KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation

Omvårdnad inom hematologisk vård
7,5 hp avancerad nivå HT 2019

Sjuksköterskor som arbetar inom hematologi möter patienter med
komplexa omvårdnadsbehov och behöver specifik kunskap för att kunna ta
hand om dessa patienter.
Den här kursen vänder sig till sjuksköterskor som vill fördjupa sina
kunskaper inom hematologisk omvårdnad för att med den ökade
kompetensen kunna bedriva evidensbaserad omvårdnad på sin enhet.
Kursen syfte
Kursen syftar till att förvärva fördjupade kunskaper
och färdigheter för att bedriva evidensbaserad
omvårdnad inom hematologisk vård.

Kursens innehåll
Kursen ger sjuksköterskor fördjupade kunskaper och
färdigheter om förväntade risker samt förebyggande
åtgärder i samband med antitumoral behandling och
stamcellsbehandling. Evidensbaserade
omvårdnadsåtgärder och råd om egenvård utifrån
aktuella styrdokument inom hematologisk vård är
också del av innehållet.
Efter kursen ska deltagaren, tillsammans det
interprofessionella teamet, kunna stödja patienten
och dennes närstående i en förändrad livssituation,
oavsett kronisk eller akut hematologisk sjukdom,
som kan leda till bot eller palliativ fas.

Kursupplägg
Kursen går på halvfart och innehåller två kursdagar
på Campus Flemingsberg. De två obligatoriska
dagarna består av studentaktiverande undervisning
såsom presentationer, diskussioner och
examinationer.
Däremellan sker egna studier, genom läsning av
kurslitteratur och vetenskapliga artiklar, samt
interaktiva diskussionstillfällen i webbportalen.

Jeanette Winterling, leg. sjuksköterska, Med.dr och
kursledare hälsar dig varmt välkommen till en
utvecklande och stimulerande utbildning.
Citat från tidigare deltagare
”Bra och genomtänkt kursinnehåll med inriktning mot
omvårdnad”
”Kursen gav mig ett bra sätt att förhålla mig till det jag
kan eftersom vi reflekterade över vad vi säger till våra
patienter och varför, vad som är vetenskapligt bevisat
och inte”.
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Tid och plats

Ur kursinnehållet











Hematologisk fysiologi och patofysiologi dvs.
hematopoesen
Hematologiska benigna och maligna sjukdomar
– symtom, diagnostik, behandling och
biverkningar av behandlingarna
Evidensbaserad omvårdnad vid antitumoral
behandling och stamcellstransplantation
Riskområden och risker för patienter och
vårdpersonal vid antitumoral behandling
Lagar, förordningar, nationella vårdprogram och
andra styrdokument i relation till omvårdnad vid
hematologisk vård
Psykosocialt omhändertagande av patienter
och närstående vid kronisk respektive akut
hematologisk sjukdom som kan leda till bot eller
palliativ fas
Patientutbildning och egenvård i hematologisk
vård

Behörighet och antagning
Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen
i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs
kunskaper i svenska och engelska motsvarande
Svenska B och Engelska A (med lägst betyget
Godkänd).
Citat fr tidigare deltagare;
”Bra och genomtänkt kursinnehåll med inriktning mot
omvårdnad”
”Kursen gav mig ett bra sätt att förhålla mig till det jag
kan eftersom vi reflekterade över vad vi säger till våra
patienter och varför, vad som är vetenskapligt bevisat
och inte”.

Ansvarig institution
Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi,
vårdvetenskap och samhälle (NVS), Sektionen för
omvårdnad, Alfred Nobels allé 23, Campus
Flemingsberg, Huddinge.

Kursen startar 2 september och går på halvfart fram till
10 november med två obligatoriska kursträffar på
Campus Flemingsberg fredagen den 27/9 och
onsdagen den 16/10 2019.
Kursträffar är på Karolinska Institutet, Zanderska huset,
Alfred Nobels allé 23, Campus Flemingsberg Huddinge.

Pris
12 900 SEK exkl. moms.

Mer information
För frågor om kursinnehåll
Jeanette Winterling, leg. sjuksköterska, Med.dr
Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset samt
Inst NVS, sektionen för omvårdnad,
Karolinska Institutet.
E-post; jeanette.winterling@ki.se
Tel: 070-0856552
För administrativa frågor, kontakta
Ulla Finati, projektkoordinator
KI Uppdragsutbildning, Tel: 08-524 838 91
E-post: Ulla.Finati@ki.se

Anmälan
www.ki.se/uppdragsutbildning
(I mån av plats kan senare anmälningar komma att
accepteras.) Antal platser 20.
Sista anmälningsdag 2019-07-01

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I
Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den
medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av
medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid
Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Karolinska Institutet levererar kompetensutveckling för
landsting, kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och
hälsa – och verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett
friskare samhälle
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