
 
 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTSJUKSKÖTERSKA I 

    CANCERVÅRDEN 7,5 HP
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SIDA 1 

Kontaktsjuksköterskan är patientens 

kontakt i cancersjukvården. Kursens 

syfte är att stärka kontakt-

sjuksköterskans kompetens för 

uppdraget och verka i cancervårdens 

processorienterade arbetsform. Kursen 

grundas i de patientcentrerade kriterier 

som ska utmärka regionalt 

cancercentrum. 

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som 

arbetar som sjuksköterska inom 

eller med koppling till cancervård 

och arbetar som kontakt-

sjuksköterska eller kommer att 

arbeta som kontaktsjuksköterska  

framöver. Förkunskaper är att du 

har en sjuksköterskeexamen. 

 

Innehåll 

• Kontaktsjuksköterskans roll och     

   funktion 

• Personcentrerad vård 

• Det professionella samtalet 

• Vårdinformatik 

• Cancerrehabilitering och psykosocialt  

  stöd 

• Teamarbete 

• Palliativ vård och förhållningssätt 

• Etik 

• Förbättringskunskap 

 

I all undervisning läggs vikt vid 

områdets vetenskapliga grund och 

evidensbaserad kunskap. 

Målsättningen är att du efter avslutad 

kurs har stärkt din kompetens för 

uppdraget som kontaktsjuksköterska. 

Kursen examineras i form av ett 

examinerande seminarium i grupp 

samt ett individuellt arbete inriktat mot 

aktuell patientgrupp. 

 

 

 

Genomförande 

Kursen ges på halvfart och genomförs 

under perioden 25 januari till 3 april 

2016 med fyra campusträffar vid 

Örebro universitet. Därutöver ingår sex 

schemalagda studiedagar på distans via 

utbildningsplattformen Blackboard. 

Dessa studiedagar utgörs av 

studieuppgifter som genomförs via 

utbildningsplattformen och kräver 

därför närvaro på Internet. 

Kursen ges på halvfart vilket innebär 

att cirka en dags kursarbete per vecka 

mellan träffarna för inläsning av 

litteratur, inspelade föreläsningar, 

uppgifter samt diskussioner i din 

studiegrupp.    

Efter avslutad kurs och godkännande 

på kursens samtliga moment erhålls 

kursintyg och högskolepoäng. 
 

Träffar på Örebro universitet 

• Kursstart 26 januari, heldag 

• 16 februari, heldag 

•   8 mars, heldag 

• 29 mars, heldag 

 

Distansträffar via kursplattform 

• 2 februari, heldag 

• 9 februari, heldag 

• 23 februari, heldag 

• 1 mars, heldag 

• 15 mars, heldag 

• 22 mars, heldag 

 

Kursanmälan 

Kurskostnaden är 10 000 

SEK exkl. moms per 

deltagare. Utöver kurs- 

kostnaden tillkommer 

kostnad för litteratur, lunch, 

resor och ev. logi. 

 

 

 

 



SIDA 2 

Kursanmälan är bindande. Vi 

förbehåller oss rätten att ställa in 

kursen vid för få deltagare och 

kontaktar er omgående. Kursen 

kan ta emot 30 deltagare.  

Kurskostnaden faktureras i 

samband med kursstart. 

 

 

Sista anmälningsdag 1 
november 2015  

 

Anmäl dig via   

www.oru.se/kontaktsjukskoterska 

 
Kontakt 

 
Kursansvarig 
Clary Odelberg-Johnson 
019/303655 
clary.odelberg-johnson@oru.se 
 
Examinator 
Karin Blombeg 
019/301270 
karin.blomberg@oru.se 
 
Utbildningsadministratör 
Ann-Kristine Andersson 
019/303691 
ann-kristine.andersson@oru.se 
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