
Kursen är samnordisk med lärare  
från Danmark, Norge och Sverige. 

 

9-11 april 2018, Sigtuna

Vätsketerapi – nordisk kurs

Nordisk kurs för farmacevter och andra som behöver kunskap i 
vätsketerapi och parenteral nutrition. Kursen har tidigare ingått i 
specialistutbildning i klinisk farmaci. 

Målgrupp

Farmacevter och andra professioner som behöver kunskap i vätsketerapi och parenteral nutrition 
(PN). 

Utbildningsmål

Deltagarna ska efter avslutad kurs ha förvärvat fördjupade kunskaper inom området 
vätsketerapi, parenteral nutrition (PN), samt kompatibilitet och administrering av läkemedel 
i infusionsvätskor. Deltagarna får kunskap och verktyg som är direkt användbara i kliniska 
vardagen.

Innehåll och upplägg

Kursen är upplagd med föreläsningar och grupparbeten kring case/fall. I kursen ingår:
✚✚ Vätsketerapi till vuxna och barn
✚✚ Syra-basbalans
✚✚ Kompatibilitet och administrering av läkemedel i infusionsvätskor inkl. praktiska och 
hygieniska  aspekter på kliniken
✚✚ Parenteral ernaering/nutrition till barn
✚✚ Blandning och stabilitet av PE/PN-beredningar
✚✚ Farmaceutiska problemställningar vid PE/PN-beredningar inkl. kliniska aspekter
✚✚ Krav till og tillberedning av intravenösa legemiddler, inkl. praktiska exempel

Utbildningar som gör skillnad

Apotek, Information, Marknad

Kursen ger 10 FOKUS-poäng enligt Sveriges farmaceuters  
poängsystem för kompetensutveckling



Medverkande
Niklas Nyström, överläkare, ämnesansvarig för gastroenterologi och nutrition, Akademiska 
barnsjukhuset, Uppsala; Baard Ingvaldsen, Overlege, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål; 
Hilde Sporsem, Cand Pharm, Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester; Christine Dinsen-
Andersen, cand pharm, Region Hovedstadens Apotek, Köpenhamn; Mattias Paulsson, Farm Dr, 
Sjukhusapotekare, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.

Tid och plats
Utbildningen äger rum på Sigtunahöjden i Sigtuna utanför Stockholm, Sverige den 9-11 april 
2018. Kursen startar kl 09.00 på måndagen och avslutas ca kl 15.00 på onsdagen. I kursen ingår 
även distans inläsning inför kursstart och examination efter genomförd kurs.

Deltagaravgift
Deltagaravgiften inkluderar kursdokumentation, hemuppgift och intyg och är 15.900:- vid tidig 
anmälan, före den 9 mars 2018. Därefter är priset 18.500 :- Kost och logi tillkommer med 4.965:- 
vid ankomst till kursstart eller 6.885:- vid ankomst kvällen före kursstart. För enbart kaffe och 
luncher blir kostnaden 1.300:-. Alla priser är exklusive moms.

Anmälan
Antagningen sker i den turordning anmälan inkommer. Du får en automatisk bokningsbekräftelse 
vid anmälan. Avbokning kan ske utan avgift fram till 30 dagar före kursens start. Därefter 
debiteras enligt våra avbokningsregler, som finns på vår hemsida. Avbokning ska ske skriftligt. 
För att vi ska kunna erbjuda alla våra deltagare bästa möjliga kvalitet vill vi att du registrerar 
din anmälan i så ghod tid som möjligt. Vid kort framförhållning kan vi inte garantera att det 
finns hotellrum för övernattning. Vid eventuell anmälan tätt inpå kursen, vänligen kontakta 
projektadministratören via mail.

B
Sverige

Porto betalt

Port payé

Upplysningar

Kontakta projektledare Sophie Hoas, tel 08-723 50 85, sophie.hoas@
lakemedelsakademin.se eller projektadministratör Petra Lorenzon,  
tel 08-723 50 02, petra.lorenzon@lakemedelsakademin.se

Anmäl dig via vår hemsida: lakemedelsakademin.se
Lägre avgift vid tidig anmälan.

Läkemedelsakademin – en del av Apotekarsocieteten som verkar för en bra utveckling  
och användning av läkemedel. Välkommen som medlem på apotekarsocieteten.se
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