
1. Utbildningens titel 
 

1a. Ange utbildningens titel * 
 
När utbildningarna presenteras i översiktslista på hemsidan kommer endast de första 50 
tecknen att visas. 
 
Avancerad antimikrobiell terapi  
 
  

2. Sammanfattning * 
 
Kort beskrivning av utbildningen 
Kursen ger en systematisk genomgång av antibiotika med avseende farmakokinetik, 
farmakodynamik, resistensmekanismer och biverkningar. Behandlingsstrategier vid viktiga 
infektionstillstånd diskuteras utifrån patientfall, delvis i mindre grupper. I kursen ingår också 
föreläsningar kring antimykotika, antivirala läkemedel och metodik vid kliniska prövningar.  
 
Kursen ges i Uppsala 31 maj – 4 juni 2021.  
 
  

3. Ämnesområde * 
 
Ange från vilket huvudsakligt specialitets-/profilområde som kursinnehållet är hämtat. 
Markera aktuellt alternativ i listan. Flera alternativ kan vara aktuella för en utbildning. 
Informationen kommer att utgöra underlag för sökning i utbildningskatalogen. 
 
Infektionssjukdomar  
Klinisk bakteriologi  
 
  

4. Målgrupp 
 
Definiera utbildningens målgrupp(-er) genom att markera aktuella alternativ under punkt a-d 
nedan. Informationen kommer att utgöra underlag för sökning i utbildningskatalogen. Beskriv 
även målgruppen i fritext under punkt e. 
 

4a. Nivå * 
 
Välj nedan vilken nivå utbildningen lämpar sig för. Fler än ett val är möjligt. 
 
Läkare under specialistutbildning/ST (vidareutbildning)  

 

4b. Verksamma inom följande specialitet(-er) * 
 
Infektionssjukdomar och Klinisk bakteriologi  



 
4c. Ange om utbildningen i första hand vänder sig till läkare med 
definierade uppdrag enligt nedan: 
 
4d. Övriga yrkeskategorier som utbildningen vänder sig till: 
 
4e. Beskriv även målgruppen/målgrupperna i fritext med avseende på 
ytterligare information utöver i 4 a-d redan angiven 
 
Ange t ex utbildningsnivå, verksamhetsområde, förkunskapskrav, andra yrkesgrupper utöver 
läkare samt ev. förbehåll avseende målgruppen (t ex geografiska). 
 
ST-läkare i infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi. Även ST-läkare i 
infektionssjukdomar som har annan specialistkompetens sedan tidigare.  
 
Kursen är till stor del interaktiv vilket göra att det är en fördel om deltagarna har kommit 
något längre i sin ST och har viss erfarenhet av arbete med infektioner på sjukhus. Därför 
tillämpas vanlig turordning där de som har kommit längst i sin ST och har kortast tid kvar till 
specialistkompetens prioriteras. Tidigare specialistkompetens inom annan specialitet räknas 
inte som en nackdel. 
 
  

5. Bakgrund/ Behovsbeskrivning * 
 
Beskriv konkret vilka verksamhetsinriktade och/eller medicinska behov/brister/problem som 
denna utbildning avser att täcka/lösa. Ge en förklarande bakgrund, redovisa gärna fakta, 
ange ev. referenser. 
 
Mikrobiologisk diagnostik, resistens och behandling med antimikrobiella läkemedel hör till 
infektionsläkarens och bakteriologens dagliga arbete. 
 
 

6. Utbildningsmål – förväntat resultat 
 
6a. Ange övergripande mål relaterat till behovsbeskrivningen under punkt 

5, gärna i utvärderingsbara termer * 
 
Kursen avser att ge kunskaper om antimikrobiella läkemedel och antibiotikaresistens. 
Kursen ska ge grundläggande kunskap om farmakokinetik, farmakodynamik, 
verkningsmekanismer, resistensmekanismer och resistensepidemiologi. Stor vikt läggs 
också vid klinisk tillämpning och rationell användning av antimikrobiella läkemedel.  
 
Utbildningen täcker in följande delmål i Socialstyrelsens målbeskrivning för ST-utbildning: 
 
Infektionsmedicin. 
Delmål 5: Att behärska behandling av infektiösa agens och att ha kunskap om resistens hos 
dessa. 



 
Klinisk mikrobiologi 
Delmål 2: Kunskap om värdens försvarsmekanismer inklusive immunsystemet, mekanismer 
för antimikrobiell behandling och resistensutveckling. 
Delmål 7: Kunskap om farmakokinetik och verkningsmekanismer för antibiotika och antiviral 
terapi.  
 

6b. Ge en beskrivning av förväntat resultat för den enskilde deltagaren * 
 
T.ex. problem, färdigheter, metoder eller tekniker som man kan hantera efter utbildningen, 
kan avse medicinsk, organisatorisk, social eller personlig kompetens. 
 
Se punkt 6a. 
 

6c. Ge en beskrivning av förväntat resultat för verksamheten 
 
Specificera ev. effekt på vårdkvalitet, effektivitet, organisation eller ekonomi i 
utvärderingsbara termer. 
 
Ökad kompetens och självständighet vid handläggning av patienter med bakteriella 
infektioner, inklusive antibiotikaterapi vid svårbehandlade infektioner och behandling av 
multiresistenta bakterier.  

 
6d. Ge en beskrivning av förväntat resultat för patienten och samhället 
 
Beskriv hur patient och samhälle gynnas konkret. 
 
En rationell antibiotikabehandling gynnar både patient och samhälle genom snabbare 
tillfrisknande, lägre kostnader för vården och minskad resistensutveckling. 
 
 

7. Program för utbildningen 
 
7a. Ge en detaljerad och aktuell beskrivning av utbildningens 
program/innehåll med tidsomfång och medverkande lärare/föreläsare 

(namn, befattning och organisation) * 
 
Bifoga gärna en kort beskrivning av respektive föreläsares relevanta erfarenhet inom 
ämnesområdet, som information till expertgranskaren. För ökad sökbarhet vid fritextsökning 
kan de diagnoser som berörs anges. 
 
Programmet är preliminärt, schema från tidigare kurs bifogas. 
 
Preliminära föreläsare:  
Elisabeth Löwdin, överläkare, Infektionskliniken Uppsala 
Thomas Tängdén, överläkare, Infektionskliniken Uppsala 
Otto Cars, professor emeritus, Uppsala Universitet 
Anna-Karin Smekal, överläkare, Klinisk mikrobiologi, Stockholm 



Jan Sjölin, professor emeritus, Infektionskliniken Uppsala 
Anders Lignell, infektionsläkare, Läkemedelsverket 
Gabriel Westman, infektionsläkare, Infektionskliniken Uppsala 
Elisabet Nielsen, lektor, Uppsala universitet 
 
 

8. Metodik 
 
8a. Redovisa pedagogisk metod relaterad till ovan angivna mål, se punkt 

6 * 
 
Föreläsningar, seminarier, grupparbeten eller annan deltagaraktivitet. 
 
Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och interaktiva mentometerövningar. På grund av 
pågående pandemi med covid-19 finns beredskap att vid behov ge kursen digitalt.  
 

8b. Beskrivning av utbildningsmaterial som delas ut * 
 
T.ex. åhörarkopior, kompendier, checklistor eller manualer anpassade för klinisk 
användning. 
 
Kompendier som författats av föreläsarna samt relevanta artiklar i ämnet.  
 

8c. Ange ev. rekommenderade förberedelser inför utbildningen * 
 
T.ex. litteraturgenomgång. 
 
Förberedande uppgift skickas till deltagarna några veckor före kursstart och redovisas under 
kursen. 
 

8d. Ange om diagnostiskt prov förekommer före/i samband med 
utbildningens start 
 
Nej. 
 

8e. Ange om kunskapskontroll (OBS! förväxla ej med kursutvärdering) 

förekommer efter utbildningen * 
 
Mentometerövning där svaren diskuteras i seminarieform.  
 
  

9. Uppföljning av utbildning 
 
9a. Ange om former finns för att bevara, omsätta och utveckla 
kompetensen efter utbildningen och beskriv i så fall dessa 
 



T.ex. nätverk, återträffar, möjlighet till lärarkontakt. 
- 
 

9b. Ange om utbildningen tillhandahåller material eller metod anpassade 
för att deltagaren skall kunna föra kompetensen vidare i verksamheten. 
Beskriv i så fall dessa 
 
Åhörarkopior och relevanta artiklar eller PM kommer att delas ut i samband med kursen. 
 

10. Utvärdering av utbildning 
 
10a. Beskriv hur utvärdering genomförs och redovisas. IPULS 

utvärderingsmall skall användas, med ev. tillägg av egna frågor * 
 
Beskriv hur återkoppling sker till deltagare och lärare, och hur resultaten används i 
utveckling av utbildningen. 
 
En skriftlig kursvärdering med egna frågor samt en muntlig diskussion med deltagarna.  
 

10b. Beskriv eventuell metod för att utvärdera effekt i verksamheten på 
längre sikt och om utbildningsansvariga tagit sådana initiativ 
 

10c. Ange om utbildningen tidigare blivit godkänd av IPULS * 
 
Ange tidpunkt, titel och IPULS-nummer. Utvärderingar kan lämnas ut av IPULS på begäran 
av tredje part. 
Ja, given som SK-kurs vid flera tillfällen tidigare: 
2020-10-12 Antimikrobiell terapi 
2018-05-14 Antimikrobiell terapi 
2016-05-09 Antimikrobiell terapi 
2014-10-13 Antimikrobiell terapi 
2013-05-13 Antimikrobiell terapi 
2012-10-22 Antimikrobiell terapi B:47 
2012-05-07 Antimikrobiell terapi 20110378 
2011-10-17 Antimikrobiell terapi, B:47 
2008-03-03 Antimikrobiell terapi, B:51 
2006-03-06 Antimikrobiell terapi, B:45  
 

10d. Ange om tidigare utvärdering använts vid planering av den nu 

aktuella utbildningen. Om ja, specificera * 
 
Ja, ännu större vikt kommer att läggas på interaktiva fall och diskussioner kring 
komplicerade bakteriella infektioner.  
 
 

 

11. Formalia 



 
11a.Startdatum 
 
2020-05-31 

 
11b.Slutdatum 
 
2020-06-04 

 

11c. Andra tidsuppgifter * 
 
(t.ex. heltid/deltid/kvällstid, om flera tillfällen - ange datum för dessa) 
 
Heltid.  

 

11d. Kursort och plats * 
 
Akademiska sjukhuset, Uppsala. 
 

11e. Ange vilket län kursorten ligger i * 
 
(välj kursortens län i listan, detta kommer utgöra underlag för sökning i utbildningskatalogen) 
 
Uppsala län  

 

11f. Antal deltagare * 
 
30 

 

11g. Språk * 
 
Svenska  

 

11h. Avgift * 
 
(ange belopp och vad som ingår) 
 
10 000 kr exklusive moms 
Dokumentation, kaffe och gemensam lunch måndag-torsdag ingår. 
Om kursen ges endast digitalt kommer kursavgiften att reduceras. 
 

11i. Kringkostnader som betalas av deltagare 
 
(resor, boende eller dylikt) 
 



Resor, boende och måltidsarrangemang bekostas av deltagarna.  
 

Ange om kursen har löpande eller fast kursstart * 

 
Fast kursstart. 

 
11j. Vid fast kursstart, ange sista anmälningsdatum 

 

2020-02-10 

 

11k. Beskriv anmälningsförfarande * 
 
(här finns också möjlighet att lägga in länk till egen webbsida för anmälan till kursen) 
 
Ansökan (bifogat formulär) skickas till marie.selbrand@akademiska.se. 
 
 

11l. Ange om program kommer att skickas ut i förväg * 
 
Ja, skickas via mail senast 14 dagar före kursstart. 
 

11m. Ange om intyg på genomgången utbildning delas ut * 
 
Ja  
 
Obligatorisk närvaro och aktiv medverkan samt mentometerövning med diskussion i 
seminarieform krävs. Kursintyg delas ut efter genomgången och godkänd utbildning.  

 
11n. Ange deltagares kontaktperson hos utbildningsansvariga/ 

kurssekreterare * 
 
Thomas Tängdén 
Infektionsmottagningen ing 30 
Akademiska sjukhuset,  
751 85 Uppsala.  
 
thomas.tangden@medsci.uu.se 
018-6115648, 0708-370323  
 
 

12. Antagning 
 

12a. Redovisa antagningsförfarande * 
 

mailto:marie.selbrand@akademiska.se


(vilka prioriteras om för många anmäler sig) 
ST-läkare inom infektionssjukdomar och klinisk bakteriologi prioriteras med vanlig turordning 
efter återstående tid till specialistkompetens. Sökande med specialistkompetens inom annan 
specialitet prioriteras på samma sätt som övriga.  
 

12b. Ange hur och när antagningen bekräftas och meddelas kursdeltagarna 

* 
 
Besked om antagning skickas till den sökandes e-postadress ca 4 veckor efter sista 
ansökningsdag.  

 

12c. Ange eventuella krav för deltagande * 
 
Ansökan skall vara komplett ifylld och tillstyrkan av verksamhetschef/handledare skall vara 
inskickat brevledes för att ansökan skall anses fullständig.  
 
 

13. Relaterade utbildningar 
 
13a. Ange om det finns alternativa utbildningstillfällen eller 

orter * 
 
Antimikrobiell terapi ges även med jämna mellanrum som SK-kurs i Malmö/Lund 
men med annan kursledning och delvis annat innehåll. Under 2020 gavs kursen 
även i Stockholm. 
 
 

14. Utbildningsansvariga 
 

14a. Ange vem/vilka som är utbildningens initiativtagare * 
 
Elisabeth Löwdin och Thomas Tängdén, Infektionskliniken i Uppsala.  
 

14b. Ange vem/vilka som ansvarar för det teoretiska innehållet 
 
Elisabeth Löwdin och Thomas Tängdén, Infektionskliniken i Uppsala.  
 

14c. Ange vem som är kursledare med övergripande 
utbildnings- och kvalitetsansvar. Presentera personen med 
namn, befattning, organisation och relevant erfarenhet inom 

ämnesområdet * 
 
Elisabeth Löwdin 
Docent, överläkare vid Infektionskliniken i Uppsala.  
 



Thomas Tängdén 
Docent, överläkare vid Infektionskliniken i Uppsala.  
 
 

14d. Ange vem/vilka som ansvarar för det praktiska 

genomförandet/kursadministrationen * 
 
Marie Sehlbrand, sekreterare, Infektionskliniken i Uppsala.  
 

14e. Ange ev. övriga samarbetspartners * 
 
 
Inga.  

 
14f. Ange om representant för målgruppen har 
konsulterats/varit delaktig vid planering av utbildningen samt 

ange dennes namn, befattning och organisation. * 
 
Nej.  

 

  

15. Utbildningens finansiering 
 
15a. Ange samtliga aktörer som finansierar eller på annat sätt 
ställer resurser till förfogande för utbildningens genomförande 

* 
 
Kursen finansieras helt av deltagaravgifter.  

 
15b. Redovisa ev. kringarrangemang och finansiering av dessa 

* 
 
Kaffe och lunch måndag-torsdag ingår i kursavgiften.  

 
15c. Ange hur eventuella sponsorers närvaro i samband med 

utbildningen yttrar sig konkret * 
 
Inga sponsorer finns.  

 
15d. Redovisa ev. bindningar och potentiella jävsförhållanden 

som skulle kunna ge upphov till intressekonflikt * 
 
Inga. 


