
 

 
INBJUDAN TILL KURSEN 

PERSPEKTIV PÅ NEUROSJUKVÅRD, 7.5 HP GRUNDNIVÅ 
 

Uppdragsutbildning vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin 
 vid Göteborgs Universitet, i samverkan med Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

 
KURSDAGAR 10 SCHEMALAGDA KURSDAGAR UNDER VT 2018 
 
MÅLGRUPP   Personer inom hälso- och vårdområdet såsom sjuksköterskor, undersköterskor, 

arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, biomedicinska analytiker. 
 

FÖRKUNSKAPER Grundläggande behörighet för högskolestudier. För uppdragsutbildning är kraven en 
rekommendation. 

 
SYFTE    Kursen syftar till att ge ett tvärprofessionellt perspektiv på vård och omhändertagande vid 

olika neurologiska sjukdomstillstånd. 
 
KURSINNEHÅLL Funktionell neuroanatomi, neurofysiologi, farmakologi, afasi, neurogen smärta, 

neuropsykologi, etik 
 

Patientproblematik utifrån skilda yrkesperspektiv i samband med 
 stroke 
 traumatisk hjärnskada 
 traumatisk ryggmärgsskada 
 tumörer 
 Parkinson 
 epilepsi 
 amyotrofisk lateralskleros 
 multipel skleros 
 neuromuskulära sjukdomar 

 
KURSKOSTNAD 10 000 kronor 

  
KURSLOKAL Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg  

  
KURSANSVARIGA Hanna Persson, adj. universitetslektor, med dr/leg överfysioterapeut 

Lovisa Seleskog, utbildningsansvarig spec. sjuksköterska  
 
 SISTA ANSÖKNINGSDAG 15 NOVEMBER 2017 

I mån av plats görs intagning fram till kursstart 
 

UPPLYSNINGAR www.sahlgrenska.se/su/utbildning eller www.neurophys.gu.se/unp  
Utbildningsansvarig sjuksköterska Lovisa Seleskog, tel 031-342 37 58, 
lovisa.seleskog@vgregion.se 

  
ANSÖKNINGS- 
HANDLINGAR    

Ansökningshandlingar mailas till: su.neurosjukvarden.utvecklingsenheten@vgregion.se 
eller sänds per post till Utvecklingsenheten Neurosjukvården, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Per Dubbsgatan 14, vån 5, 413 46 Göteborg 

 
Specifika kursdagar meddelas senare. Vi förbehåller oss rätten att ändra kursdatum och ställa in kursen om 

det är för få sökande eller på grund av annan orsak som ligger utanför vår kontroll 
Vi meddelar per E-post om Du blivit antagen eller ej! 

http://www.sahlgrenska.se/su/utbildning
http://www.neurophys.gu.se/unp
mailto:lovisa.seleskog@vgregion.se
mailto:su.neurosjukvarden.utvecklingsenheten@vgregion.se


 
 

 
 

 
 
 

Uppdragsutbildning vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin 
vid Göteborgs Universitet, i samverkan med Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

 
Anmälan till Uppdragsutbildning 

 

Perspektiv på neurosjukvård, 7,5 hp VT 2018 
KURSENS NAMN 

 

  
EFTERNAMN, FÖRNAMN         PERSONNUMMER 

 

  
BOSTADSADRESS                                             YRKESKATEGORI 

 

  
POSTNUMMER OCH ORT                                                                                                         TELEFON BOSTADEN, INKL RIKTNUMMER 

 

JAG ARBETAR INOM VÄSTRA GÖTALAND          SU           ANNAN      ____________________________________ 

  
ARBETSPLATS/SJUKHUS                                                                                                       TELEFON ARBETET, INKL RIKTNUMMER 

 

  
AVDELNING/ENHET                                            TELEFON ANSVARIG CHEF, INKL RIKTNUMMER 

 

 

E-POST (DÄR KURSLEDNINGEN LÄTTAST FÅR TAG I DIG) 
VI MEDDELAR PER E-POST OM DU HAR BLIVIT ANTAGEN TILL KURSEN ELLER EJ! 

 

 I MIN ANMÄLAN 
BIFOGAS 

KOMPLETTERAS 
VECKA………….. 

 

ÅBEROPADE HANDLINGAR 
 

PERSONBEVIS ELLER MOTSVARANDE (bevittnad kopia av pass 
eller annan godkänd legitimation) 
 
UTBILDNINGSBEVIS/AVGÅNGSBETYG – behörighetsgivande 
utbildning (akademisk grundexamen inom vårdområdet) 
 

Intyg/Betyg/Utbildningsbevis/Avgångsbetyg skall vara bevittnade. 

 

(KRYSSA I) 
 

(KRYSSA I) 

Vid komplettering, skriv kursens namn 
 

 
DATUM OCH ANSVARIG CHEFS NAMNTECKNING 

 

 
ANSVARIG CHEFS E-POST                                             
 

Anmälan (är inte bindande) sänds till: su.neurosjukvarden.utvecklingsenheten@vgregion.se eller per post till 
Utvecklingsenheten Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Per Dubbsgatan 14, vån 5, 413 46 Göteborg 
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