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Formål med utdanningen 
 

Hovedmålsettingen for videreutdanning i helse- og oppvekstfag: 

” Videreutdanningene har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy 

yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med 

andre tjenesteytere og brukere”   

(Ref. Videreutdanning for helse- og oppvekstpersonell med videregående opplæring) 

Helse- og oppvekstsektoren har planlagt og gjennomført flere store reformer de siste årene. 

Dette har blant annet medført at kommunenes helse- og oppveksttjenester har fått ansvar for tunge 

og ressurskrevende brukergrupper. «Rett kompetanse» har vært en klar forutsetning for å i ettertid 

kunne si at en lyktes i gjennomføringen. 

Hovedintensjonen for videreutdanningene er å sikre et ensartet faglig nivå, og gjøre de enkelte 

videreutdanningene innen hvert fagområde likeverdige i hele landet. De er således nasjonale 

styringsmidler for oppvekst- og helsemyndighetene. 

Fremtidens utdanningstilbud må ut fra det ovennevnte gjenspeile samfunnets utvikling.  Kvalifisert 

personell er i så måte den viktigste ressursen i helse- og oppvekstsektoren.  De ulike 

videreutdanningstilbudene bør derfor organiseres på en slik måte at alle ansatte gis mulighet til å 

holde seg faglig oppdatert.  Hovedintensjonen må være å sikre et forsvarlig nivå på tjenestetilbudet – 

også i små lokalsamfunn uten utdanningstilbud innen nær rekkevidde. 
 

Nærmere om bakgrunnen for utdannelsen 
 

Fagskoleutdanningen i kreftomsorg og lindrede pleie, skal sikre den enkeltes, samfunnets og 

arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og 

oppvekstsektoren. Dagens og morgendagens utfordringer både for samfunnet generelt og innen 

helse- og oppvekstsektoren spesielt, innebærer behov for nytenkning innen utdanningene. 

Fagskoleutdanningen er derfor tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. Med tverrfaglig i denne 

sammenheng, menes at den er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn innen helse- 

og oppvekstfagene i videregående opplæring. 

En felles videreutdanning for yrkesgrupper på samme nivå vil kunne bidra til at en opparbeider seg 

ny kompetanse, utvikler kunnskap og forståelse i en felles referanseramme.  Tilstrekkelig felles faglig 

kunnskap og forståelse for faget vil øke sannsynligheten for god kommunikasjon og godt samarbeid.  

Samtidig vil det legges til rette for et tverrfaglig samarbeid som setter bruker/pasient i fokus, og øker 

dennes mulighet for medinnflytelse. 
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Læringsutbytte 
Kunnskap 

• Har kunnskap om kreftsykdommer, symptomer, lindrende pleie, behandlingsformer, 

konsekvenser og bivirkning av sykdom og behandling. 

• Har kunnskap om utfordringer, sorg –og krisereaksjoner og påvirkninger på det sosiale 

nettverket i ulike faser i sykdomsforløpet både for pasient og pårørende. 

• Har kunnskap om kreftforekomst, risikofaktorer og forebygging av kreft sykdommer og 

rehabilitering av kreftpasienter. 

• Har innsikt i sosiale rettigheter og lovgivning som er relevant for pasient og pårørende i 

sykdomsforløpet. 

• Kjenner til ulike faginstanser, hjelpeapparat og andre yrkesgrupper innen kreftomsorg og 

lindrende pleie. 

• Kan oppdatere sin kunnskap om de vanligste kreftsykdommene og behandlingsformer og 

forstår betydningen av kreftomsorg og lindrende pleie i et folkehelseperspektiv. 

• Har kunnskap om lindrede pleie og omsorg ved livets slutt. 

Ferdighet 

• Kan anvende kunnskap om kreftsykdommer og behandling i observasjon av symptomer og 

bivirkning hos den enkelte pasient. 

• Kan anvende ulike kommunikasjonsformer i samtale med pasient og pårørende. 

• Kan kartlegge, identifisere, planlegge og gjennomføre lindrende tiltak i samarbeid med 

pasient og pårørende.  

• Kan finne informasjon og fagstoff som er relevante for problemstillingen knyttet til arbeid 

med kreftomsorg og lindrende pleie. 

• Kan anvende kunnskap om sorg –og krisereaksjoner i møte med alvorlige syke og deres 

pårørende. 

• Kan anvende etiske prinsipper i utøvelsen av omsorg og lindrende pleie ved livets slutt. 

Generell kompetanse 

• Har forståelse for faglige og etiske utfordringer og dilemma i utøvelsen av kreftomsorg og 

lindrende pleie. 

•  Har utviklet en etisk grunnholdning i arbeidet med alvorlig syke pasienter og deres 

pårørende som kommer til uttrykk ved yrkesutøvelsen ivaretar brukermedvirkning, mestring 

og pasientens integritet.  

• Kan utføre omsorg og lindrende pleie etter pasientens individuelle ønsker og behov. 

• Kan utvikle arbeidsmetoder til brukergruppene gjennom kunnskapsdeling, bevisstgjøring og 

etisk refleksjon på arbeidsplassen. 

• Kan bygge relasjoner og samarbeide med kolleger og andre yrkesgrupper for å ivareta 

pasientens helhetlige behov knyttet til sykdom, lidelse og død. 
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Studieplanens faglige profil og struktur 
 

Studieplanens faglige profil 
 

Arbeidstakere innen fagfeltet kreftomsorg og lindrede pleie har en faglig referanseramme for sin 

yrkesutøvelse som er hentet fra flere fagområder: 

• Medisinske fagområder 

• Sykepleiefaget 

• Miljøarbeid, habilitering- og rehabiliteringsarbeid 

• Etikk og filosofi 

• Samfunnsvitenskap og jus 

• Pedagogikk 

• Psykologi 

 

Fagsammensetningen i utdanningen gir store utfordringer med hensyn til å formidle kunnskap fra 

fagområdene. Studentene skal klare å integrere de ulike fagområdene og se disse i sammenheng 

med sin yrkesutøvelse. Det vil kreve kjennskap til sentrale helsefaglige problemstillinger innen 

eldreomsorg og viten om hvordan kunnskap fra ulike fagområder kan bidra til å gi ulike perspektiv på 

disse problemstillinger.  

Det forventes i tiden framover en økning i antall krefttilfeller. Svært mange kjenner noen som har 

eller har hatt kreft. Kreft er en sykdom som rammer ikke bare den enkelte, men også familien og 

nettverket. I denne sammenheng er det også sentralt å fokusere på et viktig og forsømt tema; 

kreftsyke barn, og barn som er pårørende til kreftsyke.  

 

Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie kvalifiserer til arbeid innen: 
 

• Kommunal helse og omsorgstjenester, som for eksempel hjemmebaserte tjenester, 

somatiske sykehjem og lindrende enheter 

• Spesialisthelsetjenesten i for eksempel på kreftavdelinger, ulike medisinske og kirurgiske 

avdelinger. 

• Rehabiliterings tilbud  

• Kreftomsorg foreninger 

• Rehabiliteringssenter 
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Fagplanens struktur 
 

Studiet er emnebasert, og emnene bygger på hverandre. Studiet legges opp med en presentasjon av 

temaene i den rekkefølge de er satt opp i fagplanen. 

Emne 1 er fellesemne for alle videreutdanningene og vil ha hovedfokus på grunnelementene i helse- 

og oppvekstfagarbeidet, blant annet veiledning og veiledningsteori, etikk og kommunikasjon, 

samhandling og konfliktløsning.  Samfunnsfaglige emner, blant annet stats- og kommunalkunnskap, 

helse- og oppvekstpolitikk, sosiologi og psykologi.  

Emne 2 Kreftsykdommer og behandlingsformer 

Emne 3 Rehabilitering 

Praksis   

Emne 4 Lindrede pleie og pleie og omsorg ved livets slutt 

Emne 5 er et fordypningsemne der studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. 

Fordypningsemnet avsluttes med en individuell muntlig eksamen.  

 

Målsettinger for de ulike emnene kan deles opp på følgende måte:  
 

• Kunnskapsmål omfatter mål som har å gjøre med tenkning, språk og viten, forståelse og 

problemløsning.  Kunnskap betegner viten og erfaringer den enkelte student tilegner seg, alt 

fra konkret faktakunnskap til selvstendige drøftinger og vurderinger.  

• Ferdighetsmål er relatert til konkret mestring, det omtales også som handlingskompetanse.  

Ferdighetsmål omfatter både tenkning, språk og atferd. 

• Generell kompetanse sier hva det er forventet at studenten skal ha i læringsutbytte av den 

aktuelle modulen. 
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Opptakskrav 
 

Opptakskrav er bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag med fagbrev/autorisasjon 

som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Det er også mulighet for 

realkompetansevurdering. 

Opptakskrav er beskrevet i Forskriften for høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Rogaland i 
kap. 2.  
For å arbeide eller ha praksis innenfor helseforetakene vil det stilles krav om autorisasjon som 
helsepersonell. 

 
 

Arbeidsformer / pedagogiske prinsipper 
 

Utdanningen bygger på det konstruktivistiske prinsippet; Viten om at kunnskap utvikles ved at 

studenten er aktiv og medansvarlig i læringssituasjonen.  På bakgrunn av dette vil 

undervisningsformene vektlegge aktivitet og utfordre studentene til egenaktivitet og samhandling, 

verdivalg, holdninger, følelser, intellekt og kreativitet. Et viktig mål for de ulike arbeidsformene er å 

bidra til at studentene settes i stand til å kunne søke / gjøre bruk av ulike kunnskapskilder i løsning av 

oppgaver knyttet til fagfeltet.   

Teoretisk, praktisk og etisk kunnskap må integreres i studentenes kompetanse for å kunne innvirke 

på deres handlinger.  Disse kunnskapene integreres gradvis gjennom en langvarig prosess hvor 

erfaring, refleksjon og intuisjon inngår.  Det forutsettes derfor at undervisningen / arbeidsformene 

skal reflektere studentenes egne erfaringer og problemstillinger fra praksisfeltet, samt relevant teori. 

Arbeidsformene skal også være slik at studentene i læringsprosessen utvikler evne til samarbeid – og 

ikke minst at studentene ser nytteverdien av faglig samarbeid og at arbeidsformene virker 

motiverende. 

Det er viktig at studentene utvikler en kompetanse som ivaretar et helhetlig menneskesyn.  Dette 

kan gjøres ved å vektlegge tverrfaglige undervisningsmetoder – som problembasert og ansvarsbasert 

læring.  

I undervisningen skal det legges vekt på situasjoner fra praksis og yrkeserfaring – slik at teori emner 

relateres til praksis 

Arbeidskrav skal utformes på en slik måte at studentene får vist evne til forståelse, drøftinger, 

samarbeid, analyse og vurderinger.  Oppgavene må være utformet skal at det ikke bare stilles krav til 

gjengivelse. I caseoppgaver og prosjektarbeid skal det være mulighet for at studentene selvstendig 

arbeider med problemstillinger som inkludere alle fagområder og som gir mulighet for å arbeids mot 

helsefremmende tiltak og kan ta kritisk stilling til samfunnsmessige tiltak. 
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Obligatorisk studiedeltaking - teori 
 

Det er obligatorisk studiedeltaking på samlinger og i praksis.   

Fravær i obligatorisk undervisning må ikke overstige 20 % for å kunne fremstille seg til 

emneavsluttende arbeidskrav og fordypningsoppgave med påfølgende muntlig eksamen. 

For stort fravær må kompenseres med arbeidskrav.  Dette gjøres i god tid før eksamen, og etter 

skriftlig søknad til leder for fagskoleutdanningene på det enkelte sted. 

 

Rammer for obligatoriske arbeidskrav  
 

Arbeidskrav omtales som egne punkt under informasjon om den enkelte emne. 

I hovedsak legges det opp til at studentene i tilknytning til emne 1,2,3,4 og 5 skive en oppgave og et 

refleksjonsnotat.  

Et refleksjonsnotat er en form for tenkeskriving der det ikke stilles strenge krav til teksten.  

Hensikten med et refleksjonsnotat er ikke å skrive for andre, men først og fremst for seg selv. Det 

forhindrer imidlertid ikke at man kan dele refleksjonsnotatet sitt med andre i et faglig fellesskap.  

Målet med et refleksjonsnotat er at studenten for sin egen del setter ord på tanker og refleksjoner 

man gjør seg i møtet med fagstoff eller annen litteratur, samtale med andre studenter eller i 

forbindelse med praksis. Studenten skriver om de tankene man gjør seg rundt de faglige temaene, 

mens man i mindre grad beskriver hva man gjør. 

Arbeidet med refleksjonsnotat vil gi studenten erfaring med å få fram både teori- og erfaringsbasert 

kunnskap og synliggjøre verdibasert refleksjon. 

Et refleksjonsnotat skal ikke gjøres til gjenstand for vurdering, verken formell eller uformell. 

Refleksjonsnotat skal være på maks 2 A4 sider. 

 

Generell informasjon om arbeidskrav   
 

Læring blir sett på som en utvikling som skjer i arbeidet med fagstoffet og i dialog med de ulike 

aktørene en møter på i studiet. Veiledning og refleksjon over egen studieprogresjon utgjør en sentral 

del av fagskolens arbeidsform.  

Obligatoriske oppgaver og prosjekt som innleveres benevnes som arbeidskrav. Disse inngår som en 

integrert og obligatorisk del av studentens egen aktivitet innenfor aktuelle tema i de enkelte 

modulene. Arbeidskrav må derfor være godkjent for at studenten kan få utstedt bevis på 

gjennomført emne og for at studenten skal kunne fremstille seg til avsluttende eksamen (fordypning 

med påfølgende muntlig eksamen/høring) 
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Etiske retningslinjer for arbeidskrav   
 

Retningslinjene gjelder ved skriving av alle typer oppgaver i fagskoleutdanning for helse- og 

oppvekstfag. Inkludere også skriftlige arbeider som henter data fra pleie- og behandlingsinstitusjoner 

der det skriftlige arbeidet tas ut av institusjonen.  Eksempler: Prosjektoppgaver og rapporter, 

pleieplan og fordypningsoppgave. 

De etiske retningslinjene skal sikre: 

• en beskyttelse av de personene som det skrives om i oppgaven 

• en beskyttelse av de studentene som arbeider i prosjektet 

• at fremtidige studenter /prosjektgrupper) har/får mulighet for å oppnå kontakt med de 

nødvendige og relevante personer 

• siker en anonymisering av personene det skrives om, samt også stedsnavn og 

institusjonsnavn 

 

Veileder og student skal drøfte hensiktsmessige” kommandoveier”, samt avtaler om hvem som 

etablerer den første kontakt, muntlig så vel som skriftlig til personer på og utenfor skolen. 

Spørsmål som skal brukes ved intervju, skal på forhånd godkjennes av veileder 

 

Se også etiske retningslinjer i kompendiet” Veiledning til prosjektoppgave/oppgaveskriving” 

 

Vurdering / vurderingsformer 
Formålet med vurderingen er å sikre kvaliteten i opplæringen slik at man får et godt og likeverdig 

opplæringstilbud. Vurderingen innebærer at resultat av opplæringen vurderes i lys av målene i 

læreplanen. 

Vurderingen vil ha ulike hensikter: 

• informere studenten, lærer og opplæringssted om studentens studieprogresjon  

• å veilede og motivere den enkelte student  

• å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis 

• å informere arbeidslivet, samfunnet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilke 

kompetanser den enkelte har oppnådd  

 

Det utstedes vitnemål for fagskoleutdanning når alle emner er gjennomført, praksis er vurdert til 

godkjent og fordypningsoppgaver er bestått. Det vises for øvrig til eksamensreglementet for 

fagskoleutdanning. 



 

 10 

Karakterskala 
 

Karakterskala er A – F ihht. § 5-2.Vurderingsuttrykk i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen 

Rogaland. 

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. 

Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av 

selvstendighet. 

B Meget god Meget god prestasjon. 

Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. 

C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste 

områder. 

Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de 

viktigste områdene. 

D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. 

Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og 

selvstendighet. 

E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke 

mer. 

Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige 

minimumskravene. 

Studenten viser både manglende vurderingsevne og 

selvstendighet. 

  

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

Bestått Bestått Prestasjon som tilfredsstiller de faglige minimumskravene. 

Studenten viser både tilfredsstillende vurderingsevne og 

selvstendighet. 

Ikke bestått Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. 

Studenten viser både manglende vurderingsevne og 

selvstendighet. 

 

Det utstedes vitnemål når eksamen i alle emnene er bestått. 
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Læringsutbytte 
Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i Helse og oppvekstfag. 

 

Kunnskap 

• har kunnskap om helse - og oppvekstfagenes utvikling og den betydning dette har og har 
hatt for egen yrkesrolle 

• har kunnskap om yrkesetiske prinsipp og retningslinjer for egen yrkesutøvelse 

• har kunnskap om mellommenneskelige relasjoner, oppnår selvinnsikt i forhold til det for å 
kunne kommunisere profesjonelt 

• har kunnskap om den offentlige forvaltningsstrukturen 

• har kunnskap om lovverket som regulerer helse- og oppvekstsektorens virkefelt, med 
særlig vekt på bestemmelser som angår taushetsplikt og brukermedvirkning 

• har kunnskap om hvordan mennesket og samfunnsstrukturen gjensidig påvirker 
hverandre, og om hvordan velferdsmessige problemer kan forklares i lys av sosiale 
prosesser og strukturer 

• har kunnskap om rettigheter og retningslinjer slik de er nedfelt i de mest aktuelle lover og 
forskrifter  

• har evne til å anvende IKT i det daglige arbeid 

Ferdigheter 

• har evne til å ta utgangspunkt i brukerens behov, planlegge og organisere tiltak i 
samarbeid med de mennesker det gjelder 

• vurdere og analysere brukerens rettigheter i relasjon til egen yrkesutøvelse 

• anvende og reflektere over bestemmelser som angår taushetsplikt og brukermedvirkning 

• er i stand til å utvikle sine kommunikative evner og oppøve evne til samhandling og 
samarbeid 

• tar medansvar for tilbakemelding til faglig og politisk myndighet om hjelpebehov, virkning 
av tiltak og uheldige samfunnsforhold 

• bidrar til at den som trenger tjenester fra helse - og oppvekstsektoren får et egnet tilbud 

• reflekterer over egne kulturelle verdier og normer, og utvikler en forståelse for andres 
livssituasjon, for å kunne vurdere og analysere sin egen og andres rolle i møte mellom 
ulike livsverdier 

• ser hvilke konsekvenser ulike omsorgspolitiske mål og ideologier får for den profesjonelle 
rolle 

• har evne til å anvende IKT i sitt daglige arbeid 

Generell kompetanse 

• har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket, og være bevisst egen yrkesrolle og 
forståelse for at arbeidet skal være preget av grundighet og nøyaktighet 

• har respekt for andre profesjoner og kan bygge relasjoner med de ulike faggruppene og 
arbeide tverrfaglig 

• utfører arbeidet etter utvalgte målgruppers behov 

• utvikler arbeidsmetoder og tjenester av relevans for yrkesutøvelsen utvikler 
arbeidsmetoder og tjenester, av relevans for yrkesutøvelsen med bruk av IKT som verktøy 
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Sentrale tema: 
Arbeidsformer og metoder i studie 

• Studieteknikk 

• Prosjekt- og utviklingsarbeid 

• Teori og erfaringsbasert kunnskapsbygging 

• Refleksjon og refleksjonsmodeller 

• Aktiv læring 

• Informasjonsteknologi 

Helse og oppvekstfagene i samfunnet 

• Helse - og oppvekstfagenes historie og utvikling 

• Teorier og begreper innen helse - og oppvekstfagene 

• Aktuelle verdier og normer i samfunnet og i helse og oppvekstfagene, hvordan de henger sammen 
og styrer praktisk handling. 

Etikk 

• Menneskesyn og menneskeforståelse 

• Verdier og verdioppfatninger, livssyn 

• Menneskerettighetene 

• Etikk og moral, etiske dilemmaer 

• Etisk refleksjon og refleksjonsmodeller 

• Samfunnsmessige perspektiv og utfordringer i Helse - og oppvekstsektoren sett i forhold til verdier 
og normer 

• Yrkesetikk 

• Taushetspliktens etiske sider 

• Brukermedvirkning 

• Samtykkekompetanse- makt, tvang og kontroll 

Kommunikasjon og samhandling 

• Kommunikasjonsteori. 

• Konflikthåndtering 

• Tverrkulturell kommunikasjon 

• Kommunikasjon i hjelperperspektiv 

• Relasjonskompetanse 

• Veiledning og veiledningsteori 

Stats- og kommunalkunnskap, helse - og oppvekstpolitikk 

• Samfunnets og velferdsstatens utvikling, helse- og oppvekstpolitiske prioriteringer 

• Levekår og folkehelse 

• Lovverket som regulerer helse- og oppvekstsektorens virkefelt. 

• Helse og sosialsektoren på kommunalt, regionalt  

• og statlig nivå 

• Offentlig og privat ansvar og omsorg 

• Profesjonalisering i helse- og oppvekstsektoren  

• Kvalitetssikring, internkontroll og kvalitetsutvikling 

• Kunnskapsbasert praksis  

Sosiologi og psykologi 

• Familien som sosial og kulturell institusjon   

• Helse- og oppvekst ulikheter  

• Kulturelt mangfold  

• Makt – avmakt, roller 

• Emosjoner, behov og motivasjon  

• Forsvarsmekanismer og kriseteori  

• Utviklingsteorier – livsløpet smågrupper og i organisasjoner  

• Kommunikasjon i ett  
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Fordeling av timer 

 

14 studiedager a 7 timer pr. dag  
Totalt: 98 timer 
Lærerstyrt nettbasert støtte og undervisning og selvstudie 
14 studiepoeng 

Antall uker: 12 

 

Arbeidskrav: 

• Individuell/gruppe oppgave.1200 ord, +/- 10 % 
Godkjent / ikke godkjent  

• Individuell oppgave. Gradert vurdering A – F. 
Antall ord: 2500, +/- 10 % 

• Refleksjonsnotat 
Godkjent / ikke godkjent 

 

Læringsaktiviteter:  

• Forelesning 

• Gruppearbeid/diskusjon 

• Refleksjonsnotat 

• Nettbasert veiledning 

• Problembasert læring 

• Selvstudie 

 

Eksterne gjesteforeleser: 

• Konfliktrådet, 

• Pårørende senteret, 

• Fagforbundet, 

• Helsehuset Stavanger 

 
 

 



 

 14 

Emne 2 - Kreftsykdommer og behandlingsmetoder:  
 

Kunnskap 

• Har kunnskap om forebyggende arbeid- kreftforekomst, risikofaktorer, årsaker og 

forebygging av kreft på ulike nivå.  

• Har kunnskap om de vanligste kreftsykdommene hos voksne og kjennskap til barn med 

kreftsykdom, og de ulike behandlingsformene i forhold til disse og gi symptomer til 

bivirkning ved behandling 

• Har kunnskap om konsekvenser av sykdom og behandling 

• Har kunnskap om hvordan nettverk og omgivelsene blir påvirket når han /hun får en 

kreftdiagnose 

• Har kunnskap om hvilke psykiske reaksjoner som kan utløses ved å få en kreftdiagnose 

• Har kunnskap om helhetlig omsorg: Fysisk, psykisk, sosialt og åndelig dimensjon 

• Har kunnskap om cellegift og håndtering av avfall 

• Har kunnskap om konsekvenser av sykdom og behandling 

• Har kunnskap om cellegift og håndtering av avfall 

Ferdigheter 

• Har grunnlag til å drive forebyggende og ha kunnskap om kreftforekomst og risikofaktorer 

til å veilede i forhold til risiko grupper. 

• Gir god omsorg og pleie til pasienter med kreft og deres pårørende  

• Kan identifisere ulike konsekvenser av sykdom og behandling. 

• Har kunnskap om hvilke behov som er spesifikke for voksne kreftsyke og ha kunnskap til 

barn med diagnosen kreft, og gi pleie og omsorg ut fra dette 

• Møter mennesker i sorg og krise med forståelse og helhetlig omsorg. 

• Har innsikt i pasientens nettverk og dens betydning 

• Kan anvende avfalls håndtering av cellegift avfall 

Generell kompetanse  

• Studenten har kunnskaper om de forskjellige kreftsykdommer, ulike behandlingsformer og 

hvordan gi best symptomlindring. 

• Studenten har kunnskaper om hva det innebærer for pasient og pårørende å få en 

kreftdiagnose. 

• Studenten har kunnskaper og forståelse om at ikke alle kreftsykdommer fører til død, men 

at pasienten kan kureres og rehabiliteres etter endt behandling. 

• Studenten har kunnskap om viktigheten av helhetlig omsorgs fra pasienten får diagnosen 

til endt behandling. 
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Sentrale tema 
Kreftformer  

• Kreftformer i fordøyelsessystemet 

• Brystkreft (ca. mamma), underlivskreft kreft hos kvinner, prostata kreft,  

• Ulike typer blod - og lymfe kreft 

• Ulike kreftformer i den sentrale sentralsystem  

• Malingt melanom (føflekk kreft) 

• Lungekreft (ca pulm) 

• Kreft hos barn  

• Kreft i muskel og skjelett 

• Helhetlig omsorg 

• Sosialt nettverk 

• Livskvalitet og håp 

Behandlingsformer 

• Kirurgi, Cytostatika, strålebehandling, hormonbehandling, immunterapi og målrettet 
behandling 

• Alternativ behandling 

• Ernæringsforstyrrelser 

• Nedsatt immunforsvar  

• Fatique, endret selvbilde, psykiske reaksjoner og seksualitet. 

• Avfallshåndtering ved Cytostatika /cellegift  

 

Fordeling av timer 
14 studiedager a 7 timer 

Totalt: 98 timer 

Lærerstyrt nettbasert støtte og undervisning og selvstudie 

Studiepoeng: 11 

Antall uker: 15 

 

Arbeidskrav:  

• Individuell oppgave 
Antall ord: 3500, +/- 10 % Gradert vurdering A – F. 

• Refleksjonsnotat, Godkjent/ ikke godkjent. 

 

Læringsaktiviteter: 

• Forelesning 

• Gruppearbeid/diskusjon 

• Refleksjonsnotat 

• Læringsoppdrag 

• Problembasert læring 

• Informasjonsteknologi 

• Selvstudie 

Ekskursjoner:  

• SUS, kreftavdelingen 

• SUS, Barneavdelingen 

• Vardesenteret, Kreftforening / SUS 

• Mammografisenter ved SUS 
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Emne 3 – Rehabilitering: 
Kunnskap 

• Har kunnskap om betydningen selvstendighet, mestring og funksjonsforbedring har for 
rehabiliteringsprosessen 

• Har kunnskap om rehabilitering og habilitering av pasienter med diagnosen kreft 

• Har kunnskap om den offentlige helsetjenesten innen kreft og lindrende omsorg – herunder kunnskap 
om helsetjenesten i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

• Har kunnskap om betydningen informasjon og bevisstgjøring har i forhold til rehabiliteringsprosessen 

• Har kunnskap om deltagerne i rehabiliteringsprosessen – pasienten, familien, barn og unge som 
pårørende, det sosiale nettverket og flerfaglig og tverrfaglig nettverk, og den betydningen disse har for 
prosessen 

• Kjenner til sosiale støtte – og hjelpeordninger og trygdeordninger 

• Har kunnskap om betydningen av tverrfaglighet 

• Kjenner til pasientorganisasjoner som kan være aktuelle for pasienter med diagnosen kreft og 
betydningen disse har som nettverk for pasienten og hans / hennes pårørende 

• Har kunnskap om krise og mestrings teori 

Ferdigheter 

• Er bevist helse- og oppvekstlovgivningens betydning for den pleie og omsorg en kan gi kreftsyke ut fra 
gjeldende lovverk. 

• Anvender de offentlige tjenestene/nivåene er organisert, og gjennom dette sørge for at brukeren og 
deres pårørende opplever det offentlige som en helhetlig tjeneste 

• Har forståelse for betydningen av sosialt nettverk 

• Er bevisst pårørendes, nærmiljøet og det sosiale miljøets betydning som livskvalitetsfaktor for 
pasienten og være bevisst samarbeid mellom ulike grupper 

• Har respekt for andre profesjoner og ser viktigheten av tverrfaglig samarbeid  

• Utvikler sine kommunikative evner og oppøver evne til samhandling og samarbeid 

• Gir veiledning og god omsorg til pasienter med diagnosen kreft 

• Anvender med brukeren kunne kartlegge hvilke behov han /hun har for omsorg og pleie, og ut fra dette 
sette individuelle mål 

• Gjør seg nytte av deltagerne i rehabiliteringsprosessen – til det beste for pasienten og hans/hennes 
nettverk  

• Viser evne til å ta utgangspunkt i brukerens behov, planlegger og organiserer tiltak i samarbeid med de 
mennesker det gjelder.  

• Ser hvilken betydning nettverket har for den kreftsyke, og har evne og vilje til å samarbeide med dette 
nettverket til det beste for pasienten 

• Ser betydningen det sosiale miljøet har for den kreftsyke, og har evne og vilje til å samarbeide 
med/gjøre seg nytte av dette miljøet til det beste for brukeren 

Generell kompetanse 

• Studenten har innsikt i og kunnskaper om rehabilitering av kreftpasienter. 

• Studenten forstår og har kunnskaper av betydningen av et godt tverrfaglig samarbeid og hvordan i gang 
sette tiltak for å lindre plagsomme symptomer som sykdom og behandling gir. 

• Studenten møter en pasient og deres pårørende i krise og iverksetter tiltak. 
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Sentrale tema: 
• Krise og mestringsteori, mestringsstrategier 

• Yrkesutøverens rolle hos pasienter i krise 

• Pårørendes rolle, ressurs for pasienten, pårørende og for helsepersonell 

• Kommunikasjon i forhold til pårørende 

• Barn og tenåringer som pårørende 

• Tverrfaglig samarbeid 

• Følger av sykdom og behandling 

• Fysisk og psykososial behandling, alternativ behandling 

• Livskvalitet 

• Offentlige helsetjenester innen kreft og lindrende pleie 

• Lover og forskrifter 

• Sosial støtte og hjelpeordninger 

• Trygderettigheter 

 

Fordeling av timer: 

13 studiedager a 7 timer  

Totalt 91 timer 

Lærerstyrt nettbasert støtte og undervisning og selvstudie 

Studiepoeng: 11  

Antall uker: 13 

 

Arbeidskrav:  

• Gruppeoppgave med muntlig høring 
Antall ord: 4500. +/- 10 %. Gradert vurdering A - F 

• Refleksjonsnotat 

 

Læringsaktiviteter:  

• Forelesning 

• Gruppearbeid 

• Refleksjonsnotat 

• Nettbasertstøtte/læring 

• Selvstudie 

 

Ekskursjoner: 

• Lindrende enhet 

• Stavanger Helsesenter 

• Rehabiliteringssenter 
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PRAKSIS  
Obligatorisk studiedeltaking – praksis  

Praksis er obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå videreutdanningens 

målsetting.  Praksis skal utgjøre minimum 25 % av samlet studietid (i sum minimum 10 uker). Fravær i 

praksis må ikke overstige 10 %. Dersom fraværet (inkludert sykefravær og permisjon) overskrider 10 

% av tiden i den enkelte praksisperiode, må studenten ta praksisperioden på ny. Det kan søkes om 

dispensasjon i særlige tilfeller. 

Før praksisperioden starter, skal studenten utarbeide foreløpige mål på disse områdene og drøfte 

dem med studieveileder. Etter ca. 2 ukers praksis setter så studenten i samarbeid med 

praksisveileder opp et veiledningsdokument som spesifiserer konkrete mål og arbeidsoppgaver som 

studenten skal arbeide med i løpet av praksisperioden. Målene tar utgangspunkt i praksisperiodens 

målsetting, spesifikke forhold og arbeidsoppgaver på den aktuelle praksisplassen og studentens 

foreløpige lærebehov. Det settes av fast tid til veiledning 1 gang pr. uke, i tillegg til eventuell 

fortløpende evaluering i situasjonen. 

Faglærer har det pedagogiske og faglige ansvaret for praksisperioden og oppfølging av studentens 

læringsprosess gjennom perioden samt evaluering og vurdering sammen med student og veileder i 

praksis. 

For mer informasjon om praksis se praksismappen. 

Kunnskap 

• Få kjennskap med et yrke preget av at en skal handle – sammen med og på vegne av andre - med andres 
problemer – på deres premisser 

• Videreutvikler og bearbeider kunnskap og ferdigheter gjennom praktisk arbeid med bruker /pasient og i ulike 
organisatoriske sammenhenger under kyndig veiledning 

• Tilegner seg kunnskap og faglig innsikt som ikke er beskrevet i litteraturen i samarbeid mer erfarne yrkesutøvere 

• Samarbeider med ulike yrkesgrupper 

• Bearbeide egen forståelse og egne holdninger gjennom refleksjon over handling og handlingsalternativer 

• Reflekterer i forhold til etiske spørsmål og verdikonflikter innen arbeidsfeltet kreftomsorg og lindrede pleie 

• Samler erfaring som kan drøftes på skolen og brukes som grunnlag for videre læring 

Ferdigheter 

• Viser praksis kunnskaper, ferdigheter og holdninger som samsvarer med den teoretiske undervisningen 

• Viser evne og vilje til faglig kyndighet, personlig engasjement og ansvarsbevissthet innenfor sitt kompetanse- og 
ansvarsområde 

• Viser evne og vilje til observasjon og rapportering muntlig og skriftlig av endringer ved bruker/pasientens 
situasjon og tilstand  

• Viser evne til empati, faglig bevissthet og aktivt personlig engasjement i planlegging, prioritering, gjennomføring 
og vurdering av tiltak i tråd med bruker/pasientens behov, ønsker og ressurser 

• Anvender problemløsende metoder som et terapeutisk hjelpemiddel i aktiv samhandling med bruker/pasient og 
pårørende 

• Viser evne til å kommunisere med bruker/pasient i ulike situasjoner og med ulikt funksjonsnivå 

• Samarbeider målrettet med bruker/pasient, pårørende og medarbeidere  

• Overholder taushetsplikten og arbeide i tråd med gjeldene lover, forskrifter og allmenne og yrkesetiske 
retningslinjer 

• Viser holdninger som opprettholder og styrker bruker/pasient sin identitet og integritet  

• Viser innsikt i egen atferd, vurdere hvordan egen atferd virker inn på samarbeidet med bruker/pasient, 
pårørende og medarbeidere og vise vilje til å forandre uhensiktsmessig atferd 

• Tar imot veiledning, og ta ansvar for egen læring 
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Praksisforberedende undervisning   

• 11 studiedager a 7 timer 

• Totalt 77 timer 

• Praksis 10 uker a 30 timer(300 t) inkl 10 timers veiledning. 1 time veiledning pr uke pr 
student. 

• Antall uker 12 

 

Samling med fremlegg: 

• 2 dager a 7 timer 

• Totalt 14 timer 

 

Arbeidskrav 
• Praksis relatert oppgave  

• (pleieplan, tiltaksplan, prosjekt) 

• Antall ord: 3000  +/- 10 % 

• Presentasjon av praksissted og fremlegg av perioden 

• Refleksjons notat.  

• Antall uker: 12 

• Bestått / ikke bestått 

 

Læringsaktiviteter: 

• Veiledning i praksis 

• Nettstøtte og veiledning på arbeidskrav 

• Erfaringsutveksling fra praksis 

• Forelesninger 

• Selvstudie 

 

• Studietur til Danmark a 4 dager: 

• Besøk på ulike tilbud ift. kreftomsorg og lindrende pleie. 

• Program utarbeides hvert år i samarbeid med besøkskommune i Danmark.  
 



 

 20 

Emne 4 - PALLIASJON -LINDRENDE PLEIE OG OMSORG VED LIVETS SLUTT 
Kunnskap 

• Har kunnskap om smerte og symptomlindring 

• Har kunnskap om kommunikasjon  

• Har kunnskap om etiske utfordringer i livets sluttfase Ha kunnskap om døden i et historisk perspektiv 

• Har kunnskap om omgivelsenes betydning for den syke sett i forhold til lindring og velvære 

• Har kunnskap om symptomer ved nær forestående død 

• Har kunnskap om sykdom og død i ulike kulturer 

• Har kunnskap om ikke medikamentell behandling som symptomlindring 

• Har kunnskap om eutanasi / aktiv dødshjelp 

• Ha kunnskap om lindring og velvære – åndelig og eksistensiell omsorg, komplementære og alternative 
metoder 

• Har kunnskap om hospice filosofien 

• Ha kunnskap om hvilken betydning håp, livskvalitet, glede og humor har for opplevelsen av lindring og 
velvære 

• Har kunnskap om de hyppigst forekommende symptombilder i palliativ fase. 

• Har kjennskap til medikamentell behandling som symptomlindring  

• Har kunnskap om lovendring 01.01 2010 i forhold til informasjon til barn som nærmeste pårørende  

• Har evne til å møte barn i alle aldre og ungdom i sin rolle som pårørende og i sin sorgprosess 

Ferdighet 

• Kan identifisere symptom / smerte hos pasienten, og ut fra type symptom / smerte kunne gi ikke 
medikamentell symptom- og smertelindring. 

• Kan identifisere symptom / smerte som trenger medikamentell behandling, og rapportere dette videre 
til annet fagpersonell 

• Har evne til empati 

• Kan sette i gang individuelle tiltak som gir håp, livskvalitet, glede og humor til den enkelte pasient 

• Har evne til god og målrettet kommunikasjon. 

• Kan identifisere og sette inn tiltak i forhold til etiske utfordringer i livets sluttfase 

• Kan gi pleie og omsorg ut fra hospice filosofien 

• Kan møte pasienter og pårørende fra andre kulturer – med den omsorg og pleie de har behov for 

• Har evne til å se pasienten og hans / hennes pårørende og la seg berøre av dem 

• Har evne til å lytte til pasienten og hans /hennes pårørende  

• Har mot til å samtale med den alvorlige syke og /eller døende pasienten og / eller hans / hennes 
pårørende 

• Kan ta utgangspunkt i pasient og pårørendes behov og ha evne, interesse og vilje til å gå inn i den 
informasjon som disse gir, og anvende denne til det beste for pasient og /eller pårørende 

• Så langt som mulig kunne se når pasienten er i livets sluttfase – nær forestående død. Har evne til 
innsikt i, og refleksjon over egne ferdigheter som yrkesutøver i forhold til denne pasientgruppen og 
deres pårørende 

Generell kompetanse 

• Studenten skal ha kunnskaper om lindrende omsorg og pleie ved livets slutt.  

• Kjennskap til og kunnskaper om prinsipper for smertelindring og alternative metoder.  

• Studenten skal ha kunnskap om etisk teori og å kunne anvende disse til å ta avgjørelser ved ulike etiske 
dilemmaer i møte med kreftpasienter innenfor sitt kompetanseområde. 
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Sentrale tema 

• Døden i et historisk perspektiv 

• Hospicefilosofien 

• Sykdom og død og ritualer i andre kulturer 

• Etiske utfordringer og dilemmaer 

• Eutanasi 

• Kommunikasjon med alvorlige syke og døende pasienter, samt pårørende 

• Åndelig og eksistensiell omsorg 

• Hvordan utøve åndelig omsorg i praksis 

• Håpets betydning for pasienter 

• Sorg og sorgreaksjoner 

• Yrkesutøverens rolle i sorgarbeidet 

• De hyppigste forekommende symptomer i palliativ pleie 

• Symptomer ved nær forestående død 

• Medikamentell behandling 

• Yrkesutøverens rolle i symptomlindring 

 

Undervisning på skolen: 

16 studiedager a 7 timer 

Totalt 112 timer 

Lærerstyrt nettbasert støtte og undervisning og selvstudie  

 

Arbeidskrav: 

• Individuell/ gruppeoppgave med muntlig høring 
Antall ord: 5000 +/- 10 %. Vurdering A-F. 

• Refleksjonsnotat. Godkjent/ ikke godkjent. 

• Antall uker: 16 

• Studiepoeng: 11  

 

Læringsaktiviteter:  

• Forelesning 

• Gruppearbeid/diskusjon 

• Refleksjonsnotat 

• Nettbasert veiledning 

• Problembasert læring 

• Selvstudie 

 

Ekskursjoner:  

• Patologisk avdeling SUS 

• Begravelsesbyrå 

• Mestringssenteret SUS 
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Emne 5 - Avsluttende eksamen - Fordypning med påfølgende muntlig eksamen 
Kunnskap 

• Har forståelsen av både helheten og enkeltdelene i kreftomsorg og lindrede pleie 

• Har kunnskap om valgte interessefelt  

• Har kunnskap om Yrkesetiske retningslinjer 

• Har kunnskap om kommunikasjon 

• Har kunnskap om hvilken betydning selvfølelse og motivasjon har for yrkesutøvers egen   

• utvikling 

• Har kjennskap til viktigheten av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid  

Ferdighet 

• Kjenner til både helheten og enkeltdelene i kreftomsorg og lindrede pleie 

• Viser evne til refleksjon og samhandling 

• Kan bruke både teori og praktiske erfaringer i arbeidet med kreftsyke 

• Kan forstå og vurdere egne handlinger sett i lys av de yrkesetiske retningslinjene 

• Har forståelse for viktigheten av prosess og kommunikasjon i sin yrkesutøvelse 

• Har innsikt i egen personlighet og hvilke faktorer som påvirker samhandling med  

• bruker/pasient  

• Har innsikt i egen personlighet og hvilke faktorer som påvirker tverrfaglig og  

• tverretatlig samarbeid 

• Har utviklet evne til økt forståelse og respekt for andres fagfelt 

Generell kompetanse 

• Studenten har utviklet og er bevist sin profesjonelle kompetanse, sin kreativitet og sitt mot, 
og forvalter kompetansen og bidrar til faglig utvikling på egen arbeidsplass.  

• Studenten har tilegnet seg fordypningskunnskap og erfaring innen valgt tema fagfeltet: 
Kreftomsorg og lindrende pleie. 

 

Eksamensforberedelser på skolen: 

 7 studiedager a 7 timer.  

Totalt 49 timer 

Antall uker 12 

Lærerstyrt nettbasert støtte og undervisning og selvstudie 

 

Arbeidskrav: 

Fordypningsoppgaven gruppe/ individuell 

Antall ord: 6000 +/- 10 % 

Individuell muntlig eksamen  

(1 dag)  

Antall uker  

 

Læringsaktiviter: 

 Informasjon om eksamen 

• Veiledning 

• Nettstøtte 

• Selvstudie 
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Vedlegg 1 

Vurderingsskjema for praksis: 
Evalueringsskjema 

 

  Godkjent Ikke godkjent (må begrunnes) 

1

  

 

Viser faglig dyktighet, 

ansvarsbevissthet og evne til å 

arbeide selvstendig, samt viser 

personlig engasjement innenfor 

eget kompetanse- og 

ansvarsområde. 

  

 

2 

Viser evne til å kommunisere med 

brukere/pasienter og pårørende i 

ulike situasjoner    

  

 

3 

Viser evne til målrettet 

observasjon av bruker/pasienten i 

ulike situasjoner,  

samt formidle dette via skriftlig og 

muntlig rapportering 

  

 

4 

Viser holdninger som bygger på 

likeverd, utfører sykepleie som 

ivaretar  

brukers/pasientens identitet og 

integritet 

  

5 Studentens evne til å overholde de 

hygieniske forskrifter 

  

 

6 

Gjennomfører og evaluerer 

sykepleietiltak ut fra 

brukers/pasients behov, 

problemer, ressurser og situasjon 

  

7 Tar ansvar for egen læring og tar 

imot veiledning 

  

Studentens navn: 

Fagskoleutdanning i: 

Praksissted (institusjonens navn): 

Tidspunkt (dato) for praksis:    Fravær: dager:  timer: 

Eventuelle kommentarer/opplysninger: 

 

 

Sted og dato     Underskrift av praksisveileder 


