Inbjudan till Spirometrikörkort – kurs för blivande handledare
Vill du hjälpa till att sprida kunskap om spirometri i din sjukvårdsregion och
är läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast är detta en kurs för dig!

Uppsala 1 november 2017
Syfte:
Att ge dig som har ett speciellt intresse för spirometri och luftvägssjukdomar
fördjupade kunskaper så att du lokalt kan utbilda dina kollegor i
spirometrigenomförande och spirometritolkning. Har det gått en tid sedan du gick
handledarutbildningen är du välkommen igen.
Spirometrikörkortet är en utbildning i spirometri framtagen av Hans Hedenström,
Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset i samarbete med Nätverket för AstmaAllergi- och KOL-intresserade Allmänläkare (NAAKA) och Astma- och
allergisjuksköterskeföreningen (ASTA) och granskad av Svensk Lungmedicinsk
Förening (SLMF). Utbildningen riktar sig astma/KOL-team både i både öppen och
sluten vård. Deltagarna ska ha goda kunskaper inom astma/KOL och spirometri,
sjuksköterska ska ha utfört spirometriundersökningar i klinisk verksamhet.
Under kursen kommer vi att gå igenom programmet (se nedan ruta) med alla nya
uppdateringar som skett under det senaste åren och ge tips hur du kan lösa det i ditt
område. Efter genomgången kurs erhålls diplom/Spirometrikörkort för handledare.

Spirometri – Teori
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dynamisk spirometri
Statisk spirometri
Genomgång av olika spirometrar
Spirometrihandhavande, teori
Referensvärden
Definition av obstruktivitet och
restriktivitet
7. KOL – Diagnostik
8. Astmautredning

Spirometri – Praktik
1. Spirometri – handhavande (rengöring,
kalibrering o.s.v.)
2. Praktisk genomgång av spirometri
3. Spirometritolkning
4. Patientfall
5. Inhalatorer

Föreläsare:
Hans Hedenström, docent, klinisk fysiolog, UAS, Kerstin Romberg, specialist i
allmänmedicin, Höllviken, Birgitta Jagorstrand, astma/KOL sjuksköterska,
Kunskapscentrum för allergi, astma & KOL i Region Skåne samt resurspersoner från
UAS för hjälp med praktiska moment.

Tider och plats:
Den 1 november 2017: kl. 08.30 – 16.00. Lokal är Akademiska Sjukhuset, Uppsala
(närmare lokal meddelas senare).

Kostnad:
1 200 kr exkl. moms per deltagare (faktureras). Kostnad för måltider, boende och resa
tillkommer, och ordnas av deltagarna själva. Möjlighet finns att äta lunch på
sjukhuset.

Anmälan:
Definitiv anmälan till sekreteraren@naaka.se eller via hemsidan, www.naaka.se,
senast 2017-09-29. Ange namn, befattning, fakturaadress, ev. kostnadsställe,
e-postadress och mobiltelefon. Antalet kursdeltagare är maximerat till 12.
Bekräftelse på deltagande skickas ut efter sista anmälningsdag. Anmälan är
bindande efter 2017-09-29. Avbokning debiteras med 75 % av kursavgiften. Vi
förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal anmälda. Vid frågor
om kursupplägg kontakta:
Kerstin Romberg, mail: kro@nlg.nu, eller sms: 0708-47 05 14
Birgitta Jagorstrand, mail: birgitta.Jagorstrand@med.lu.se, eller sms: 0768-87 08 94.

Välkommen med din anmälan!

