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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.

Förlängd anmäldningstid tom  
8 november 2019

I samarbete med Avdelningen för infektionsmedicin, Infektionskliniken vid Skånes universi-
tetssjukhus, (SUS) Lund arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet 
en kurs om infektionssjukdomar, deras handläggning och behandling. Kursen vänder sig till 
sjuksköterskor. 

• Endokarditer

• Hepatiter

• HIV /AIDS 

• Infektioner i centrala 
nervsystemet

• Infektioner i hud och 
mjukdelar

• Infektioner i luftvägarna 

KURSSTART 
VÅREN 2020Omvårdnad vid infektions-

sjukdomar 15hp (A)

KURSENS SYFTE

Syftet med utbildningen är att ge de studerande 
fördjupade kunskaper om infektionssjukdomar-
nas epidemiologi, patogenes och behandling, samt 
omvårdnad och förebyggande åtgärder. Stor vikt 
inom kursen kommer att läggas på omhänderta-
gande av svårt sjuka, infekterade patienter.

Inom kursens ram ligger också viss vetenskaplig 
träning genom artikelgranskning samt fördjup-
ningsarbete i form av litteraturstudie eller empirisk 
studie.

STUDIEFART

Utbildningen ges på kvartsfart dagtid (7,5hp per ter-
min) med planerad start VT 2020.

KURSENS INNEHÅLL

Klinik, diagnostik, behandling och omvårdnad vid 
bl.a följande infektionssjukdomar:

• Antimikrobiella medel

• Bakteriologi och antibiotikaresistens

• Cellbiologi

• Etiska problem och frågeställningar

• Isoleringsteknik och vårdhygienska 
principer

• Respiratorisk insufficiens och 
assisterad ventilation

• Sårvård

• Virologi

• Infektioner i leder och 
skelett

• Infektiösa tarmsjukdomar

• Sepsis

• Tuberkulos

• Tropiska 
infektionssjukdomar

• Urinvägsinfektioner

Övriga ämnen:



   

STUDIEPERIOD

VT 2020 -HT 2020

UTBILDNINGSSTART

Januari 2020

ANMÄLAN

Välkommen in med din anmälan senast den 8 
november 2019. Fyll i blankett (se nästa sida) och 
skicka till: 

För frågor om innehåll och genomförande kontakta: 

Kursledare & examinator 
Lisa Påhlman
Leg. läkare, Docent, PhD
Infektionsmedicin

Skånes universitetssjukhus

lisa.pahlman@med.lu.se

UNDERVISNINGSFORM

Arbetsformerna bygger på den studerandes tidi-
gare kunskaper och erfarenheter och känneteck-
nas av ett aktivt kunskapssökande, problemlösning,  
reflektion och kritisk analys. 

FÖRELÄSARE & UNDERVISNING

Föreläsare är bl a läkare och sköterskor verksamma 
vid infektionskliniken SUS, klinisk mikrobiologi, 
smittskydd och vårdhygien.  

Studerandegruppen samlas i Lund vid 5-6 gånger 
per termin, 2 dagar/tillfälle. 

Undervisningen ges som föreläsning, seminar-
ium och gruppövningar.  Webbaserad lärplattform  
kommer att användas. Examinationen sker 
fortlöpande och genomförs både enskilt och i grupp.

Mellan undervisningstillfällena förväntas deltagarna 
bedriva självstudier på hemorten, inkl. hemuppgifter.

BEHÖRIGHET

Särskild behörighet: 
• Leg sjuksköterska med minst 180hp inklud-

erande ett självständigt arbete om 15hp eller 
motsvarande. 

• Minst ett års yrkeserfarenhet som sjuk- 
sköterska. 

 
KOSTNAD & BOKNINGSREGLER

Kurskostnad är 18 000kr/deltagare, exkl. moms.
Kursanmälan är bindande. Byte av deltagare kan ske 
utan avgift, före eller i samband med kursstart. 

Vid färre deltagare än 17 genomförs ej kursen. Max 
antal är 27 deltagare. 

Lunds universitet
Institutionen för hälsovetenskaper
Uppdragsutbildning
Karin Delin
Box 157
221 00 Lund
Till anmälan skall du bifoga följande handlingar:

• Personbevis för studier (ej äldre än 3 månader)

• Betygshandlingar som styrker särskild 
behörighet

• Arbetsgivarintyg

KONTAKTUPPGIFTER

Karin Delin
Utbildningsadministratör 
uppdrag_ihv@med.lu.se

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

För övriga frågor kontakta någon av 
följande:

Kursledare  
Sara Adolfsson 
Leg. sjuksköterska  
VO Infektionssjukdomar 
Skånes universitetssjukhus

sara.adolfsson@skane.se

e

Sagt av deltagarna på Infektionskursen 2016 
 
“ Roligt, intressant och lärorikt!
 
“Mycket givande kurs med massa  
intressanta föreläsningar! ”



Omvårdnad vid infektionssjukdomar, 15hp (A)

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


