Nationell läkarutbildning barnonkologi och hematologi

Nationell läkarutbildning i barnonkologi och hematologi
Sista anmälningsdag 15 januari 2018!
INFORMATION – kursstart våren 2018
Barncancerfonden har upprepade gånger sedan 2006 stöttat en serie vidareutbildningar inom PHO för
svenska barnläkare med ansvar för barnonkologisk vård utanför regionala barncancercentra (dvs läns/länsdelssjukhus). Utfallet av tre tidigare kursomgångar har varit mycket positivt och bidragit till en högre
kompetensnivå bland kursdeltagarna. Med anledning av det stora behov av barnonkologisk kompetens
som kommer att finnas i framtiden, har Barncancerfonden fattat beslut om att stötta ytterligare en hel
kursomgång, med start våren 2018. Första seminariet planeras v 15, 2018 (11-13 april 2018).

MÅLSÄTTNING
Kursdeltagarna ska få fördjupade kunskaper i barnonkologi och hematologi med fokus på klinisk
handläggning, vilket ska bidra till ett säkert och högkvalitativt omhändertagande av barn och ungdomar
<18 år med cancer och blodsjukdomar oavsett bostadsort i Sverige. För specialister i allmän barnmedicin
skall kursmålen uppfylla de inofficiella rekommendationerna för barnonkologisk profilering
(http://www.blf.net/onko). Kursmålen ska även motsvara delar av de teoretiska delmål som gäller för
subspecialiteten barnonkologi, för att kurserna ska kunna tillgodoräknas i ST-utbildning i barnonkologi.

MÅLGRUPP
Vi kommer även att prioritera de som planerar att delta i hela serien av fem seminarier under 2-3 års tid.
25 kursplatser planeras och vi önskar en jämn geografisk fördelning över Sverige, vilket innebär en
deltagare från varje barnklinik i första hand. I mån av plats tas gärna ST-läkare i barnonkologi med.
Första prioritet: Specialistläkare, eller snart färdiga specialister, i barn- och ungdomsmedicin, med
inriktning mot barnonkologisk profilering på länssjukhusnivå.
Andra prioritet: ST-läkare i barnonkologi på regionala barncancercentra.

KURSGENOMFÖRANDE
Hela kursen består av en serie på fem seminarier täckande fem övergripande ämnesområden (1.
Leukemier/NHL 2. Solida tumörer 3. CNS-tumörer 4. Understödjande behandling och Långtidsuppföljning
efter barncancer 5. Barnhematologi). Undervisningen utgår till stor del från patientfall med fokus på klinisk
handläggning. Aktivt deltagande i diskussioner är viktigt. Viss basal litteratur kommer att förväntas vara
inläst före seminarierna och förberedelser av egna fallpresentationer kan bli aktuellt till vissa seminarier.
Länssjukhusperspektivet på barnonkologisk vård kommer att färga undervisningen.
Seminarierna sker i internatform och har huvudsakligen varit förlagda till Hotel Rogge i Strängnäs under
tidigare kurser. Vanligtvis kommer seminariet att pågå från onsdag cirka kl. 12:00 – fredag cirka kl. 14:00.

EKONOMI
Kurserna inkl. internatkostnad finansieras av Barncancerfonden och är avgiftsfria. Tjänstledighet, resor
och litteratur finansieras av kursdeltagarna själva.

KURSLEDNING
Margareta Stenmarker, MD, barnonkolog och överläkare i Jönköping (margaretha.stenmarker@rjl.se)
Torben Ek, MD, barnonkolog och överläkare i Göteborg (torben.ek@vgregion.se)
Kirsti Pekkanen, specialistsjuksköterska och kursadministratör (kirsti.pekkanen@vgregion.se)
BLF-sektionens för barnonkologi och hematologi vårdplaneringsgrupper ansvarar för de olika
seminarierna och undervisningen utgår från nationella vårdprogram och riktlinjer [SBLG (Svenska
barnleukemigruppen), VSTB (Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn), VCTB
(Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn), SALUB (Svenska arbetsgruppen för
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långtidsuppföljning efter barncancer), SVBRG (Svenska barnradioterapigruppen) och VPH
(Vårdplaneringsgruppen för benign hematologi).

ANMÄLAN – Seminarium 1 ”CNS-tumörer hos barn och ungdomar”
(Antagning medför automatiskt förtur till hela utbildningen omfattande 5 kurser.)

Kursstart:

Onsdag den 11april 2018 lunchtid

Avslutning:

Fredag den 13 april 2018 ca. kl. 14:00

Plats:

Hotel Rogge i Strängnäs (www.hotelrogge.se)

Namn:
Aktuell tjänstgöring:
För utbildningen
relevant bakgrund:
Arbetsplats:
Adress:
Telefon (+mobil):
E-post:

Ort och datum:
Underskrift
sökande:
Underskrift VC el LC:

Undertecknad ansökan skickas senast 15 januari 2018 till:
Kirsti Pekkanen
Barncancercentrum
Drottning Silvias BUS
416 85 Göteborg
E-post: kirsti.pekkanen@vgregion.se
Eventuella frågor kan också ställas till Margareta Stenmarker (margaretha.stenmarker@rjl.se)
eller Torben Ek (torben.ek@mac.com).

