering  sjukgymnastik, hjälpmedel.

• Etiska problem och frågeställningar.

• Kvalitets och säkerhetsarbete. Arbetsmiljö 
författ ningar.

Start 
VT 2020

Bild från Gipsteknik HT 2018. 



ANMÄLAN

Välkommen in med din anmälan inkl. 
utbildningsintyg och blankett "Praktisk 
erfarenhet gipsning" senast den  
18 oktober 2019.

Handlingarna skickas till: 

Lunds universitet  
Institutionen för Hälsovetenskaper  
Uppdragsutbildning  
Attn.Christina Landelius  
Box 157  
221 00 Lund

KURSORT

Malmö, Skånes universitetssjukhus

BEHÖRIGHET/INTYG

• Grundläggande behörighet för 
högskolestudier (motsv Eng A, Sv B).

• Gymnasial yrkesutbildning inom vårdområdet 
(undersköterska eller annan utbildning som 
kan bedömas motsvara denna kompetens).

UNDERVISNING OCH EXAMINATION

Undervisningen ges som föreläsningar, seminarier 
och praktiska övningar kring för teoriperioden 
aktuellt område. Mellan teoriperioderna 
förutsätts ett aktivt  studiearbete samt 
färdighets träning på hemorten utifrån en 
studiehandledning. 

Under kurstiden har deltagarna tillgång till en 
individuell licens för kunna att arbeta med ett 
interaktivt gipsvägledningsprogram. 

Särskild betoning kommer att ägnas åt patient
säkerhets aspekter (inkl. aktuella författningar), 
information, dokumentation samt de nya rön 
vilka innefattar behandling med funktionella 
syntetiska förband och ortoser. 

Kursen innebär en arbetsinsats på ca 8 - 10 
 timmar per vecka under kurstiden, förutom 
de dagar man är på plats i Malmö. Exami
nationer sker i form av teoretiska och praktiska 
provmoment. 

STUDIEPERIOD VT 2020 
Preliminära veckor

Modul 1: v 6
Modul 2: v 9
Modul 3: v 13
Modul 4: v 17
Modul 5: v 20

STUDIEFART

Utbildningen ges på halvfart/dagtid. Modulerna 
1 och 5 innebär 5 respektive 4 dagar på plats 
i Malmö. Däremellan är det praktiska gipsöv
ningar och deltagarna delas in i två grupper,  ca 
3 dagar/vecka/deltagare. 

KURSKOSTNAD & BOKNINGSREGLER

36 000kr/deltagare exkl moms.

Kursanmälan är bindande. Max deltagarantal är 
36 st. Byte av deltagare kan ske utan avgift, före 
eller i samband med kursstart. 

Om kursen övertecknas fördelas platserna enligt 
urvalskriterierna: 

• Behörig sökande som arbetar med gipsning.
• God geografisk spridning över landet.

KONTAKTUPPGIFTER

För övriga frågor kontakta någon av följande:

För frågor om innehåll och genom  förande kontakta: 

Kursledare
Per Flink
040 33 24 57
per.flink@skane.se

Christina Landelius 
Samordnare för uppdragsutbildningen 
uppdrag_ihv@med.lu.se 
 
Karin Delin / Roger Hudin Karlsson  
Utbildningsadministratör 
uppdrag_ihv@med.lu.se
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DELTAGARE

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

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

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

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

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

Epost ...................................................................................................................................

 
ARBETSGIVARE

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

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

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

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

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

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

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

Epost till ansvarig .................................................................................................................

För Region Skåne/RSIDnr ......................................................................................................

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 



2019-05-17 chla 

Inför Gipstekniker 22,5hp VT 2020

Namn: 

Arbetsplats: 

avd / klinik / sjukhus 

Har du gått någon  

kurs/-er inom gipsning? 

JA     NEJ 

Om ja, så fall vilken/vilka? 

Har du någon egen (praktisk) 

erfarenhet av att gipsa?  

JA    NEJ 

Om ja,  i så fall hur många 

ggr 

0 1-5 6-10 11-20 > 25

Markera 

med ett X 

Hand/fingerskenor 

Radiusskena 

Scaphoideumgips 

Helbensgips 

Diabetesgips 

(behandlingsgips) 

Fot/knä ortoser 

Tejpning 

PEVA-gips (klumpfot) 

Höftgips 



2019-05-17 chla 

Annan typ av gipsning 

/fixering? 

0 1-5 6-10 11-20 > 25

Markera 

med ett X 
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