
Kurs	  i	  Klinisk	  Virologi	  ,	  Smögen	  20-‐23	  augusti	  2018	  
	  
Vi	  upprepar	  vår	  kurs	  i	  klinisk	  virologi,	  för	  ST-‐läkare	  i	  infektionssjukdomar	  och	  klinisk	  
mikrobiologi.	  	  
	  
Liksom	  förra	  gången	  är	  kursen	  Lipus-‐certifierad	  och	  kan	  användas	  som	  del	  i	  ST-‐utbildning.	  
Denna	  gång	  är	  kursen	  också	  godkänd	  som	  forskarutbildningskurs	  för	  doktorander	  vid	  
Göteborgs	  Universitet	  (kan	  sökas	  även	  av	  doktorander	  från	  andra	  lärosäten).	  	  
	  
Kursen	  kommer	  att	  gå	  måndag	  till	  torsdag	  vecka	  34,	  dvs	  20-‐23	  aug	  på	  Smögens	  Havsbad	  
(http://www.smogenshafvsbad.se)	  
	  

	   	  
	  
Samma	  vecka	  avslutas	  med	  Smögen	  Summer	  Symposium	  on	  Virology	  (som	  2018	  hålls	  för	  
15e	  gången	  i	  Smögen	  23-‐25	  augusti).	  Det	  finns	  alltså	  möjlighet	  att	  delta	  i	  både	  kurs	  och	  
vetenskapligt	  möte	  vilket	  uppmuntras.	  	  
	  
Kursen	  är	  upplagd	  som	  fyra	  sessioner	  per	  dag	  om	  vardera	  90	  min	  (två	  månd	  &	  torsd	  för	  att	  
möjliggöra	  resor).	  Alla	  sessioner	  är	  fallbaserade	  och	  leds	  av	  två	  experter	  inom	  området.	  I	  de	  
flesta	  fall	  är	  en	  av	  handledarna	  kliniker	  och	  en	  mer	  lab-‐inriktad	  specialist.	  Interaktion	  och	  
diskussion	  eftersträvas.	  Fakta	  vävs	  in	  i	  fallen.	  Följande	  begrepp	  beaktas	  för	  alla	  områden:	  
Diagnostik,	  metoder,	  provmaterial,	  resultat,	  tolkning,	  ev	  monitorering,	  handläggning	  &	  
behandling	  om	  sådan	  finns	  samt	  ev	  vaccinfrågeställningar.	  
	  
Följande	  ämnesområden	  avhandlas:	  
Viral	  gastroenterit,	  HIV,	  	  hepatit	  B,	  C,	  D,	  A	  &	  E	  samt	  enterovirusinfektioner,	  CNS-‐infektioner,	  
exantem-‐	  och	  blåsvirus,	  virala	  zoonoser,	  hemorragisk	  feber,	  CMV-‐	  och	  EBV-‐infektioner	  
,infektioner	  hos	  immunsupprimerade	  samt	  NGS	  i	  mikrobiologisk	  diagnostik	  och	  framtida	  
diagnostik	  och	  kvalitetsvärdering	  av	  virologiska	  analyser.	  
	  
Kursledning:	  
Johan	  Westin,	  infektionsläkare	  och	  klinisk	  virolog,	  Göteborg	  
Lena	  Serrander,	  klinisk	  virolog	  och	  infektionsläkare,	  Linköping	  
Simon	  Larsson,	  virusforskare	  och	  ST-‐läkare	  i	  psykiatri,	  Göteborg	  
Arvid	  Edén,	  infektionsläkare,	  Göteborg	  
	  



Övriga	  lärare	  kommer	  att	  vara	  olika	  nationella	  experter	  inom	  klinisk	  virologi	  och	  
infektionssjukdomar	  
	  
Deltagarantal:	  totalt	  ca	  30	  st	  
	  
Anmälan:	  
Man	  kan	  alltså	  söka	  kursen	  antingen	  som	  doktorand	  eller	  som	  ST-‐läkare.	  I	  mån	  av	  plats	  kan	  
även	  andra	  med	  motsvarande	  kunskaper	  beredas	  plats.	  
	  
För	  doktorander	  görs	  anmälan	  via	  följande	  länk:	  
https://kompetensutveckling.gu.se/seminar/detail/3510	  
Deadline	  för	  doktorander:	  	  21	  april!	  	  
Obs!	  Minst	  tio	  doktorander	  måste	  anmäla	  sig	  för	  att	  kursen	  ska	  bli	  av.	  
	  
För	  icke-‐doktorander	  görs	  anmälan	  via	  denna	  länk	  till	  Swedish	  Society	  for	  Virology	  
http://www.swedishvirology.se/courses.html	  
Deadline	  för	  icke-‐doktorander:	  31	  maj	  	  
	  
Kostnad:	  6500	  kr	  inkl	  logi	  och	  måltider	  samt	  busstransport	  Gbg-‐Smögen	  20	  aug	  (för	  den	  som	  
även	  deltar	  i	  vetenskapliga	  mötet	  ingår	  transport	  tillbaka	  till	  Göteborg	  lördagen	  den	  25	  aug).	  
Resa	  till	  och	  från	  Göteborg	  ingår	  inte.	  Om	  man	  vill	  dela	  rum	  och	  har	  någon	  att	  dela	  med	  blir	  
priset	  5500	  kr.	  
	  
För	  att	  kunna	  anmäla	  dig	  måste	  din	  verksamhetschef	  ha	  godkänt	  ditt	  deltagande.	  
Fakturaadress	  ska	  anges	  i	  anmälan.	  Definitivt	  besked	  ang	  tilldelad	  utbildningsplats	  meddelas	  
via	  epost	  i	  början	  av	  juni.	  Faktura	  kommer	  att	  skickas	  ut	  och	  måste	  vara	  betald	  före	  21	  juni	  
	  
Vänd	  er	  med	  ev	  frågor	  till	  	  
Johan.westin@gu.se	  
lena.serrander@regionostergotland.se	  
simon.b.larsson@gu.se	  
	  
	  
Välkomna!	  
	  



	  


