
IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR (ICD) OCH CARDIAC RESYNCHRONIZATION 
THERAPY (CRT), 7.5hp (G)

I samarbete med Arytmikliniken, Pacemakerenheten vid Skånes universitetssjukhus i Lund, 
arrangerar Medicinska fakulteten, Lunds universitet återigen utbildningen inom ICD/CRT 
behandling. Utbildningen är en påbyggnadskurs till Pacemakerbehandling I, 15hp.

KURSENS INNEHÅLL

• Indikation för ICD 

• Indikationer för CRT-P/CRT-D behandling

• Implantation av ICD och CRT

• ICD/CRT systemet och hur det fungerar

• ICD och CRT programmering

• Omvårdnad och förberedelser inför ICD 
behandling; patient- och närstående 
utbildning och information 

• Att leva med en ICD

• ICD i livets slutskede

• ICD/CRT uppföljning: diagnostik, 
avläsning och teknisk kontroll

• Distansmonitorering

• Behandling vid tillslag från ICD

• Tidiga och sena komplikationer

• Felsökning/problemlösning

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.

Pacemakerbehandling II, ICD/CRT

KURSENS SYFTE

Kursens syfte är att deltagarna skaffar sig 
medicinska, tekniska och omvårdnadsrelaterade 
kunskaper i ämnet ICD och CRT behandling. Efter 
utbildningen ska de kunna planera, förbereda, 
kontrollera och programmera ICD och CRT uti-
från patientens behov. 

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig mot sjuksköterskor, 
läkare eller biomedicinska analytiker som är verk-
samma inom området. 

Kursstart hösten 
2020

UNDERVISNINGSFORM

Kursen bedrivs som halvtidsstudier under 9 
veckor med Lund som kursort. Undervisningen  
i Lund kommer framför allt att ske i form av 
föreläsningar, diskussioner och patientfall i grupp.   

Kursen kan (beroende på förkunskap/erfarenhet) 
beräknas medföra en arbetsinsats motsvarande 
15-20 timmar per vecka under kurstiden.  

Examination sker i form av gruppredovisningar 
med individuell bedömning och individuell 
tentamen. 



BEHÖRIGHET

• Legitimerad sjuksköterska, biomedicinsk 
analytiker eller läkare. 

• VMFU24 Pacemakerbehandling eller 
motsvarande 

INTYG SOM BIFOGAS ANSÖKAN

• Personbevis för studier (ej äldre än 3 
månader)

• Kursintyg eller motsvarande gällande 
utbildning

• Beskrivning av arbetsgivarens förvänt-
ningar på vad kursen ska leda till för 
kursdeltagaren.

ANMÄLAN 
Välkommen in med din anmälan, inkl. 
intyg,  senast den 8 maj 2020.

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

Lunds universitet 
Institutionen för hälsovetenskaper 
Uppdragsutbildning 
Roger Hudin Karlsson 
Box 157 
221 00 Lund

STUDIEPERIOD

Utbildningen bedrivs mellan 2020-09-28 tom 
2020-12-01 

 
Kursdagar i Lund 2020

V 40  28-29 september

V 43 19-20 oktober

V 46 9-10 november

V 49 30 november-1 december

 
KOSTNAD OCH BOKNINGSREGLER

Kurskostnaden är 19 000 SEK, exkl moms. 

Kursanmälan är bindande. 

Minsta deltagarantal är 18 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  
Roger Hudin Karlsson 
roger.hudin_karlsson@med.lu.se
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Pacemakerbehandling II ICD/CRT Hösten 2020

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 


