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Nummer: 42682 
Titel: Pleje og behandling af kræftpatienter 
Kort titel: Kræft 
Varighed: 10,0 dage. 
Godkendelsesperiode: 01-11-2003 og fremefter 
Status (EUU): GOD 
Status (UVM): GOD 
Delmål: Nej 
Multiplan: Nej 
 
 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 
 
Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring kan deltagerne selvstændigt og i 
samarbejde med andre planlægge og gennemføre et individuelt plejeforløb for kræftramte. De kan, med 
kendskab til den seneste viden om såvel radikale som palliative pleje- og behandlingsformer, skabe bedst 
mulig livskvalitet for kræftpatienten. De kan give en individuelt tilpasset støtte, vejledning og omsorg ud 
fra viden om og genkendelse af forskellige psykiske, sociale og åndelige reaktioner hos kræftpatienter og 
deres pårørende. De kan anvende forskellige kommunikationsredskaber i samværet med kræftramte og 
deres pårørende og kan henvise og vejlede til forskellige private samt offentlige hjælpeforanstaltninger. 
 
Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller 
lignende. 
 
Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis 
 
Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har 
opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering. 
 
Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser 
 
Ingen 
 
Arbejdsmarkedsuddannelser med relevans for uddannelsesmål: 
AL-92-00-00021-00 Pleje og behandling af kræftpatienter 
 
Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 
2222 (AL) Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi (moder-FKB) 
2272 (AL) Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 
 
Tekster til UddannelsesGuiden 
 
WEB-søgetekst: 
Deltagerne kan udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejefaglige opgaver hos patienter med 
forskellige kræftsygdomme i relation til forskellige behandlingsformer. 
 
Målgruppe: 
Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere, der arbejder med kræftsyge patienter på sygehusene og i 
primærkommunerne.  
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Sygehjælpere skal have gennemgået den overenskomstaftalte efteruddannelse for at have en 
grundlæggende viden om farmakologi og medicingivning. 
 
 
Mål: 
Målet er at deltagerne:  
 
Får kendskab til de nyeste pleje- og behandlingsformer - såvel radikale som palliative - af kræftramte, 
således at de bliver i stand til at medvirke ved planlægning og udførsel af et individuelt plejeforløb, og 
derved kan skabe bedst mulig livskvalitet for den kræftramte.  
 
Kan genkende de forskellige fysiske, psykiske, sociale og åndelige reaktioner hos en kræftramt og dennes 
pårørende, og kan, med respekt for det enkelte menneske, give en individuel tilpasset støtte, vejledning og 
omsorg.  
 
Kan få kendskab til og i et vist omfang anvende flere forskellige kommunikationsredskaber i samværet 
med den kræftramte og dennes pårørende.  
 
Får kendskab til forskellige private såvel som offentlige hjælpeforanstaltninger, så de kan henvise til og 
vejlede i brug af disse.  
 
Bliver i stand til at drage omsorg for sig selv og kollegaer og dermed kan forebygge psykiske 
arbejdsskader. 
 
 
Varighed: 
10 dage 
 
Eksamen: 
Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, der efter underviserens vurdering har 
gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. 
 
Den danske kvalifikationsramme for livslang læring 
 
Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 5 
 
Indhold: 
Deltagerne kan udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejefaglige opgaver hos patienter med 
forskellige kræftsygdomme i relation til forskellige behandlingsformer. 
 
Jobmuligheder og videre uddannelse: 
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som 
beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, 
arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte 
handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed 
for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for 
erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. 
 
Bevis opnås således: 
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Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte 
handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som 
udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået. Der kan dog gives dispensation til prøveaflæggelse. For 
arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der ikke er udviklet en prøve, vil beviset udstedes, hvis underviseren 
vurderer, at deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede 
mål. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) med 
mindre, dette forhindres af anden lovgivning. 
 
Uddannelsesinstitutioner som kan tildele bevis: 
Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af 
Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen. 
 
Bevistekster 
 
Bevisformat:A4 
Gældende fra:01-01-2004 
Bevistekst:Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge og gennemføre et 
individuelt plejeforløb for kræftramte. De kan, med kendskab til den seneste viden om såvel radikale som 
palliative pleje- og behandlingsformer, skabe bedst mulig livskvalitet for kræftpatienten. 
De kan give en individuelt tilpasset støtte, vejledning og omsorg ud fra viden om og genkendelse af 
forskellige psykiske, sociale og åndelige reaktioner hos kræftpatienter og deres pårørende. 
De kan anvende forskellige kommunikationsredskaber i samværet med kræftramte og deres pårørende og 
kan henvise og vejlede til forskellige private samt offentlige hjælpeforanstaltninger. 
 
Uddannelsen giver merit til social- og sundhedsassistentuddannelsen. 
 
Prøver 
Der er ingen godkendte prøver 
 


