
 

 
 

Introduktionsutbildning för sjuksköterskor inom 

medicinsk barnonkologi 
 

INFORMATION – kursstart 2018-01-16-2018-01-19 – Anmälan senast 11 december 2017 
Barncancerfonden anordnar utbildningar för sjuksköterskor som arbetar barn onkologisk vård både på centra 
samt länssjukhus. Med anledning av det stora behov av barn onkologisk kompetens som finns för närvarande 
har Barncancerfonden fattat beslut om att finansiera en introduktionsutbildning inom medicinsk barnonkologi 
för nya sjuksköterskor som arbetar inom barnonkologi med start hösten 2016. I mån av plats kommer vi att 
erbjuda plats även till sjuksköterskor som arbetar på länssjukhus samt sjuksköterskor som tänker börja arbeta 
inom barnonkologin.  

MÅLSÄTTNING 
Kursdeltagarna kommer att få introduktion till de barnonkologiska diagnoserna samt behandlingsprinciper vilket 
ska bidra till en större trygghet vid omhändertagande av barn och ungdomar <18 år med cancer oavsett 
bostadsort i Sverige. I kursen kommer vi också att belysa Barnonkologins organisation i Sverige. 

MÅLGRUPP 
30 kursplatser planeras och vi önskar en jämn geografisk fördelning över Sverige, vilket innebär deltagare från 
varje barncancercentra i första hand.  
Första prioritet: Sjuksköterskor från barncancercentran. 
Andra prioritet: Sjuksköterskor från länssjukhus. 
Tredje prioritet: Framtida sjuksköterskor inom barnonkologin. 

KURSGENOMFÖRANDE 
 Kursen kommer att innehålla 4 huvudområden  

1. Leukemier/NHL  
2. Solida tumörer  
3. CNS-tumörer  
4. Understödjande behandling.  

Undervisningen utgår till stor del från patientfall.  Aktivt deltagande i diskussioner är viktigt.  
Kursen sker i internatform på Hotel Rogge i Strängnäs från tisdag klockan 11.30 – fredag klockan 14:00. 
Inkvartering kommer att vara i dubbelrum så ni uppmanas att prata med arbetskamrater som skall gå  
utbildningen och ange i ansökningsformuläret vem ni skall dela rum med. 

EKONOMI 
Kursen inkl. internatkostnad finansieras av Barncancerfonden och är avgiftsfria. Tjänstledighet, resor finansieras 
av barncancercentrum/ arbetsgivare. 

KURSLEDNING 
Magnus Borsèn, Frans Nilsson Barnonkologer 

Kirsti Pekkanen, Specialsjuksköterska (kirsti.pekkanen@vgregion.se) 
  

mailto:kirsti.pekkanen@vgregion.se
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Kursstart: Tisdagen den16 januari 2018 kl. 11.30 (vi börjar med lunch) 

Avslutning: Fredag den 19 januari 2018 ca. kl. 14.00 

Plats: Hotel Rogge i Strängnäs (www.hotelrogge.se) 

Namn:  

Aktuell tjänstgöring:  

För utbildningen 

relevant bakgrund: 
 

Arbetsplats:  

Adress:  

Telefon (+mobil):  

E-post:  

Vill dela rum med:  

Ort och datum:  

Underskrift sökande:  

Underskrift Chef  

 

Undertecknad ansökan skickas senast 11 December 2017 
 
Kirsti Pekkanen 
Barncancercentrum Avd 322 
Drottning Silvias BUS 
416 85 Göteborg 
 
e-post: kirsti.pekkanen@vgregion.se 
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