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Kursinformation  

Barnonkologisk vård för sjuksköterskor 
30 hp, avancerad nivå, HT-19 – HT-21 

 
En utbildning i barnonkologisk vård på totalt 30 högskolepoäng. Utbildningen 
finansieras av Barncancerfonden. 

Kursens mål 
Att studenterna ska uppnå en fördjupad kunskap och 

kompetens för att med ett professionellt 

förhållningssätt självständigt kunna bedriva och leda 

omvårdnads-arbete för barn och ungdomar med 

cancer. 

 

Innehåll 
Kursen består av två delkurser på 15 hp vardera och 

innehåller barnonkologisk vård vid: 
• Leukemier, lymfom och solida tumörer  

o Familjens möte med barnonkologisk vård 

o Psykosocialt omhändertagande  

• CNS-tumörer, uppföljning och palliativ vård  

o Evidensbaserad barnonkologisk vård 

o Supportive care och klinisk etik  

 

Kursupplägg 
Kursen genomförs över 2 år med 1 internat på 4 dagar 

per termin samt ett avslutande internat, och 

däremellan sker utbildningen webbaserat. 

 

Tid och plats 
Kursstart: Internat 1: 17-20 september på Hotell 

Rogge i Strängnäs. Datum för resterande 

obligatoriska kursdagar kommer meddelas i god tid. 

 

Vilka kan söka utbildningen? 
Utbildningen finansieras av Barncancerfonden och du 

som är legitimerad sjuksköterska och arbetar på en 

barnklinik där barn med cancer vårdas kan söka 

utbildningen. Under utbildningen förväntas Du arbeta 

med vård av barn med cancer. Byte av vårdinriktning 

från barnonkologi kan resultera i att du förlorar din 

utbildningsplats.  

 

Litteratur 
Litteraturkostnader tillkommer.  

 

 

Mer information 
Kursledning: 

Pernilla Pergert, Docent 

Kursansvarig, Examinator  

E-post: pernilla.pergert@ki.se 

Margareta af Sandeberg, Med Dr. 

Kursansvarig, Examinerande adjunkt 

E-post: margareta.afsandeberg@sll.se 

Margaretha Stenmarker, Med Dr  

Examinerande adjunkt 

Kirsti Pekkanen, Kurssekreterare  

E-post: kirsti.pekkanen@vgregion.se  

Kontakt på uppdragsutbildning:  

Kristoffer Mörtsjö, projektkoordinator,  

E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se  

Tel: 08-524 860 32 

 

Anmälan 
Anmälan görs på: https://ki.se/utbildning/kursutbud-

inom-uppdragsutbildning 

Urvalsprocessen går till så att platserna fördelas 

utifrån verksamheternas behov och spridning i landet. 

Observera att arbetsgivare måste skriva under 

anmälningsbekräftelse med medgivande att du får gå 

utbildningen. 

 

Sista anmälningsdag är 2019-04-30 

Antal platser: 25-30 st. 

 

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in 

kursomgång vid för få sökande. 
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