Hospitering og studentpraksis ved Kreftklinikken.
Kreftklinikkens hovedoppgaver er behandling og pleie av kreftpasienter, opplæring av pasienter og
pårørende, forskning og kompetanseheving, og utdanning av helsepersonell i helseregion Midt-Norge.
Målet er at pasienter og pårørende møter et omsorgsfullt pleiepersonale med høy kompetanse innen
behandling og pleie. Vi ønsker at Kreftklinikken skal være er et godt sted å jobbe og en attraktiv
læringsarena for studenter og hospitanter.
Klinikken tilbyr cytostatikabehandling, strålebehandling, hormonbehandling, annen symptomlindrende behandling og omsorg og pleie ved livets slutt.
Vi tilrettelegger for studentpraksis og hospitering ved flere enheter:
Sengeområde 3. etg,
Planlagte innleggelser og øyeblikkelig hjelp‐innleggelser. Utredningspasienter, pasienter med
kompliserte behandlingsforløp, de med komplikasjoner etter behandling og de med plagsomme symptomer.
Poliklinikk og dagsenter
De polikliniske enhetene tar i mot pasienter til kontroller, vurdering, behandling, informasjon og samtaler.
Seksjon lindrende behandling (sengepost og uteteam/poliklinikk)
Pasienter med uhelbredelig sykdom og komplekse utfordringer
Enhet for stråleterapi
Enheten planlegger og gir strålebehandling til både inneliggende og polikliniske pasienter.
Avdeling Kreft Orkdal sjukehus (Avdelingen er underlagt Kreftklinikken)
Planlagte øyeblikkelig hjelp‐konsultasjoner, kontroller, dagopphold og cytostatikabehandling for kreftpasienter
som har Orkdal sjukehus som lokalsykehus.

Pågangen av hospitanter og studenter er stor. For å imøtekomme behovet for hospitant/praksisplasser og tilby god opplæring, samtidig som avdelingenes behov ivaretas i størst mulig grad,
har vi behov for forutsigbarhet og oversikt over behov og ressurser til enhver tid. Vi har derfor innført
tidsfrister for søknader om hospitering ved Kreftklinikken, St. Olavs Hospital HF. Det er to frister pr år;
en for hospitering i høstsemesteret og en for hospitering i vårsemesteret:
Hospitering høst: Søknadsfrist 1. mai
Hospitering vinter/vår: Søknadsfrist 15. november.
For at hospiteringsoppholdet skal gi best mulig utbytte for den enkelte ønsker vi at søknaden
inneholder en kortfattet og tydelig målsetting der hospitantens hovedfokus for perioden kommer klart
frem. Slik kan vi styre ressurs- og tidsbruk best mulig – og bidra til gode læresituasjoner. Vi ønsker
også at hospiteringsperioden er på minimum 4 dager. Søknads-/evalueringsskjema finnes på:
http://www.stolav.no/Om-oss/Avdelinger/Kreft , http://palliasjon-midt.no
Kontaktinformasjon:
All henvendelse om hospitering, undervisning og praksisplass sendes til: kreft.undervisning@stolav.no
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