Barnendokrinologi för sjuksköterskor
15 hp, VT 2021
En kurs för dig som vill utöka din kompentens inom barnendokrinologi. Kursen är unik och ges med
glesa intervaller; senaste kurstillfället var 2014. Efter avslutad kurs kommer du ha en
specialistkompetens inom barnendokrinologi med kompetens inom pubertet, tillväxt och endokrina
sjukdomar. Du kommer kunna planera och genomföra endokrina provtagningar/utredningar och
vårda barn med endokrina sjukdomar.
Mål och syfte
Målet med kursen är att ge dig en fördjupad och bred kompetens
inom barnendokrinologi och att ge dig kunskaper om vårdbehov
och omvårdnad vid endokrina sjukdomstillstånd.

Målgrupp
Kursen vänder sig till sjuksköterskor som vill utöka sin
kompetens inom barnendokrinologi. Målgruppen är
sjuksköterskor inom barn och ungdom, barnavårdscentraler och
distrikt- och skolsjuksköterskor.

Ur kursinnehållet
•
•
•
•
•
•
•

Det normala endokrina systemet
Tillväxt och pubertet
Endokrina diagnoser och behandling
Bakomliggande faktorer till endokrina avvikelser
Tillväxtkurvor och BMI förlopp
Vårdbehov och omvårdnad vid endokrina utredningar
Vårdbehov och omvårdnad vid endokrina sjukdomstillstånd
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Huvudlärare

Mer information

Kerstin Ekbom, Specialistsjuksköterska Barn, Med Dr.,
Barnendokrinmottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Vid frågor om kursens innehåll:
Kerstin Ekbom, kursledare
E-post: kerstin.ekbom@sll.se
Tel: 070 34 23 221

Johan Svensson, Barnläkare, Med Dr.,
Barnendokrinmottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska
Institutet.

Kursupplägg

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Tel: 08 524 838 91

Kursen genomförs delvis på distans med åtta fysiska träffar och
två webinarer (online-träffar). Utbildningsmomenten är
seminarier, egna studier, redovisning av patientfall,
gruppdiskussioner och examinationer via
undervisningsplattformen Canvas.

Behörighet
Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom.
Distriktsjuksköterska. Sjuksköterska med lång erfarenhet av
barnsjukvård.

Anmälan
Anmälan görs på www.ki.se/uppdragsutbildning.
Sista anmälningsdag är 2020-12-15

Datum: Kursstart: 28 jan 2021 (webinar). Våren
2021: 25 - 26 mars & 20 -21 maj (fysiska träffar).
Hösten 2021: 2 - 3 september & 21 - 22 oktober
(fysiska träffar). Kursavslut: 13 jan 2022 (webinar).
Plats: Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska
Universitetssjukhuset Solna.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in
kursomgång vid för få sökande.
Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens
start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3)
veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. Deltagare antas till
kursen efter principen ’’först till kvarn’’. Tidpunkt för anmälan registreras när
anmälningsbekräftelse signerat av ansvarig chef kommit in till KI
Uppdragsutbildning. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor:
www.ki.se/uppdragsutbildning.

Pris: 20 000 kr exkl. moms.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.
I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska
akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.
Sedan 1901 utser Nobel-församlingen vid Karolinska Institutet mottagare av
Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning levererar kompetensutveckling för
landsting, kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och hälsa –
och verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett friskare samhälle.

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm
e-post: uppdragsutbildning@ki.se
ki.se/uppdragsutbildning

