HELSE

RKK Fagskolen: Kreftomsorg og lindrende pleie

Arbeider du med kreft og alvorlig syke pasienter?
Har du ønske om å arbeide innefor dette fagområdet?
Har du videregående utdannelse fra helse- og oppvekstfag?

Da er kanskje fagskolen i kreftomsorg
og lindrende pleie noe for deg!
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Rygjabø Studiesenter

www.rkk.no

Fagskoleutdanning er gratis!

(Det tas forbehold om at fylkeskommunen gir tilskudd, ellers vil tilbudene være brukerfinansierte.)

Hvem passer utdanningen for?

RKK Fagskolen kreftomsorg og lindrende pleie er for deg som ønsker faglig og personlig kompetanse i
behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende. Kompetansen, som er av stor betydning
når en arbeider rundt en pasient og familie som er rammet av alvorlig sykdom, bidrar også til
oppbygging av et faglig godt tilbud i kommunene og ved sykehusene.

For mer informasjon og påmelding
Vennligst besøk vår kurskatalog:
WWW.RKK.NO/KURSKATALOG
Tel.: +47 51 51 67 37
E-post: post@rkk.no

Fagskolen er delt inn i følgende moduler:
Modul 1: Felles innholdsdel
Modul 2: Kreftsykdommer og behandlingsformer
Modul 3: Rehabilitering
Modul 4: Lindrende omsorg ved livets slutt
Modul 5: Fordypning i kreftomsorg og lindrende pleie
Praksis er obligatorisk del av studiet og en viktig metode
for å oppnå fagskolens målsettinger.
Varighet
Deltid over to år.
Opptakskrav
For opptak til RKK Fagskolens helse kreves fullført
videregående opplæring fra studeretning for helse- og
oppvekstfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.
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Etter endt utdannelse skal du
• ha en helhetlig forståelse for hva det innebærer å
ha en kreftdiagnose, og hvordan denne kan virke
inn på pasienten, familien og det sosiale nettverket.
• ha kunnskap og forståelse for sorg og krisereaksjoner, og evne til i å samtale med alvorlig
syke og de pårørende.
• ha kunnskap om de vanligste kreftsykdommene,
symptomer, lindrende pleie og behandlingsformer.
• skal ha et bevisst forhold til egne verdier knyttet
til sykdom, lidelse og død og ha eget faglig og
personlig engasjement og begrensinger.
• kunne organisere og iverksette tiltak i samarbeid
med den syke, de pårørende og andre.

