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 Välkomna till den tjugoandra nordiska kursen  
om respiratorbehandling i hemmet 
 

Kursen vänder sig till: 

 Läkare som har måttlig eller ringa erfarenhet av respiratorbehandling i 
hemmet, men som kommer att behöva engagera sig mer i dessa patienter i 
framtiden. 

 Sjuksköterskor, sjukgymnaster och BMA som redan har praktisk 
erfarenhet av respiratorbehandling i hemmet men som vill fördjupa sina 
kunskaper.  

 Tekniker som sysslar med respiratorbehandling i hemmet och som i sin 
verksamhet har betydande patientkontakt. 

 

Kursen kommer att innehålla följande: 

  Grundläggande andningsfysiologi och patofysiologi vid 
underventilering. 

  Bedömning och utredning vid misstänkt underventilering. 

  Rikligt med praktiska demonstrationer med medverkan av leverantörer 
av teknisk utrustning. 

 Etiska aspekter på respiratorbehandling i hemmet. 

 

Deltagarna skall efter genomgången kurs ha god kunskap om;  

 Patofysiologin vid underventilering 

 Utredningsgången vid misstanke om underventilering 

 Indikationer för respiratorbehandling och val av lämplig metod 

 Handhavande och skötsel av olika respiratoranslutningar främst olika 
näsmasker och trakealkanyler 

 Funktion och användning av respiratorer för hemmabruk. 
 
Totala kurstiden är 14-15 klocktimmar varav 5-6 timmar är praktiska 
övningar. Kursen hålls i internatform och är begränsad till 60 deltagare för 
att underlätta erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.  
OBS: Kursspråk är svenska, danska och norska. 



   

 

Lärar- och instruktörslista (preliminär) 
 
Docent Bengt Midgren, Skånes Universitetssjukhus Lund  
Docent Agneta Markström, Astrid Lindgrens barnsjukhus Stockholm 
ÖL Annica Mansfeld, ASIH Skånes Universitetssjukhus Lund 
ÖL Solfrid Indrekvam, Bergen, Norge 
ÖL Dirk Albrecht, Sunderby sjukhus Luleå 
Specialistläkare Jonas Geir Einarsson, Skånes Universitetssjukhus Lund 
Specialistläkare Åsa Jaworowski, Skånes Universitetssjukhus Lund/Malmö 
Specialistläkare Holger Becker, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Specialistläkare Henrik Widegren, Skånes Universitetssjukhus Lund 
Specialistläkare Johanna Sjövall, Skånes Universitetssjukhus Lund 
Ssk/sjgy/usk från Nationellt Respirationscentrum Danderyd  
Ssk Alette Bagge, LIVA, Astrid Lindgrens barnsjukhus 
Ssk Åse Johansson, Skånes Universitetssjukhus Lund 
Ssk Charlotte Kirkegaard Lorenzen, Respirationscenter Vest, Århus 
Ssk Birgitta Kärrsten-Rundström, Lungdivisionen Göteborg 
Ssk Jenny Theorell-Haglöw, Akademiska sjukhuset Uppsala 
Sjgy Jens Werner, Karolinska, Huddinge 
Sjgy Anne Allgurén-Green, Skånes Universitetssjukhus Lund 
Sjgy Karin Stenberg, Skånes Universitetssjukhus Malmö 
Sjgy Carina Simonsson, Skånes Universitetssjukhus Malmö 
 
Plats:  
Backagården, Stenskogen 735, 243 91 Höör 
0413-746 96, backagarden.se  info@backagarden.se. 

Kursdeltagarna ska anlända till Lund C eller till Sturup senast 12.00 för 
busstransport till Backagården. Buss tillbaka på fredagen kl 15.00, boka inte 
återresa före 16.00.  
     
Kostnad: 
SEK 6000:-  + moms för internat, eget rum, 2½ dygn samt busstransfer 
Lund/Sturup –  Höör och åter. Om två personer delar rum är kostnaden 
4000:- per person, ange det på anmälan i så fall. Om du ordnar eget boende 
är kursavgiften 3000:- 



   

 

Sista anmälningsdag: sö 5 mars 2017 
 

Efteranmälningar i mån av plats, kontakta Birgitta Kärrsten-Rundström. 

 

Vi rekommenderar att varje enhet skickar två deltagare för bästa 
kunskapsutbyte. 

 

Anmälan på www.ucr.uu.se/swedevox  

 

Se till att du har dina faktureringsuppgifter klara när du anmäler dig. 

 
När Du anmält Dig skall Du omedelbart få en bekräftelse av anmälan med 
mail. Får Du inget svarsmail har vi inte fått Din anmälan. Det kan 
exempelvis bero på att Du inte skrivit in din mailadress rätt. Du MÅSTE då 
göra om proceduren.  
 
Bekräftelse av anmälan är INTE detsamma som att Du blivit antagen. 
 
Antagningsbesked lämnas i mitten av mars till den mailadress Du angivit i 
anmälan. Boka inte resa förrän Du fått antagningsbesked. Faktura skickas 
efter kursen. 
 
 
 

Ytterligare upplysningar lämnas av  
Bengt Midgren eller Birgitta Kärrsten-Rundström 

 
bengt.midgren@med.lu.se 

 
birgitta.karrsten-rundstrom @vgregion.se  

 
 


