
–  V I  U T B I L D A R  V Å R D S V E R I G E !

Sepsis och septisk chock är livshotande 
tillstånd som kräver omedelbart omhän-
dertagande och som kan förekomma 
överallt i vården. Det är ett tillstånd med 
hög morbiditet och mortalitet. Tidig 
upptäckt och behandling är avgörande för 
prognosen, men försvåras många gånger 
av att sjukdomsbilden initialt kan vara 
mångfacetterad. God kunskap om tidig 
upptäckt och initial behandling är därför 
mycket viktig.

Infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare 
än de vanligaste formerna av cancer och upp 
emot hälften av dem som drabbas av den 
allvarligaste formen, septisk chock avlider. Det är 
inte alltid enkelt att veta om någon verkligen är 
på väg att utveckla sepsis, då det inte finns

några specifika kännetecken. Tidiga tecken på 
sepsis, såsom lågt blodtryck, feber, hög puls, 
kräkningar och diarré, värk, förvirring med mera 
– kan förekomma också vid andra mindre farliga 
tillstånd. 

Den första timman efter symtomdebut har 
kallats för ”den gyllene timman”. Om rätt 
behandling då sätts in klarar sig fyra av fem 
patienter även vid septisk chock. När en person 
drabbas av sepsis är det alltså mycket viktigt att 
så snart som möjligt ge effektivt antibiotikum 
och annan understödjande behandling.

Svåra infektioner kan drabba alla människor, 
men hög ålder och förekomst av samsjuklighet 
är kopplade till ökad förekomst av sepsis. Sepsis 
är ett livshotande tillstånd som uppstår när 
immunapparatens svar på en infektion hamnar i 
obalans, vilket leder till nedsatt funktion i 
kroppens stora organ, hjärna, hjärta, lungor och 
njurar. Detta blir på sikt ett hot mot vår överlev-
nad. Infektionen är ofta en följd av till exempel 
en influensa, halsfluss, sårinfektion, lunginflam-
mation eller urinvägsinfektion.

Vi kommer under dagen kommer att ge en 
praktiskt inriktad genomgång av- och hur vi bäst 
kan identifiera sepsis, symtom och tidiga tecken 
man skall vara uppmärksam på, behandlingsruti-
ner med mera. Det kommer att finnas utrymme 
för frågor och diskussion.

Anmäl dig idag på 
www.expomedica.se

!

SEPSIS 
t em a dag 

– tidig upptäckt och initial behandling
Centrala Stockholm 23 april, centrala Göteborg 24 april 2020
Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor i slutenvård, primärvård och 
äldrevård samt andra speciellt intresserade.

Fler liv kan troligtvis räddas om 
kunskapen om sepsis blir bättre 
inom sjukvården. Välkommen till en 
aktuell och viktig kursdag!

E N  N Y  K U R S  F R Å N  E X P O  M E D I C A

Plats & datum: centrala Stockholm 23 april, 
centrala Göteborg 24 april 2020

Tid: 09.30–16.00

Pris: 3 200 kronor exkl moms. 

Föreläsare: Lars Ljungström, infektions-
läkare sedan 1991. Han arbetar som 
överläkare på Infektionskliniken i 
Skaraborgs Sjukhus i Skövde och ingår 
sedan 2008 i Svenska Infektionsläkar-
föreningens programgrupp om Sepsis. 
Gruppen har utformat nationella riktlinjer för tidig 
identifiering och initial handläggning av patienter 
med sepsis. Har skrivit texten om sepsis till 1177 och 
ett kapitel om sepsis i läroboken ”Prehospital 
akutsjukvård”. Han bedriver egen forskning om 
sepsis och disputerade 2017 vid Göteborgs Universi-
tet på avhandlingen ”Community onset sepsis in 
Sweden”.

I kursavgiften ingår: för- och eftermiddags kaffe, 
lunch och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg.



Jag anmäler mig till: Sepsis – tidig upptäckt och initial behandling I KURSAVGIFTEN INGÅR: för- och 
eftermiddags kaffe, lunch och kurs- 
dokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Alla priser är exklusive moms.
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Centrala Stockholm 23 april 2020, 3 200 kronor exkl moms. 

Centrala Göteborg 24 april 2020, 3 200  kronor exkl moms. 

Avsändare: 
Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören organiserar 
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kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.expomedica.se. Du kan när som helst kontakta oss för 
att bli struken ur vårt register. Arrangören reservarar sig för eventuella fel i denna kursinformation.


