
Klinisk 
beslutningstagen i 

behandlingsopgaver 
med kræ�

Sygeplejefaglig kompetenceudvikling - 10 ECTS



Undervisningen vil foregå på 
Absalon Campus Næstved.

Undervisningen vil som 
udgangspunkt foregå i 

tidsrummet 08:30-15:30

Absalon Næstved
Parkvej 190

4700 Næstved



1. undervisningsgang 
14/9 2020

Tema: 
Nye behandlingsmetoder i 
kræftsygepleje

Velkomst til modulet - introduktion til 
modulets rammer og indhold, 
herunder læringsplatformen Itslearning

Forventningsafstemning, med mulighed 
for at stille spørgsmål til modulet.

Der rettes fokus på forandret praksis 
gennem innovation, herunder:
Nye behandlingsmuligheder medfører 
nye roller og opgaver for sygeplejersker

Introduktion til ny kræftbehandling med 
calcium elektroporation og behandling af 
kutane metastaser v/Professor Julie Gehl 

Udarbejdelse af case med afsæt i egen 
praksis - udarbejdes gruppevis

Tilstede i løbet af dagen:

Christina Louise Lindhardt, projektleder, 
Ph.d.
Mette West Gajhede, lektor
Kitt Vestergaard, lektor



2. undervisningsgang 
21/9 2020

Tema: Sårpleje til kræftpatienter

Sårbehandling til kræftpatienter v/Ph.d. 
Betina Lund-Nielsen

Tema: Smertebehandling



3. undervisningsgang 
28/9 2020

Tema: Ældre patienter og kræft

Geronto-onkologi v/Ph.d. Lektor Karin 
Dieperink

Tema: Kliniskbeslutningstagen og 
lederskab
Sygeplejefagligt og juridisk ansvar v/lektor 
Britt Steen

Tema: Patientologi og 
patientinddragelse 
Mødet mellem det syge menneske og 
sundhedsvæsenet v/lektor Britt Steen



4. undervisningsgang 
5/10 2020

Tema: Cancer og bodyimage
v/ Professor Hanne Konradsen 

Tema: Sygdoms-og 
behandlingsforløb
Familecentreret sygepleje v/lektor, 
Ph.d. Barbara Voltelen



5. undervisningsgang 
19/10 2020

Tema: Tværprofessionelt 
samarbejde 
Fokus på det tværprofessionelle 
samarbejde med henblik på at sikre 
sammenhængende patientforløb og 
bedst mulig pleje og behandling  
v/Konsulent Susanne Sondrup

Tema: Sundhedspædagogik og 
handlekompetence

Sundhedspædagogik

Kommunikation

Pårørendeinddragelse v/ sygeplejerske 
Ph.d Christina Louise Lindhardt



6. undervisningsgang 
26/10 2020

Tema: Teknologi i et 
patientologisk perspektiv 

Samarbejde med det syge menneske 
og dets pårørende ud fra indsigt i 
teknologiens fordel og ulemper. 
Kobling til familecentreret sygepleje  
v/ lektor Ulla Skjødt

Tema: Forankring og 
implementering af ny praksis

Fokus på forankring i og af ny praksis, 
herunder hvordan implementering af 
nye behandlingsmetoder hjælpes 
bedst muligt på vej  v/ adjunkt Mie 
Holgersen

Underviseren gennemfører evaluering 
med holdet i uddannelses evaluerings 
system jf. Absalons kvalitetspolitik. 
Der fremsendes et link til din 
Absalonmail. Medbring egen PC til 
gennemførelse af evaluering v/ lektor 
Mette West Gajhede



Kursusforløbet afsluttes 
med en mundtlig 
eksamen den 4/11 2020.

Ansvarlig kursusleder: Christina Louise Lindhardt; 
chli@pha.dk 72482661

Lektor: Kitt Vestergaard; kiv@pha.dk 72482539

Lektor: Mette West Gajhede; mwg@pha.dk 
72482245

Perioden den 27. oktober til 
den 3. november 2020

20 min vejledning pr. 
studerende/ pr. opgave efter 
aftale med vejleder. Kan 
foregå ved fremmøde, på tlf., 
mail eller skype efter aftale 
med vejleder

Film om calciumelektroporation: 
https://youtu.be/xOq6mKEiM0g

https://youtu.be/xOq6mKEiM0g

