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G Ö R A N  L Ä C K G R E N 
K U R S L E DA R E

” Jag har arbetat som barnurolog sedan 
början av 1980-talet och har sett hela 
den moderna barnurologins utveckling, 
där ökad kunskap om embryologin och 
den genetiska bakgrunden till miss-
bildningar har lett fram till ett ”nytt” 
tänkande, ny diagnostik samt nya be-
handlingsmetoder. Fortfarande omfattar 
Barnurologi i hög grad rekonstruktiv 
kirurgi av urogenitalorganen.  Jag vill att 
denna kurs ska ge Er en kunskap om de 
olika diagnoserna och de behandlings- 
och operationsmetoder vi använder.  
Det är mycket viktigt att urologer och 
nefrologer också har kännedom  om 
vilka patienter man måste följa i vuxen 
ålder och ända till livets slut . 
Varmt välkomna !”

Många av patienterna bär med sig sina ”besvär” 
upp i vuxen ålder och behöver fortsatta livslånga 
kontroller vilket förutsätter goda kunskaper om 
den primära diagnosen. Behovet av en separat spe-
cialitet för att behandla missbildningar och sjuk- 
domar i urinvägar och könsorgan hos barn beror 
på de stora skillnaderna i sjukdomspanorama, ana- 
tomi och fysiologi jämfört med vuxna   Den snab-
ba utvecklingen har skett parallellt med framsteg 
inom barnradiologi, antenatal diagnostik, neonato- 
logi och anestesi. Det är viktigt att lära sig känna 
igen de tecken och symtom, som kan leda till en 
tidig diagnos och behandling.

Barnurologi är i Sverige en ”subspecialitet” inom barnkirurgin. 
Det är en i hög grad en opererande specialitet, som huvudsakligen 
omfattar rekonstruktioner av medfödda missbildningar inom urin-
vägar och könsorgan.  Ett flertal av dessa upptäcks genom prenatal 
screening med ultraljud eller vid de rutinmässiga undersökningar 
som görs direkt efter födelsen. 

De barn med missbildningar som inte upptäcks tidigt kan få 
symtom som t ex urinvägsinfektioner, buksmärtor, inkontinens 
eller miktionssvårigheter senare i barnaåren. Hos närmare 50 % 
av de barn som föds med missbildningar inom andra organsystem 
som t.ex. hjärta eller skelett, finns det också anomalier i urinvägar 
eller genitalia. En ultraljudsscreening på dessa barn kan ge en tidig 
diagnos.

Urologer, barnkirurger och pediatriker behöver följaktligen 
känna till våra olika diagnoser och dess behandlingar. Den aktuella 
ST-utbildningen inom urologi samt pediatrik ställer numera krav 
på en basal kunskap inom barnurologi. Med vår kurs hoppas vi 
förmedla den aktuella kunskapen inom området. Kursen behandlar 
även basal barnnefrologi som är ett nödvändigt kompetensområde 
för den urologiska verksamheten.

KURSENS MÅL
Ett övergripande mål med kursen är att deltagaren ska erhålla en 
kunskapsgrund samt de redskap som är nödvändiga för att själv-
ständigt känna igen och diagnosticera och också mer basalt kunna 
handlägga barnurologiska missbildningar och sjukdomar. 
Efter kursen förväntas deltagarna:
• Ha en basal kunskap om den urogenitala embryologin och ge-

netiken bakom de vanliga urogenitala missbildningarna

Barnurologin är en relativt ung 
subspecialitet som har utvecklats 
snabbt de senaste decennierna

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning.  
Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.lipus.se (LIPUS-nr:20180059)  
Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd  
kunskapskontroll på gruppnivå och deltagande i kursens samtliga moment.



DELMÅL

För de primära målgrupperna som kursen vänder sig till täcks följande delmål 
enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST: 

Enligt SOSFS 2008:17

Barn- och ungdomskirurgi: 
5, 7, 9 och 11

Urologi:
6-9 avseende barn 

Barn- och ungdomsmedicin: 
7, 9 och 10 

Kirurgi: 
7  avseende barn

Enligt SOSFS 2015:8

Barn- och ungdomskirurgi: 
c2, c5, c7, c9, c11

Urologi:
c2, c6 – c9, c12 avseende barn

Barn- och ungdomsmedicin: 
c7, c9, c10

Kirurgi: 
c2, c5, c7 avseende barn

• Känna till de diagnostiska metoderna inom uro-radiologi och 
njurfysiologi 

• Kunna förstå urinblåsans funktionsutveckling samt känna till de 
olika blåstömningsrubbningarna och dess utredningsmetoder. 
Känna till tillstånd (t ex barn med blåsextrofi eller barn med  
ryggmärgsbråck och neurogen blåsrubbning)  som kan leda 
till både primära samt framtida  blåsrekonstruktiva operativa 
åtgärder 

• Känna till basal uro-nefrologi samt handläggandet och utred-
ningen av urinvägsinfektioner hos barn

• Ha kunskap om utredning och behandling av vesikoureteral 
reflux

• Känna till utredning och behandling av olika njurmissbildningar 
samt avflödeshinder inom övre urinvägarna

• Känna till utredning och behandling av medfödda hinder i 
nedre urinvägarna

• Kunna diagnosticera och behandla olika anomalier inom manli-
ga genitalia, inkluderande retentiotestis, fimosis och hydrocele

• Känna till olika missbildningar av kvinnliga genitalia samt även 
behandling av ”banala” tillstånd som labiala synekier mm.

• Känna till alla typer av hypospadi och de olika ”moderna”  
operationsmetoderna

• Få en basal kunskap och information om tillstånd med oklar 
könstillhörighet (DSD  = Disorder of Sexual Development) 
samt de olika behandlingsmöjligheter som finns

• Känna till de olika solida embryonala tumörerna inom urogeni-
talregionen samt deras utredning och behandling 

• Få kunskap om vilka patienter med medfödda missbildningar 
som behöver följas livet ut.  Information om vad urologen och 
nefrologen kan göra  samt  information om hur en  adolescens-

mottagning kan se ut

PEDAGOGISK METOD 
Kursen är uppbyggd kring föreläsningar med falldiskussioner för 
en mer interaktiv diskussion. I vissa fall används också mento- 
meterfrågor för att testa kunskapsläget.  I kursen ingår video- 
demonstrationer av operationer.  Kursen avslutas med en interaktiv 
kunskapskontroll med mentometeromröstning och efterföljande 
gemensam diskussion



MÅNDAG 12 NOVEMBER

08.30 - 09.00 Registrering

09.00 – 09.10 Introduktion 
Göran Läckgren

09.10 – 10.00 Embryologi och 
genetik
Den fetala utvecklingen av urogenital- 
organen.
Genetiska avvikelser och syndrom 
som orsak till anomalier.
Agneta Nordenskjöld

10.00 - 10.30  Kaffe

10.30 – 11.20 Klinisk fysiologi 
och nuklearmedicin
Hur kan vi tolka resultatet av njur-
funktionsundersökningar?
Kan vi upptäcka obstruktioner? Vid 
vilken ålder är scintigrafier tillförlit- 
liga? GFR-bedömningar
Tanja Kero

11.25 – 12.15 Uroradiologi
Olika radiologiska metoder för 
diagnostik av anomalier i urinvägarna. 
Avlastande interventionell radiologi.  
Fallbeskrivningar. 
Eva Penno

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.15 Urodynamik på 
barn
Genomgång och tolkningar av cysto-
metrier på barn. ”Vanliga” cysto- 
metrier eller långtidsregistrering? 
Indikationer. Går det lika bra med 
miktionslistor och flödesmätningar? 
Uroterapeutens roll vid kontrollen av 
barn med funktionella och neuro-
logiska blåstömningsrubbningar? 
Fallbeskrivningar
Anders Stenbäck,  Anna Sandin 

14.15 – 15.15 Enures och blås- 
tömningsrubbningar hos barn 
och ungdomar
Definitioner- utredning och behand-
ling
Kopplingen urinblåsa- tarm
Tryggve Nevéus

15.15 - 15.45 Kaffe

15.45 – 16.30 Neurogena  
blåstömningsrubbningar
Utredning och behandling av barn 
med ryggmärgsbråck eller med  
andra neurologiska skador. När skall 
RIK sättas in? Vilka behöver avlas-
tande operationer? Indikationer för 
blåsrekonstruktion. 
Hur och var ska dessa barn kontroll-
eras? Fallbeskrivningar.
Gillian Barker

TISDAG 13 NOVEMBER

08.30 – 09.15 Nefrologi
Bedömning och utvärdering av njur-
funktion på barn i olika åldrar. 
Njurdysplasi och andra njurmissbild-
ningar och dess följdverkningar. Njur-
svikt under barnaåren. De vanligaste 
orsakerna. Dialys och transplantation.
Gianni Celsi

09.20 – 10.15 Urinvägsinfek- 
tioner I
Varför får små barn UVI? Risk-
faktorer?
Redovisning av PM för diagnostik och 
behandling av UVI.
Hur skall en febril UVI utredas och 
behandlas? Vilka är riskpatienterna, 
som bör följas regelbundet?  
När skall hematuri utredas? Falldis-
kussioner
Tryggve Nevéus

10.15 – 10.45 Kaffe

10.45 – 11.30 Urinvägsinfektio-
ner II- Fortsättning
Tryggve Nevéus

11.35 – 12.20 Vesikoureteral 
reflux 
Utredning och behandlingsmetoder. 
Kopplingen mellan blåsdysfunktion 
och reflux. Vilka behöver kirurgisk 
behandling: Endoskopisk behandling 
eller operation?   
Videodemonstration av olika uro- 
logiska behandlingsmetoder
Gundela Holmdahl

12.20 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.00  Urethravalvel 
och andra obstruktioner i nedre 
urinvägarna på barn
Prenatal diagnos och eventuell terapi. 
Postnatalt omhändertagande av 
urethravalvel. Sen diagnos och kliniska 
tecken. Hur och var skall kontroller-
na ske?
Gundela Holmdahl

14.00 – 14.45 Hydronefros –  
PUJ -obstruktion
Prenatal diagnostik? PM för uppfölj-
ning postnatalt. Kliniska tecken och 
symtom. Hur definieras avflödes- 
hinder och vilka skall opereras ?
Arne Stenberg

14.45 - 15.15 Kaffe

15.15 – 16.05 Övriga anomalier i 
övre urinvägarna
Megauretär–primär och sekundär. 
Dubbelnjure:  Ectopi – ureterocele
Multicystnjurar
Diagnostik och behandling 
Arne Stenberg

PROGRAM



16.10 – 17.00 Solida tumörer 
hos barn
Wilms´ tumör; Neuroblastom,  
Rabdomysarkom; Testikeltumörer. 
Modern cytostatikabehandling samt 
indikationer för operation.
Jakob Stenman

ONSDAG 14 NOVEMBER

08.30 – 09.30 Manliga genitalia – 
”Andrologi” på barn
Retentiotestis- När? Var? Hur? skall 
retentiotestis behandlas. 
Akut scrotum-  Löper alla pojkar 
samma risk för testistorsion?  
Har man tid med ultraljudsunder- 
sökningar? Vilka skall exploreras?  
Behöver man operera ”den andra” 
testikeln?
Varikocele- Vilka pojkar skall kont-
rolleras? Finns det indikation för ope-
ration av varikocele under barnaåren 
eller senare? 
Anders Stenbäck

09.35 – 10.30 Hypospadi
När? Var? Hur? skall hypospadi ope-
reras? Behöver alla former opereras?
Långtidsresultat? Operationstekniker 
och videodemonstration.
Magdalena Fossum

10.30 – 11.00 Kaffe

11.00 – 12.00 Blåsextrofi –  
Epispadi
Moderna behandlingsmetoder. 
Uppföljning och framtida kontroller. 
Handläggning av kloakmissbildningar. 
Gillian Barker

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 - 13.45 Urogynekologi på 
barn
Banala tillstånd- labiala synechier. 
Ljumskbråck på flickor.
Symtom och tecken på vaginala 
missbildningar. Behandling och post-
operativa kontroller. Samarbete med 
gynekologer. Vem skall kontrollera 
patienten?
Gillian Barker

13.50 – 14.45 DSD (Disorder of 
Sexual Developement)
Definitioner och utredningar av med-
födda tillstånd med oklar könstill-
hörighet som ”CAH (Congenital 
Adrenal Hyperplasia)” och ”Com- 
plete and Partial Androgen Insensiti-
vity Syndrome 
(CAIS och PAIS)” 
Behovet av rekonstruktiv kirurgi? 
När? Var? Hur? Varför?
Agneta Nordenskjöld, Gilllian Barker, 
Gundela Holmdahl

14.45-15.15 Kaffe 

15.15 -16.00 Laparoskopisk 
kirurgi och/eller robotkirurgi 
inom barnurologi
Indikationer. Laparoskopi-assisterad 
pyeloplastik. 
Nefrektomi, Pyeloplastik
Videodemonstration  
Gillian Barker

16.00 -17.00 Falldemonstratio-
ner – Diskussioner
Göran Läckgren, Anders Stenbäck 

19.00 Gemensam middag om intresse 
finns, bekostas av deltagaren själv.
Förfrågan om deltagande sker på plats 
under kursen.

TORSDAG 15 NOVEMBER

08.30 - 09.30 ”Urologia minor” 
Phimosis och/eller balanit. Indikation 
för circumsicion.
Diskussion kring rituell circumsici-
on. Vem skall utföra det?
Hydrocele- indikation för operation 
och när skall det åtgärdas? 
Irritativa besvär i blåsa och urethra. 
Indikationer för cystoskopi och 
vidare utredning. Njursten hos barn?
Anders Stenbäck

09.30 – 10.15  Traumatologi – 
Skador inom urinvägarna
Vanliga skador hos barn. Skiljer 
sig behandlingen mellan barn och 
vuxna? 
Gillian Barker

10.15 – 10.30 Kaffe

10.30 – 12.00 Adolescensurologi 
Vad händer med de ”urologiska 
barnen” i vuxenåldern? Hur sker 
överföringen till vuxenurologi? Vilka 
behöver kontrolleras livslångt? Vem 
skall kontrollera dessa barn?
Johan Heinius, Göran Läckgren,  
Anders Stenbäck

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Genomgång av 
fall - Paneldiskussioner – Frågor 
Göran Läckgren

14.30 - 15.00 Utvärdering - 
Kursintyg



MEDVERKANDE

VI VÄNDER OSS FRÄMST TILL

Göran Läckgren, kursledare
Professor, överläkare, Sektionen för Barnurologi, Barnkirurgiska 
kliniken, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Gillian Barker
Överläkare, Sektionen för Barnurologi, Barnkirurgiska kliniken, 
Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Gianni Celsi
Docent, överläkare i Nefrologi, Barnkliniken,  
Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala 

Magdalena Fossum
Docent, överläkare, Sektionen för Barnurologi, Barnkirurgiska 
kliniken,  Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Johan Heinius
Överläkare, Urologkliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Gundela Holmdahl
Docent, överläkare, Barurologiska enheten,  
Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg

Tanja Kero
Med. Dr., överläkare i Klinisk Fysiologi,  
Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Tryggve Nevéus
Docent, överläkare i Nefrologi, Barnkliniken,  
Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Agneta Nordenskjöld
Professor, överläkare, Sektionen för Barnurologi, Barnkirurgiska 
kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Eva Penno
Med. Dr., överläkare, Enheten för Radiologi,  
Akademiska Sjukhuset Uppsala

Anna Sandin
Uroterapeut, Sektionen för Barnurologi, Barnkirurgiska kliniken, 
Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Arne Stenberg
Docent, överläkare, Sektionen för Barnurologi, Barnkirurgiska 
kliniken, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Anders Stenbäck
Med. Dr., överläkare, Sektionen för Barnurologi, Barnkirurgiska 
kliniken, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Jakob Stenman
Docent, överläkare, Sektionen för Barnurologi, Barnkirurgiska 
kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

ST-läkare och specialister inom urologi och barnkirurgi samt även 
till ST-läkare och specialister med ett intresse för uro-nefrologi 
inom pediatrik och allmänkirurgi.  
Kursen vänder sig också till uroterapeuter.



Datum: 12-15 november 2018

Målgrupp: Vi vänder oss främst till ST-läkare och specialister inom urologi och barnkirurgi 
samt även till ST-läkare och specialister med ett intresse för uro-nefrologi inom 
pediatrik och allmänkirurgi. Kursen vänder sig också till uroterapeuter 

Kurslokal: Viktoria Hotell & Konferens, tel 018-13 22 60

Avgift: 13 800 kr exkl moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår
Avgiften faktureras med 30 dagars betalningsvillkor.

Anmälan: Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se senast 29 oktober 2018

Bekräftelse: Antagningsbekräftelse skickas via automatsvar i samband med anmälan 

Avbokningsregler: Se anmälningssidan på webben

Praktisk information: Skickas via e-post ca 3 veckor före kursstart

Logi: Bokas själv av kursdeltagaren

Övrigt: Kursdokumentationen hämtas via webben. För att du ska kunna tillgodogöra 
dig kursen förutsätts därmed att du tar med dator, läsplatta eller egna utskrifter. 
Uppgift om webbadress och inloggningskod skickas i separat mail ca 1 vecka 
före kursstart

Kontakt: Linda Isacsson tel 018-471 74 74
e-post: linda.isacsson@uadm.uu.se

UPPLYSNINGAR

UPPSALAKURSERNA HÖSTEN 2018

Allvarliga akuta infektioner 
Datum: 2-5 oktober 2018 
Målgrupp: ST-läkare

Akut internmedicin 
Datum: 8-12 oktober 2018 
Målgrupp: ST-Läkare

Hematologi i klinisk praxis
Datum: 16-19 oktober 2018 
Målgrupp: ST-läkare och specialister

Lungmedicinska sjukdomstillstånd
Datum: 22-26 oktober 2018 
Målgrupp: ST-läkare

Hemodynamik och utredning av avancerad 
hjärtsvikt
Datum: 5-9 november 2018 
Målgrupp: ST-läkare och specialister

Barnurologi och uro-nefrologi
Datum: 12-15 november 2018 
Målgrupp: ST-läkare och specialister

Arytmier– 
att diagnostisera, riskvärdera och handlägga
Datum: 20-23 november 2018 
Målgrupp: ST-läkare

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar
Datum: 26-29 november 2018 
Målgrupp: ST-läkare

Läs mer om våra utbildningar och anmäl dig på  

www.uppdragsutbildning.uu.se



Uppsala universitet 
Avdelningen för uppdragsutbildning
Box 256
751 05 Uppsala
Telefon. 018- 471 68 35
uppdragsutbildning@uadm.uu.se
www.uppdragsutbildning.uu.se

Varför Uppsala universitet?
All kunskap behöver fyllas på. Framför allt  
inom det medicinska området där utvecklingen 
går snabbt. Därför erbjuder Uppsala universitet 
vidareutbildningar till dig som arbetar inom 
vården, främst till ST-läkare men även till  
AT-läkare och färdiga specialister
    En utbildning vid Uppsala universitet är  
ett säkert kort. Här finns några av Sveriges  
ledande forskare och vid Akademiska sjukhuset 
finns några av landets främsta specialister.  
Ta chansen och möt dem på våra vidare-
utbildningar. Inspireras av deras föreläsningar 
och fallbeskrivningar och delta själv i grupp-
övningar och diskussioner. Oavsett om du  
vill bredda din kunskap eller fördjupa dig inom 
ett område så är det ett effektivt sätt  
att tillgodogöra dig kunskapen som krävs  
för ett nästa steg i karriären.


