
Inflammatorisk tarmsjukdom
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) blir allt 
vanligare. Att drabbas av och leva med en 
kronisk sjukdom möter många utmaningar; 
acceptans av att drabbats av livslång sjuk-
dom, följsamhet till medicinering, eventuellt 
kroppsliga förändringar och oro inför fram-
tiden.

För att stötta patienten genom detta, oav-
sett var i livet patienten befinner sig, krävs 
en god kunskap om sjukdomen och olika 
behandlingsformer. Det behövs även kun-
skap som hjälper till att fokusera på patien-
ten, dess upplevelse av sjukdomen, vilka 
behov som behöver uppfyllas för att följ-
samheten till behandlingen ska bli god och 
för att patienten ska kunna känna sig trygg 
inför framtiden trots en kronisk, livslång 
sjukdom. 

Utbildningen ger dig som sjuksköterska 
utökad kunskap om IBD, olika behandlingar 
samt vad det innebär att leva med en kronisk 
tarmsjukdom. Detta för att du, tillsammans 
med patienten, ska kunna identifiera problem 
och hitta lösningar som stödjer patienten i 
sitt liv med IBD.

Uppdragsutbildningsenheten erbjuder nu i 
samarbete med Ersta Sjukhus en fördjupande 
utbildning i inflammatorisk tarmsjukdom för 
sjuksköterskor.

UPPDRAGSUTBILDNING

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå
Vårdvetenskap
25 % studietakt

- fördjupning för sjuksköterskor (IBD)

Läs mer om våra uppdragsutbildningar på mchs.se/uppdrag



Målgrupp

Kursinnehåll

Legitimerade sjuksköterskor som arbetar 
inom gastroenterologi exempelvis på dag-
vårdsenhet, mottagning eller medicinsk 
slutenvård.

Efter avslutad kurs skall deltagare:
• förklara den teoretiska kunskapen om  
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) dess 
komplikationer och prognosprofiler
• förklara olika behandlingar, dess verk-
ningsmekanismer, riskprofiler och använd-
ningsområden inom IBD-området
• analysera effekter och bieffekter av medi-
cinska behandlingar
• planera och genomföra personcentrerad 
vård kring IBD, behandlingsalternativ och 
generella prognoser
• identifiera och erbjuda stöd till patienter 
med IBD
• relatera till innebörden av att leva med 
kronisk IBD

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar i 
kombination med seminarier och diskussio-
ner under sju undervisningsdagar. Semina-
rierna syftar till både litteraturbearbetning 
och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så 
att deltagarna ska kunna integrera kunska-
pen med egna erfarenheter.

Förkunskapsnivå

En uppdragsutbildning där inte behörighet 
fodras av deltagarna som på reguljär hög-
skoleutbildning. Uppdragsutbildningar 
följer dock samma krav och håller samma 
kvalitet som annan högskoleutbildning på 
avancerad nivå vilket medför att deltagarna 
bör ha sjuksköterskeexamen om minst 180 
högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare 
poängsystem) för att kunna tillgodogöras sig 
utbildningen. 

Deltagare bör även ha minst två års arbets-
livserfarenhet efter examen och vara yrkes-
verksam. Även andra sökande med adekvat 
utbildning och/eller yrkeserfarenhet är 
välkomna att söka utbildningen.

Behörighet att söka har den som utses och 
finansieras av sin arbetsgivare.

Kursträffar

Plats

Kursen ges med sju kursträffar under en 
termin.

Högskolans lokaler, Campus Ersta,  
Stigbergsgatan 30, Södermalm, Stockholm

Kostnad

6 750 kr (exkl. moms).  
Genom generösa bidrag från Galapágos, 
Tillotts, Takeda och Bristol Myers Squibb   
kan kursen erbjudas till ett reducerat pris 
jämfört med ordinarie.  

Litteraturkostnader tillkommer. 

Utbildningen är en poängberättigad upp-
dragsutbildning på högskolenivå som skall 
bekostas av arbetsgivare eller annan  
juridisk person. www.mchs.se/avtalsvillkor 

Kursledare

Kursansvarig Ulrika Fyrhake
070-870 69 60 alt. 08-714 60 95  
ulrika.fyrhake@erstadiakoni.se

Ulrika Fyrhake, legitimerad sjuksköterska 
med mångårig erfarenhet inom gastro- 
enterologi och IBD, främst inom Karolinska 
Universitetssjukhuset. Arbetar sedan oktober 
-20 på Gastroenheten, Ersta sjukhus.

Studierektor Monica Rönning-Frick
08-555 051 17
monica.ronning-frick@mchs.se

För frågor kring anmälan och administration;  
08-555 051 19 
uppdrag@mchs.se
www.mchs.se/uppdrag
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