
5th International Expert Course on the
Medical Management of Radiological and Nuclear Events
Datum:   4-6 Oktober 2017
Plats:   Scandic Hotel Foresta, Lidingö, Stockholm

 
Bakgrund: Större radionukleära (RN) händelser, t ex kärnkraftshaverier eller terrorhandlingar där strål-
källor används, kan medföra katastrofala konsekvenser, inte minst via allvarliga medicinska skador på 
exponerade personer, skador som sällan ses i reguljär sjukvård. Även mindre omfattande, men betydligt 
mer frekventa olyckor med lokala strålkällor kräver god medicinsk bakgrundskunskap för adekvat 
medicinsk handläggning. Här erbjuds en specialiserad 3-dagarskurs kring beskrivning och medicinsk 
handläggning av RN-händelser.

Målgrupp: Främst läkare inom hematologi och annan specialistsjukvård med ansvar för medicinska 
bedömningar och handläggning av patienter exponerade för joniserande strålning i samband med 
olycka eller terrorangrepp.  

Innehåll: Kursen innefattar, utöver en kort repetition av basala strålfysikaliska begrepp, bl a:
• Hot- och riskbilder inom RN-området samt RN-medicinsk beredskap nationellt och internationellt
• Akuta medicinska bedömningar och åtgärder samt specifika medicinska sjukdomsmanifestationer
• Risker för senare medicinska komplikationer (stokastiska effekter), främst utveckling av cancer 
• Erfarenheter och lärdomar av inträffade, större RN-händelser (såsom olyckorna i Fukushima och 

Tjernobyl)
• Medicinsk informationshantering vid RN-händelser, inklusive användning av web, sociala medier, etc
• Grupparbeten utgående från olika RN-scenarier, praktiska tillämpningar 

Kursarrangörer: Karolinska Institutet (KI) och Socialstyrelsen i samarbete med FoUUi, Södersjukhuset. 
Kursen erbjuds även för utländska läkare, i samverkan med WHO-REMPAN1  och EBMT2, och hålls 
därför på engelska. Flera världsledande experter (från bl a Japan, UK, Schweiz) kommer att medverka. 

Kursledare: prof L Stenke, KI. 

Avgift: Kursen erbjuds utan kostnad/avgift för personal inom svensk sjukvård (innefattar även logi, 
måltider).

Anmälan och upplysningar: Sista anmälningsdag är 2017-06-15

Mer info via: Ola Nerf, FoUUi, Södersjukhuset. Mail: ola.nerf@sll.se Tel: 08 616 19 38 

Web: www.sodersjukhuset.se/Forskning-utbildning--utveckling/Utbildning/Skraddarsydda-utbildningar/

Skicka anmälan till sjukvårdshuvudmannens beredskaps-/katastrofsamordnare i din region.

1. World Health Organization Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistance Network
2. European Blood and Marrow Transplantation group

         


