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Patientnära Ultraljud  
och akut omhändertagande 

 för ST-, AT- och underläkare
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Patientnära Ultraljud och  
akut omhändertagande

Kursledare:

Dr Christofer Muhr, Bitr överläkare, specialist i Internmedicin  

En av Sveriges mest meriterade instruktörer och föreläsare i akut och 
patientnära ultraljud.
 
För frågor om kursinnehåll: christofer.m@colligo.se

Patientnära ultraljud är på stark frammarsch och erbjuder välgrundad nytta, säkerhet och tidsvinst för använ-

dare, patienter och vårdorganisation.

Under kursen ges deltagarna undervisning samt får rikligt med hands-on praktik under handledning av erfarna 

instruktörer från internmedicinska, anestesi, radiologiska och kirurgiska specialiteter.

Kursen berör akuta tillstånd och läggs upp enligt ABCDE-konceptet. Avseende ultraljudsdelarna undervisas i 

översiktligt hjärtultraljud, lungultraljud, bukultraljud samt kärlultraljud inklusive access och punktioner.

Kursen berör även FAST och lyfter de mer användningsbara applikationerna gällande bukultraljud i vår pa-

tientpopulation, exempelvis hydronefros, urinblåsa, gallblåsa, ascites, pleuravätska, bukaorta.

Inläsnings- och utbildningsmaterial erhålls i god tid innan kursstart.

Kursen byggs upp av fall- och simuleringsövningar.

Hög instruktörstäthet 1 per 4 deltagare.

I slutet av kursen ges gott om tid till frågor och egna funderingar från kliniska vardagen.

Vi erbjuder en för ST-, AT- och underläkare en skräddarsydd tvådagarskurs i  
patientnära/akut ultraljud och akut omhändertagande.

2 Dagars kurs för ST-, AT- och underläkare



Huvudföreläsare:

Dr Christofer Muhr 

specialist i Internmedicin Dr Muhr är en av 
Sveriges mest meriterade instruktörer och 
föreläsare i akut och patientnära ultraljud.
 
För frågor om kursinnehåll
christofer.m@colligo.se

Kontakt och anmälan:
Pontus Isaksson
Verksamhetsansvarig

Telefon: 08-408 814 30 
Epost: pontus.i@colligo.se

Kontakt och anmälan:
Emma Liotta
Utbildningskoordinator

Telefon: 08-408 814 05 
Epost: emma.l@colligo.se

Besked om antagning alternativt fulltecknad kurs lämnas normalt inom 24 timmar efter anmälan.  

Tidig anmälan ger prioritet till de begränsade kursplatserna. Anmälan är bindande efter att antagningsbeskedet skickats ut.

DAG 1

08:30-08:45 Introduktion

08:45-09:45 Ultraljudsfysik

09:20-10:00 Pocus aorta

10:00-10:15 Fika

10:15-11:15 Scanning aorta

11:20-12:00 Pocus lunga

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:45 Scanning lunga

13:45-14:15 Pocus hjärta projektioner

14:15-15:15 Scanning hjärta 

15.15-15.45 Klinisk tillämpning

15:45-16:30 Hands on hjärta

DAG 2

08:30-08:45 Kort sammanfattning 

08:45-09:15 Buk och blåsa

09:15-10:00 Scanning buk och blåsa

10:00-10:15 Fika

10:15-11:15  Scanning buk och blåsa

11:15-11:30 Ultraljudsprotokoll och kliniska  
       aspekter E-fast och Fast.

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:30 Scanning och simulering

14:30-14:45 Fika

14:45-16:00 Scanning och simulering 

16:00-16:30 Sammanfattning och frågor

Kursschema
Patientnära Ultraljud och akut omhändertagande

Kursledare: Christofer Muhr, Bitr överläkare, Specialist Internmedicin

Kortare föreläsningar varvat med rikligt av praktiska övningar på 

modeller med normalfynd och vid tillgång relevant patologi.


