
Reumatologi

Reumatologi är en vårdspecialitet som befinner sig i en dynamisk utveckling. Kunskapsmassan 
har ökat snabbt under senaste år och likaså kraven på dem som ägnar sig åt reumatologi. 
Den reumatologiska omvårdnaden har blivit alltmer komplex och sjuksköterskans roll har 
successivt utvidgats med avancerade arbetsuppgifter som förutsätter fördjupade kunskaper. 
Inom specialiteten är det också önskvärt med sjuksköterskeledd vård i större omfattning 
och det finns därför ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor. Därför arrangerar 
Reumatologklinikerna vid Skånes Universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett i samarbete 
med Lunds universitet en uppdragsutbildning i Reumatologisk sjukvård.
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KURSENS SYFTE

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om 
reumatologiska sjukdomars specifika vård och 
omvårdnad samt ökad professionell kompetens 
byggd på vetenskaplig grund.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som är 
verksamma inom reumatologi. Utbildningen kan 
ingå som kurs i magister- och masterutbildning.

STUDIEPERIOD

Utbildningen går på kvartsfart med start vecka 3 
2020 och avslut vecka 50 2020.

U
PP

D
R

A
G

SU
TB

IL
D

N
IN

G

• Reumatologiska sjukdomar hos vuxna

• Reumatologiska sjukdomar hos barn samt under 
pubertet, adolescens och graviditet

• Bedömning, utredning och uppföljning  
av reumatologiska sjukdomar

• Basal immunologi och genetik med inriktning  
på autoimmunitet

• Farmakologisk och icke-farmakologisk behandling

• Evidensbaserad omvårdnad och sjuksköterskeledd vård 

• Personcentrerad vård, säker vård och  
patientens lärande 

• Tvärprofessionell samverkan, teamvård  
och rehabilitering

• Omvårdnadsinformatik, e-hälsa och virtuell 
mottagning med relevans för reumatologisk 
omvårdnad 

• Omvårdnadsforskning och förbättringskunskap  
för kvalitetsutveckling

KURSENS INNEHÅLL

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.

KURSSTART 
JANUARI 2020

Förlängd  
ansökningstid
tom 25 oktober



 

KONTAKTUPPGIFTER

För frågor om innehåll och genomförande kontakta:

Karin Delin           
Utbildningsadministratör 
uppdrag_ihv@med.lu.se

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

ANMÄLAN

Välkommen in med din anmälan senast  
den 25 oktober 2019. Fyll i blankett  
(se nästa sida) och skicka till: 

UNDERVISNINGSFORM

Undervisningen är på avancerad nivå och 
bygger på den studerandes tidigare kunskaper 
och erfarenheter. Den förutsätter ett aktivt 
kunskapssökande, problemlösning, reflektion 
och kritisk analys. Undervisningen omfattar 
föreläsningar, seminarier, grupparbeten, case, 
litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter. 

Studerandegruppen samlas vid 8 tillfällen (2 dagar 
varje gång, fyra tillfällen våren 2020 och fyra 
tillfällen hösten 2020). Mellan sammankomsterna 
arbetar kursdeltagarna självständigt och i grupp 
utifrån kurslitteratur och studieuppgifter. Olika 
former av examination ingår, såväl skriftliga som 
muntliga. Kursort Lund. Lunds universitet

Institutionen för hälsovetenskaper
Karin Delin 
Uppdragsutbildning
Box 157
221 00 Lund

Till anmälan skall du bifoga  
följande handlingar:

• Betygshandling som styrker din  
grundläggande behörighet (vanligen  
gymnasiebetyg med Sv B och Eng A).

• Personbevis för studier  
(wej äldre än 3 månader).

• Examensbevis, legitimationsbevis och 
tjänstgöringsintyg från arbetsgivare. 

För övriga frågor kontakta någon av följande:

BEHÖRIGHET

Allmän behörighet
Grundläggande behörighet för 
högskolestudier: Sv B, Eng A.

Särskild behörighet
Svensk sjuksköterskelegitimation
Yrkeserfarenhet inom området

KURSKOSTNAD & BOKNINGSREGLER

Kurskostnaden debiteras utifrån det antal deltagare 
som deltar i kursen vid första uppropstillfället. 
Minsta deltagarantal 18 personer och max 
deltagarantal 26 personer. Kursanmälan är 
bindande. Byte av deltagare kan ske utan avgift före 
eller i samband med kursstart. 

Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart utgår 
50% av den totala kurskostnaden. Vid avbokning 
mindre än 2 veckor före kursstart debiteras kursen i 
sin helhet.

Preliminär kurskostnad är 18 000 kr per  
deltagare, ex moms.

Valentina Bala 
Kursledare 
Med.Dr., Fil.Mag., Leg. ssk. 
sidona-valentina.bala@skane.se 

Elisabet Welin 
Examinator 
Professor, Leg. ssk.  
elisabet.welin@oru.se 



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 
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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


