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Kurskod: OMA112
Kursens benämning: Kontaktsjuksköterska i cancervård

Contact Nurse in Cancer Care
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som

förkunskapskrav (A1N)

Huvudområde:
OMA (Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2015-06-05 och gäller från
höstterminen 2015 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Behörig är legitimerad sjuksköterska som av sin arbetsgivare utsetts att följa utbildningen.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- redogöra för kontaktsjuksköterskans ansvar och funktion
- redogöra för och reflektera över innebörden av personcentrerad vård
- redogöra för vad cancerrehabilitering innebär och förstå betydelsen av samverkan i team
- redogöra för vanliga symtom och biverkningar hos patienten relaterade till sjukdomen och dess
behandling
- redogöra för evidensbaserade omvårdnadsåtgärder inom aktuell diagnosgrupp
- ge individanpassad information och genomföra professionella samtal med patient och närstående
- tillämpa och vid behov vägleda till vidare psykosocialt stöd
- upprätta en vårdplan för patient inom aktuell diagnosgrupp
- reflektera över betydelsen av att patienten är delaktig i sin vård och behandling
- reflektera över palliativt förhållningssätt
- etiskt värdera ställningstaganden till vård och behandling, samt dess konsekvenser i mötet med
patienter och närstående.

Innehåll
Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, enskilda studier, grupparbeten och seminarier.
Skriftliga arbeten diskuteras vid seminarium. I all undervisning läggs vikt vid områdets vetenskapliga
grund och evidensbaserad kunskap. Kursen är i huvudsak nätbaserad och innehåller ett antal närträffar
på campus.



Kursen innehåller:
Kontaktsjuksköterskans ansvar och funktion
Personcentrerad vård
Patientens rättigheter och ställning
Närståendes behov
Kommunikation och professionella samtal
Cancerrehabilitering och team
Vårdinformatik
Psykosocial omvårdnad
Symtom och behov inom onkologisk omvårdnad
Palliativt förhållningssätt och brytpunktssamtal
Etik

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom tre inlämningsuppgifter som seminariebehandlas. Inlämningsuppgifterna är
både individuella och gruppuppgifter. Vid seminarierna examineras studenterna individuellt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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