Symtomkontroll vid avancerad cancersjukdom
Är du ST-läkare eller ny specialist inom onkologi? Välkommen till en onlineutbildning
för dig som träffar onkologiska patienter i din yrkesvardag och vill lära dig
handläggning av symtom vid avancerad cancersjukdom.
Kursen ger dig teori och verktyg för omhändertagande
av olika symtom hos patienter med avancerad cancersjukdom. Utbildningen är framtagen i samarbete med
en referensgrupp bestående av onkologer med flera års
klinisk erfarenhet.
Hur går det till?
Kursen är helt onlinebaserad, vilket innebär att du kan
studera precis var du vill. På bussen, i sängen eller på
lunchrasten. När du anmäler dig till kursen får du tillgång
till en rad föreläsningar med tillhörande fallbaserade uppgifter. Alla föreläsningar är redaktionellt bearbetade och
du kan arbeta med materialet när du själv vill och kan.
När pågår kursen?
Du kan välja mellan att gå kursen under höstterminen
2021 eller vårterminen 2022. Sista anmälningsdag för
höstterminen är den 1/10. Du arbetar fritt med instuderingsmaterialet under hela terminen fram till deadline
den 1/12.

Kursen ges i samarbete
med LäraNära AB

www.medster.se

När du gått igenom instuderingsmaterialet avslutas
kursen med två digitala seminarier på 3 timmar vardera
under decemeber månad. Här får du möjlighet att träffa
andra kursdeltagare och kursledaren för att diskutera,
reflektera och ställa frågor kring de uppgifter du arbetat
med under kursens gång.
Vad behöver jag?
Du behöver inte köpa till någon extra kurslitteratur, allt
finns tillgängligt online. Efter varje föreläsning tilldelas
även en referenslista med fördjupningslitteratur för den
som är intresserad. Tidsåtgången för hela kursen är totalt
cirka 20h.
Fördelar med en onlinekurs:
•
•
•
•

Träna dig på att handlägga patienter virtuellt
Använd materialet som en uppslagsbok i framtiden
Studera när du vill och var du vill
Möt och inspireras av andra kursdeltagare

Kursen är helt onlinebaserad och fungerar
på mobil, dator och läsplatta

Information om kursen
Kursinnehåll:
Del 1. Handläggning av avancerade tillstånd:
- Kirurgiska och radiologiska interventioner
- Nutrition och cancerkakexi
- Komplexa symtom vid avancerad cancer
- Cancerrehabilitering vid avancerad cancer
Del 2. Smärta och smärtbehandling vid avancerade
tillstånd
- Allmän farmakologi
- Kommunikation med smärtpatienter
- Smärtlindring vid avancerad cancersjukdom
Kursstart:
HT 2021
Sista anmälningsdag för HT2021 är 2021-10-01.
VT 2022
Sista anmälningsdag för VT2022 är 2022-03-01
Seminariedatum:
Sammankomst nummer 1: 06/12 eller 09/12.
Sammankomst nummer 2: 13/12 eller 16/12.
Kursledare/grupphandledare:
Ursula Scheibling, specialist onkologi.
Peter Ekevig, överläkare, specialist onkologi och
palliativ medicin.
Kursintyg:
Efter avslutad kurs får du ett intyg med angivet kursmål
enligt Socialstyrelsen. Specialitet onkologi: Delmål B5 Palliativ vård och Delmål C5 - Smärta och andra symptom.

Om Medster

Vår vision är att varje patient får möta
personal med den senaste kunskapen.
Vi eliminerar det hinder för lärande som
reseavstånd kan innebär och möjliggör för
all hälso- och sjukvårdspersonal att kompetensutveckla sig. Genom att ta vara på
den digitala tekniken kan vi dela med oss av
kunskap och på så sätt se kunskapen växa.
Tillsammans kan vi sänka barriärerna och
göra kurser tillgängliga även för den som har
en pressad vardag. Alla ska våga lära sig mer.

Kostnad:
9 999 SEK + moms
Mer information om kursen:
https://www.medster.se/kurser/symtomkontroll-vid-avancerad-cancersjukdom/

Kontaktperson
John Terlinder, läkare och grundare av Medster
073 - 649 63 02

john@medster.se

www.medster.se

