KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation

Psykosocial onkologi för
kontaktsjuksköterskor
15 hp, VT 2013
Kursen följer de olika brytpunkterna/psykologiska faserna under cancersjukdom, från
diagnossamtal till livets slutskede. En tongivande aspekt genom kursen är det svåra
samtalet som återkommer på olika sätt under sjukdomsförloppet i mötet med patient
och närstående

Kursens syfte

Kursupplägg

Syftet med utbildningen är att öka
kunskaper och därmed förbättra
det psykosociala
omhändertagandet av
cancerpatienter och deras
närstående genom att:
Ge ökade kunskaper om
kommunikation och
bemötande.
Ge ökade kunskaper om kris
och krishantering, att förstå
grupprocesser och därmed
kunna hantera eventuella
konfliktsituationer.

Utbildningen pågår under en termin med seminarier en dag/vecka,
onsdagar, samt eget arbete två timmar/vecka.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till
kontaktsjuksköterskor och
sjuksköterskor som arbetar med
cancerpatienter på
öppenvårdsmottagning eller inom
den slutna vården.
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KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING

Kursinformation
Psykosocial onkologi för kontaktsjuksköterskor
Ur kursinnehållet

Tid och plats

Kursen behandlar psykologi;
Utvecklingspsykologi, kognitiv teori, psykodynamisk
teori och affektteori.
Psykologi vid sjukdom;
Kristeori, cooping, reaktion i olika faser av sjukdom.
Psykosomatik
Existentiella frågeställningar
Reaktioner på död och döende
Multikulturellt perspektiv
Ångest och depression
Samtalsmetodik och kommunikationsträning med
rollspel

Startar med tredagars seminarium den 6-8 mars och
avslutas 19 juni 2013.
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset/Solna,
Eugeniahemmet.

Citat, från tidigare deltagare

Pris
Ingen avgift för anställda inom SLL och
25 600 SEK exkl moms för övriga.

Anmälan
Anmälan görs på www.ki.se/uppdragsutbildning
Sista Anmälningsdag 2013-02-01

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in
kursomgång vid för få sökande.

Mer information
Lina Nilsson, kurssekreterare
E-post: lina.nilsson@karolinska.se
Telefon:08-517 77036
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet, Avd. för Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Telefon: 08- 524 83891

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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