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Inbjudan till ST-kurs i hematologi inom klinisk kemi
15-19 maj 2017.

Kursen hålls i Umeå och arrangeras i samarbete med SFKK. 
Kursen vänder sig främst till ST- och underläkare inom klinisk kemi i Sverige 
men i mån av plats är personal inom klinisk kemi i norden och diagnostiska 
industrin välkomna. 
Kursen syftar till att ge en grund för att självständigt värdera hur man kan nyttja 
hematologiska diagnostikresurser inom klinisk kemi för största patientnytta samt 
värdera styrkor och risker med olika strategier. I kursen ingår ett moment med 
morfologisk hematologidiagnostik av perifert blod. Syftet med detta är att ge en 
grund för att kunna värdera resultat och osäkerhet vid differentialräkning när 
tillgång till hematopatolog saknas.

Kursupplägget förutsätter att kursdeltagaren har basala förkunskaper och har 
möjlighet till självstudier och kursförberedelse under mars-april 2017
motsvarande cirka 3-4 dagars tjänstgöring. SFKK uppmanar kursdeltagarnas 
huvudmän att bevilja tjänstgöring som medger förberedelse inför kursen. 

Kursupplägg:
Mars-april Kursdeltagaren erhåller läsanvisning/underlag för självstudier 

och ska även besvara en elektronisk enkät om lokala 
förhållanden och rutiner vid kursdeltagarens hemlaboratorium.

Slutet av april Hemtentamen distribueras och besvaras. Enkät besvaras.

15-19 maj Kursdagarna i maj bedrivs i form av gruppövningar och 
gruppdiskussioner med få katedrala föreläsningar, se 
preliminärt schema.  

I kursavgiften på 9 500 kr (exkl. moms) ingår kurs, lunch, kaffe samt 
gemensamma sociala aktiviteter. Anmälan görs till Goran.Brattsand@vll.se
Sista anmälningsdag 31 januari 2017.

Kursdeltagare bokar boende själv. 
Förslag på boende är U&Me i samma byggnad som kurslokalerna: http://umehotel.se/
Fram till sex veckor före kursstart finns hotellrum förbokade till kursdeltagare.
Enkelrum medium inkl. frukost 999 kr per natt, dubbelrum medium inkl. frukost 1072 kr per 
natt (priser exkl. moms). Bokning via e-post info@umehotel.se eller tel 090-690 46 90. Vid 
bokning ange ”hematologi”.

Välkommen
Kurt Karlsson, kurt.karlsson@vll.se, Kursansvarig



Preliminärt Schema ST-kurs hematologi inom klinisk kemi version 2016 11 29, Konferenslokal P5, Väven, Umeå

Må 15 maj Väven Ti 16 maj Väven On 17 maj Litet rum Väven To 18 maj Väven Fr 19 maj Väven

 8:00 Cellräknare Autovalidering, svarsrapportering, Anemiutredning Erytrocytdefekter med anemi, 

Mats Bergström larm/ringgränse Stefan Marklund hemolys eller erytrocytos 

Johan Mathillas Järnbrist? Soheir Beshara
Enkätresultat Enkätresultat

09:00 Gruppövningar Gruppövningar Gruppdiskussion

Diskussion Patientfall 

Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe

10:00 Redovisning gruppövning Redovisning gruppövning Gruppövningar Redovisning patientfall

Diskussion cellräknare Diskussion med barn-, Genomgång patientfall
vuxenhematolog samt primärvård Soheir Beshara

11:00 Introduktion Redovisning gruppövning Enkätresultat

Kurt Karlsson Kursavslutning

Göran Brattsand Diskussion med primärvård

12:00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

13:00 Morfologi Talassemi och andra Morfologi Anemiutredning Handledare:

Kurt Karlsson hemoglobinsjukdomar Kurt Karlsson

Birgitta Swolin Sofie Nilsson Birgitta Swolin Johan Hultdin, Jörn Schneede Birgitta Swolin, öl, emerita Göteborg

Enkätresultat Enkätresultat Mats Bergström, öl, emeritus Unilab Eskilstuna

14:00 Gruppövningar Gruppövningar Soheir Beshara, öl, klinisk kemi Unilab Eskilstuna

Kurt Karlsson, öl, klinisk kemi Umeå

Stefan Marklund, prof, klinisk kemi Umeå

Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Sofie Nilsson, öl, klinisk kemi Umeå

15:00 Diskussion Redovisning gruppövning Göran Brattsand, öl, klinisk kemi Umeå

hemoglobinsjukdomar Johan Hultdin, öl, klinisk kemi Umeå

Morfologi examination Diskussion med synpunkter Jörn Schneede, öl, klinisk kemi Umeå

från kursdeltagarna, primärvård Kjell Grankvist, prof, klinisk kemi Umeå

16:00 Beställarmönster och övriga deltagare. Johan Mathillas, ul, klinisk kemi, Umeå

Kjell Grankvist

17:00

Rundvandring på klinsk kemi,
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå




