
I samarbete med VO Hjärt-och lungmedicin, Pacemakerenheten vid Skånes universitets- 
sjukhus kommer Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten vid Lunds 
universitet att arrangera en grundläggande kurs i pacemakerbehandling.

KURSENS INNEHÅLL

• Utredning inför pacemakerbehandling

• Indikationer och val av 
pacemakersystem

• Hjärtats elektrofysiologi

• Arytmilära och hemodynamik

• Grundläggande ellära och 
pacemakerteknik

• Pacemakerns funktion och arbetssätt

• Implantation av permanent 
pacemakersystem

• Temporär pacemakerbehandling

• Tolkning av Pacemaker EKG

• Pacemakerprogrammering

• Pacemakeruppföljning

• Troubleshooting/problemlösning

• Dokumentation, kvalitetssäkring, 
nationellt register

• Patientundervisning/handledning

• Psykosociala aspekter

• Tidiga och sena komplikationer

• Pacemakerbehandling och barn

• Databassökning

• Introduktion till ICD och CRT 
behandling

U
PP

D
R

A
G

SU
TB

IL
D

N
IN

G

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 aktual-
itet, ett vetenskapligt djup och en modern pedagogik. Institutionens uppdragsverksamhet sker i samar-
bete med Lund University Commissioned Education (LUCE) som är Lunds universitets avdelning för 
uppdragsutbildning.

KURSSTART 
HÖSTEN 2018

Pacemakerbehandling 15hp (G) 

KURSENS SYFTE

Kursens syfte är att de studerande tillägnar sig 
medicinsk, teknisk och omvårdnadsrelaterade 
kunskaper inom ämnet pacemakerbehandling 
för att kunna planera, förbereda, kontrollera, 
programmera, kvalitetssäkra och dokumentera 
ordinerad pacemakerbehandling utifrån patien-
tens behov. 

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig mot sjuksköterska, bio-
medicinsk analytiker eller läkare med erfarenhet 
av vård och behandling av patienter i behov av 
pacemaker. 

STUDIEPERIOD

Undervisning på plats i Lund, följande preliminära 
datum: 

2018 

v 40  1-3 oktober
v 45  5-6 november
v 49   3-5 december

2019 
v 2   7-8 januari
v 6   4-6 februari



STUDIESTART

Start v 40, 2018 

SÄRSKILD BEHÖRIGHET

• Legitimerad sjuksköterska, biomedicinsk 
analytiker eller läkare. 

• Yrkeserfarenhet inom området. 

INTYG SOM BIFOGAS ANSÖKAN

• Kursintyg eller motsvarande gällande 
utbildning

• Intyg om erfarenhet av hjärtsjukvård

• Beskrivning av arbetsgivarens förvän-
tan på vad kursen ska leda till för 
kursdeltagaren.

ANMÄLAN

Välkommen in med din anmälan, inkl. 
intyg,  senast den 25 maj 2018

Fyll i blankett (se nästa sida) och skicka till: 

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

 

UNDERVISNINGSFORM

Kursen bedrivs som deltidsstudier under 19 
veckor med Lund som kursort. Undervisningen  
i Lund kommer framför allt att ske i form av 
föreläsningar, diskussioner och gruppövningar.  
Arbetsformerna, som bygger på dina tidigare kun-
skaper och erfarenheter, kännetecknas av aktivt 
kunskapssökande, problemlösning, reflektion och 
kritisk analys. 

I kursen ingår 13 dagars lärarledd undervisning på 
kursorten. Resterande del av studierna är självstud-
ier, uppgifter och programmering som du gör på 
hemorten. Beroende på deltagarens förkunskaper 
krävs en arbetsinsats motsvarande 10-15 timmar 
per kursvecka. 

 
KOSTNAD OCH BOKNINGSREGLER

Kurskostnaden är 18 500 SEK, exkl moms. 

Kursanmälan är bindande. 

Minsta deltagarantal är 21, max 27.  Vid avbok-
ning senast två veckor före kursstart utgår 50 % 
av den totala kostnaden. Vid avbeställning min-
dre än två veckor före kursstart debiteras kursen 
i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift 
när som helst, före eller i samband med kursstart.  

Om kursen övertecknas fördelas platserna enligt 
följande: personer med yrkeserfarenhet inom om-
rådet och god geografisk spridning.

   KONTAKTUPPGIFTER

För frågor om innehåll och genom  förande, kontakta: För övriga frågor, kontakta: 

Kursledare

Maria Hesselstrand 
Sjuksköterska, Skånes universitetssjukhus 
maria.hesselstrand@skane.se 

Examinator

Torbjörn Persson 
Överläkare, Skånes universitetssjukhus 
torbjorn.persson@skane.se

Samordnare för uppdragsutbildningen  
Christina Landelius 
christina.landelius@med.lu.se 
 
Utbildningsadministratör  
Karin Delin 
karin.delin@med.lu.se

mailto:torbjorn.persson%40med.lu.se?subject=
mailto:christina.landelius%40med.lu.se?subject=Uppdragsutbildning
mailto:karin.delin%40med.lu.se?subject=Infektionssjukv%C3%A5rd


DELTAGARE

För och efternamn ___________________________________________  

Personnummer ______________________________________________

Postadress __________________________________________________

Postnummer/Ort ____________________________________________  

Telefon ____________________________________________________

E-post arbete _______________________________________________

Kryssa i

ARBETSGIVARE

Organisation ________________________________________________

Organisationsnummer ________________________________________

Avdelning __________________________________________________

Fakturaadress _______________________________________________  

Postnummer/Ort ____________________________________________

Telefon ____________________________________________________  

Ansvarig chef________________________________________________

E-post till ansvarig chef  ______________________________________

För Region Skåne/RS-IDnr _____________________________________

UNDERSKRIFTER

Utbildningsdeltagare _________________________________________

Datum _____________________________________________________

Ansvarig chef _______________________________________________

Datum _____________________________________________________

Härmed bifogar jag handlingar 
som styrker min behörighet

ANMÄLAN
Pacemakerbehandling (G) - 15 hp


