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DETTA ÄR EN 
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Online 
21-23 mar

HUD FÖR  
PRIMÄRVÅRDSLÄKARE
Delmål enligt SOSFS 2015:8  
Allmänmedicin: a5, a6, b2, c1, c3, c4, c5, c11, c14 
För specialitet hud och könssjukdomar delmål b2, c1, c4, c6, c7

CALLE ÄR EN FANTASTISK,  
KUNNIG, UNDERHÅLLANDE OCH 
PERSONLIG KURSLEDARE! 
JAG HAR LÄRT MIG SÅ MYCKET 
SOM JAG KOMMER HA NYTTA AV 
I MITT DAGLIGA MÖTE MED MINA 
PATIENTER PÅ VÅRDCENTRALEN! 
REKOMMENDERAS!



Vill du bli bättre på området hud? Hudbesvär är en vanlig  
sökorsak på vårdcentralen som många känner sig osäkra inom. 
För vad är vad? När skall vi vänta? När behandla? När remittera? 
Alla prickar på barn! Och hur skall jag kunna känna igen malignt 
melanom? 

Efter kursen ska deltagarna kunna undersöka och diagnostisera 

samt handlägga (inklusive behandla samt vid behov följa upp) 

känna till remittering, smittspårning samt rapportering av patienter 

med vanligt förekommande hud- och könssjukdomar. 

Målsättning för kursen är att deltagaren efter kursen ska besitta 

kompetens att undersöka huden med såväl manuell som  

instrumentell undersökningsteknik, samt diagnostisera och  

handlägga vanligt förekommande hudproblem och –sjukdomar, 

som exempelvis infektioner och infestationer, hudtumörer samt 

allergier. 

TRE DAGAR FÖR DIG I PRIMÄRVÅRDEN 
ELLER NÄRLIGGANDE SPECIALITETER

• Vilka de vanligaste hudbesvären på vårdcentralen är

• Vilka av dem du kan behandla och hur enligt senaste  

medicinsk vetenskap, med nya behandlingsmetoder  

och eventuell ny teknik

• Vad som skall remitteras och hur det sedan följs upp

• Vad för åkommor som skall rapporteras och kanske  

även smittspåras

DU FÅR LÄRA DIG

Carl Swartling 
Carl är docent och överläkare inom dermatologi,  
idag verksam vid Hidroskliniken, Hammarby sjöstad, 
Stockholm. 

För vem?

Denna kurs riktar sig till både färdiga  

specialistläkare inom primärvården men  

även läkare under specialisttjänstgöring, i första 

hand inom allmänmedicin men även inom  

närliggande specialiteter.  

Kursen är både teoretiskt och praktiskt inriktad 

och syftar till att ge deltagarna ökad färdighet i 

att hantera de på vårdcentralen vanligast  

förekommande hudsjukdomarna.



DAG 1
Kursintroduktion

Att förstå och läsa huden

• Basal genomgång av huden

• Överkänslighetsreaktioner

• Anamnes

• Epidermala statusfynd

• Dermala statusfynd

Infektioner och reaktioner

• Venereologi

• Genitala infektioner och hudsjukdomar

• Bakterier

• Virus

• Svamp

• Infestationer

• Reaktionsmönster i huden 

DAG 3
Acneiforma sjukdomarna

• Acne

• Rosacea

• Perioral dermatit

• Follikuliter

• Hidradenitis suppurativa

Repetition och sammanfattning 

av de tidigare föreläsningarna

 

Öppna diskussions- och  

frågestunder

 

Utvärdering

 

Avslutning

DAG 2 
Folksjukdomar

• Hyperhidros

• Psoriasis

• Atopiskt eksem

• Eksem

• Allergiska reaktioner

• Urtikaria

Tumörer

• Hudens åldrande

• Hudcancer

• Malignt melanom

• Skivepitelcancer

• Basaliom

• Malignt vs. Benignt

• Differentialdiagnoser

• Godartade tumörer

PROGRAM

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 
Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta  

kontakt med mig!

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 51  /  0765-424 390

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

Under kursdagarna kommer vi ta regelbundna 
bensträckare och paus för lunch. 

DU ARBETAR PÅ EGEN  
DATOR HEMIFRÅN 
UNDER HELA KURSEN!

Dokumentation, Zoom-länk och instruktioner om 
hur du loggar in skickas ut några dagar innan 
kurs. Försäkra dig om att du sitter i en lugn miljö 
med bra uppkoppling och webbkamera. 
 
Logga in i god tid innan utbildningen startar så 
att du hinner bekanta dig med miljön och de 
övriga deltagarna.

PRAKTISK INFO

HÅLLTIDER FÖR DAGARNA

09:00-17:00 

09:00-17:00 

09:00-16:00

Kursdag 1: 

Kursdag 2:

Kursdag 3:
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VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  

– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  

skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

HUD FÖR 
PRIMÄRVÅRDSLÄKARE 

Online 

21-23 mars

Pris: 12 900 kr (exkl. moms) /person.

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

DETTA ÄR EN  
DIGITAL KURS!


