Avdelningen för pediatrik

Kurs i Uroterapi
(40 högskolepoäng)
Vid Göteborgs universitet startade 1987 en
nordisk utbildning till uroterapeut för
sjuksköterskor. Vårdområdet uroterapi står för
både blås- och tarmfunktionsproblem samt
sexuell dysfunktion. Uroterapi bygger på
beteendeterapeutisk grund och är ett
komplement till många olika vårdområden,
såsom gynekologi, urologi, barnsjukvård,
primärvård, äldrevård och rehabilitering Idag
är uroterapi ett internationellt begrepp som
kräver universitets- eller högskoleutbildningen
och finns numera även i Bergen, Norge och
Bremen, Tyskland.
Grundutbildning i uroterapi fokuserar på
symtom från blåsa och tarm hos både kvinnor
och män och i alla åldersgrupper. I utbildningen
ingår även den psykosociala påverkan som kan
vara aktuella i samband med dessa symtom.

Kursinformation








Högskolepoäng, 40
Studielängd, 3 terminer
Studietakt: 20 %
Inträdeskrav
o Leg sjuksköterska
o Leg barnmorska
o Leg sjukgymnast
o Leg läkare
o Vetenskaplig metodik
(grundnivå) (15 hp)
o Kurs i inkontinensvård
eller liknande (7,5 hp)
o > 3 års yrkeserfarenhet
o Datakunskaper samt
nätanslutning
Uppdragsutbildning (kursavgift
under förhandling)
Kursstart, vart annat år
Ansökningsdag (under förhandling)

Vid Göteborgs universitet har ca. 450

uroterapeuter utbildats och förutom i Sverige
finns dessa även i Danmark, Norge, Finland
(inkl Åland) samt på Island. På de flesta
universitetssjukhus i norden finns idag en eller
flera uroterapeuter inom något/några
specialiteter. En uroterapeut med grundutbildning har generella kunskaper för arbete inom olika
vårdområden.
Studieupplägget omfattar fem veckolånga tillfällen på studieorten, vilket innebär en vecka på hösten
och två veckor på våren. Verksamhetsförlagd utbildning vid valfritt sjukhus under två veckor.
Delkurs 1, 7,5 hp, Introduktion i uroterapi, epidemiologi, urinvägarnas embryologi, anatomi,
fysiologi och patofysiologi
Delkurs 2, 7,5 hp, Diagnostik av blåsa- och tarmfunktion
Delkurs 3; 10 hp, Behandling av blåsa- och tarmfunktion
Delkurs 4, 7,5 hp; Infektionssjukdomar i urinvägarna – patogenes, diagnostik och behandling
Delkurs 5, 7,5 hp; Livskvalitet och sexualitet, förbrukningsartiklar vid inkontinens och retention och
sexuella störningar
Kontaktperson:
Birgitta Lindehall, kursledare, mailadress: birgitta.lindehall@gu.se

