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INBJUDAN TILL KURSEN 

AKUT NEUROSJUKVÅRD 
MNV237 | AVANCERAD NIVÅ | 7,5 HP | HT 21 

Uppdragsutbildning vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid 
Göteborgs universitet, i samverkan med Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

SYFTE: Kursens syfte är att ge personer inom hälso- och sjukvårdsområdet fördjupade 
kunskaper om akuta sjukdomar och skador i nervsystemet samt omvårdnad, 
övervakning, utredning och behandling vid sådana. 

KURSINNEHÅLL:  

 

 

Kursen berör specifika sjukdomstillstånd som är aktuella inom akut 
neurosjukvård, samt övergripande ämnen relevanta för flera akuta 
neurologiska sjukdomstillstånd. Kursens fokus är på akuta aspekter av olika 
sjukdomstillstånd, från tidiga symptom till tidig rehabilitering: 

 hjärnans struktur och funktion i relation till neurologiska symptom 

 centrala sjukdomsmekanismer, symptombilder, prognos och 
förekommande komplikationer i akut skede vid vanligt förekommande 
akuta sjukdomar och skador i hjärnan, ryggmärg och det perifera 
nervsystemet 

 diagnostiska metoder som används vid akuta neurologiska 
sjukdomstillstånd 

 principer för omvårdnad, övervakning, intensivvård, akuta interventioner 
och farmakologiska behandlingar vid pre- och postoperativ vård, i det 
palliativa skedet, neurointensivvård, tidig rehabilitering 

 psykologiska reaktioner, kris och krishantering 

 etiska aspekter ur ett patient- och närståendeperspektiv. 

MÅLGRUPP: Personer inom hälso- och sjukvårdsområdet såsom sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kuratorer. 

FÖRKUNSKAPER: För uppdragsutbildningen rekommenderas Svenska B och Engelska A  
samt examen på högskolenivå om minst 180 högskolepoäng inom något  
av hälsovetenskapens huvudområden eller motsvarande. 

KOSTNAD: 16 000 kronor, exklusive moms.  

PLATS: Digitalt och Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg (alternativt helt digitalt 
beroende på hur covid 19-pandemin utvecklas). 

KURSDAGAR: Kursen är på 7,5 hp, vilket motsvarar fem veckors heltidsstudier.  
Kursdagar: 14–15/9, 21–22/9, 28/9, 5–6/10, 12/10, 19–20/10, 26–27/10. 
Självständiga studier tillkommer, varav två dagar är schemalagda 10/11 och 
15/11. 
Examination 16/11. 

KURSLEDNING: Marie Eckerström och Mats Tullberg 

KONTAKT: uppdragsutbildning@neuro.gu.se 
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ANMÄLAN OCH 
INFORMATION: 

gu.se/neurovetenskap-fysiologi/uppdragsutbildning-inom-neurologi-

rehabilitering-och-psykiatri 

 


