
Retningslinjer for hospitering ved Kreftklinikken for lege- og sykepleietjenesten 

Det kan synes som det er flere som mottar forespørsler om hospitering ved kreftklinikken og 

godkjenner disse. Det kan skape kaos og uforutsigbarhet for de som møter hospitantene og ikke er 

orientert. På oppdrag fra KLB, er det ønskelig med skriftlig retningslinje for hospitering, og som skal 

gjelde for alle.  Vi opplever en stadig økende etterspørsel for hospitering ved kreftklinikken, og må 

dessverre avslå en del søknader.  Det er viktig at alle henvendelser kommer til ett sted som kan 

koordinere hospitering, slik at vi kan gi hospitantene en god og kvalitetsmessig praksis.  

Vi ber ledergruppen å diskutere og gi oss tilbakemelding på følgende forslag og spørsmål, for å bedre 

våre rutiner og lage et format:           

1. Er det enighet om at alle forespørslene for hospitering for lege- og sykepleietjenesten sendes 

avdeling forskning og undervisning/KLB? 

 kreft.undervisning@stolav.no   

 eller til følgende kontaktpersoner som koordinerer oppdragene: Kristin Wolden, Marte 

Wolden, Laila Skjelvan 

2.  Avd forskning og undervisning sender ut informasjonsskriv og søknadsskjema til kandidatene som 

ønsker å hospitere  

 Informasjonsskriv om døgnrytme ved Kreftklinikken må revideres. Ansvarlig: Marte og Kristin  

 Innhold søknad: Mål, tidspunkt, utdanningsbakgrunn, ønsket avdeling. 

3. Minimumstid for hospitering: 

 Sykepleiere: minimum 4 dager hospitering  

 Sykepleiere under videreutdanning: 1 uke (fastsatt av skolen) 

 Leger: ?  

 Legestudenter:? (fastsatt?) 

4. Prioriteringsrekkefølge: 

1. Studenter i videreutdanning og medisinstudenter 

2. Kommuneansatte (som har prosjekter med midler fra Helsedirektoratet) 

3. andre 

5. Skal vi fortsatt ha frister for å søke om hospitering? vår erfaring er at de ofte ikke kjenner til 

reglene når de søker, og vi likevel tilrettelegger for å få det til. Det er også vanskelig for studenter å 

søke innen mai før de har startet på skole.  

 Bør vi i samarbeid med NTNU få vite hvilke uker de har hospitering og gi et antall på forhånd?   

6. Det er ønskelig at søknadene behandles og besluttes hos avdelingssjef sykepleie og lege. (i dialog 

med de respektive avdelingene).    

7. Avdeling forskning og undervisning koordinerer alt det praktiske.  

 Bekreftelse på hospitering og informasjon  
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 Ordne evt  tilganger 

 Kan de andre palliative team ta i mot hospitanter 

 

8. Seksjonsledere har ansvaret for at hospiteringsoppholdet blir evaluert (eget skjema som foreligger 

I mappearkivet på I området)  

 Evaluering etter hospitering; som skal hjelpe oss til å kunne gjøre forbedringer, utvikling  

 Arkiveres hos avdeling forskning og undervisning for rapportering   

 Årsrapport:  vise aktivitetene ved  Kreftklinikken    


