
 

 

Kursinformation  

Kurspaket för komplettering till magister för 

sjuksköterskor inom barnonkologisk vård  

30 hp, avancerad nivå, halv- eller kvartsfart HT-22 – VT-23/24  

Ett kurspaket omfattande 30 högskolepoäng som finansieras av 

Barncancerfonden 

Mål:  

Att ge sjuksköterskor som vårdar barn med cancer en fördjupad 

kunskap och kompetens inom vetenskap, motsvarade magister i 

omvårdnad/vårdvetenskap, detta för att kunna omsätta vetenskap i det 

kliniska arbetet inom barnonkologisk omvårdnad. 

Innehåll: 

Kurspaketet omfattar 30 högskolepoäng fördelat på tre delkurser.  

- Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp 

- Examensarbete i vårdvetenskap, 15 hp 

- Smärta hos barn och ungdomar 7,5 hp (eller annan valbar kurs) 

Kursupplägg: 

Kurspaketet ges under ett eller två år och startar i form av en heldag 

för introduktion och information, samt möjlighet att lära känna 

varandra. Därefter sker utbildningen webbaserat med undervisning 

och handledning, uppgifter och självstudier på distans. Kurspaketet 

avslutas med examinering av magisteruppsatser under ett 

tvådagarsinternat.  

Tid och plats:  

Kurspaketet startar med en introduktionsdag: 1 september 2022. 

Exakta datum för avslutande tvådagarsinternat (preliminärt maj 2023 

respektive 2024) kommer meddelas i god tid. Det kommer erbjudas 

möjlighet att delta via digitallänk. 

Vilka kan söka utbildningen?  

Utbildningen finansieras av Barncancerfonden och du som är 

legitimerad sjuksköterska och arbetar på en barnklinik där barn med 



 

 

cancer vårdas kan söka kurspaketet. För de som har kurser/utbildning 

motsvarande Nationell utbildning i barnonkologi för sjuksköterskor, 

Specialistsjuksköterskeutbildning eller vidareutbildning utan 

magisterexamen eller motsvarande kurser om 30hp, kan efter avslutat 

kurspaket ansöka om magisterexamen.  

Anmälan: 

Anmälan görs direkt till Institutionen för kvinnor och barns hälsa, 

Uppsala universitets på kursadministration-kbh@uu.se 

Urvalsprocessen går till så att platserna fördelas utifrån 

verksamheternas behov och spridning i landet. Observera att 

arbetsgivare måste skriva under anmälningsbekräftelse med 

medgivande att du får gå utbildningen. 

Sista ansökningsdag är 15 maj 2022. 

Antal platser: 10-12 st. 

För mer information kontakta: 

Karin Enskär 

Barnsjuksköterska och professor i pediatrisk omvårdnad 

Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet 

Telefon: 070-719 15 45 

E-post: karin.enskar@kbh.uu.se 
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