
Kurs 1 ( VUR100)  
Innehåll  

 Bakgrund, preval ens, hälsoekono mi  

 Pr ofessi onell förståelse för arbetsfältet och rollen som urot erapeut  

 Nj urarna, uri nvägarna och tar mens e mbr yol ogi, anat omi , fysi ol ogi  

 Bäckenbottenmuskul at urens uppbyggnad och funkti on 

 Mi ssbil dni ngar 

 Ut veckli ng av bl ås- och tarmkontroll 

 Pat ofysi ol ogi: funkti onella och neurogena st örni ngar i bl åsa och tar m 

 Läke medelsorsakade bl ås och tar mst örni ngar 

 Di verti klar, prostatasj ukdomar  

 

Kurs 2 ( VUR101)  
Innehåll  
 Lagar och föreskrifter gällande skattefi nansierade förbrukni ngsarti klar och hjäl pmedel  

 Present ati on och val av förbrukni ngsarti klar vi d i nkontinens och retenti on och sexuella st örni ngar  

 Li vskvalitet och psykosoci ala aspekt er hos barn, ungdomar, vuxna, med och utan mot oriska 

 funkti onsnedsätt ni ngar 

 Sexuella probl e m relaterade till inkonti nens 

 

Kurs 3 ( VUR102)  

Innehåll  
 bakt eri ol ogi, pat ogenes, diagnosti k och provt agni ng 

 infekti onsförsvar i uri nvägarna 

 uri nvägsi nfekti on i alla ål drar och under gravi ditet 

 infekti oner hos mannens urinvägar 

 toalett milj öns bet ydelse för en god hälsa i uri nvägarna 

Kurs 4 ( VUR103)  
Innehåll  
 urot erapeutisk ana mnes 

 patientförberedelse i nför diagnostiska undersökni ngar 

 urodyna mi k och tryckmät ning i tar men 

 E MG- undersökni ngar 

 uro-tar mradi ol ogi  

 ultralj udsundersökni ngar 

 mi kti onslist or, läckaget ester 

 praktiska övni ngar 



Kurs 5 ( VUR104)  

Innehåll  
 patienti nfor mati on, råd och undervisni ng 

 habiliteri ng/rehabiliteri ng av bl åsfunkti onen 

 bäckenbottenträni ng 

 el ektrosti mul eri ng, akupunkt ur 

 läke medelsbehandli ng 

 


