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Välkommen till webbutbildningen Cytostatikakörkort! 
 

Du har antagits till webbutbildningen cytostatikakörkort för 
sjuksköterskor och undersköterskor. Utbildningen är på distans 
enligt Lära Nära-konceptet. 
 
Detta utskick innehåller material för att du ska kunna genomföra 
utbildningen: 
 
• Manual för studerande med inloggningsuppgifter och anvisningar 
• Boken Cytostatika av Hassan och Ljungman 
• AFS 2005:5 Cytostatika och andra läkemedel med bestående 

toxisk effekt och tillägget AFS 2009:6 
 
Allt material får du personligen behålla.  
Erfarenheten visar att de studerande lägger olika lång tid på att 
genomföra utbildningens moment, men tidsåtgången är någonstans 
mellan 25 och 35 timmar.  
Rekommendationen är 1 dag i veckan/8 timmar per vecka 
under de drygt 4 veckor som kursen pågår.  
 
Starta kursen inom 7 dagar från kursstart,  
FÖRDELA studieuppgifterna jämnt över kursveckorna.  
Börja kursen med att lyssna på föreläsningen Introduktion till 
cytostatikakörkortet som du hittar under temat introduktion. 
 
Utbildningen består av olika kursmoment med föreläsningar och 
studieuppgifter. Kursledarna kommer att följa dina framsteg och 
hur du tar del av föreläsningar och filmer. Vi kommer att läsa och 
bedöma de inskickade arbetsuppgifterna löpande under 
kurstiden. 
 
 
Kurssammankomst sker med praktiska övningar och 
gruppdiskussioner enskilt i yrkeskåren och/eller tillsammans med 
andra yrkeskategorier som också arbetar med cytostatika.  

Ett samarbete i  
Västra sjukvårdsregionen 
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Detta är enda tillfället då kursdeltagarna träffas. Notera även att 
alla studieuppgifter måste vara inlämnade 3-4 dagar innan 
kurssammankomsten, men gärna tidigare. 
 
 
Inloggningsuppgifter och anvisningar 
 
Du loggar in via länken http://online.laranara.se 
(kopiera denna och klistra in adressraden i din webbläsare) 
 
Du loggar in med din mailadress du angav i anmälan-användarord. 
Som lösenord använder du 123456. 
 
När du kommit in kan du under schema se var och när kurssammankomsten är, vilka 
delmoment som ingår, kursledarna mm. 
 

Obs! Avhopp efter kursstart debiteras. Vill du gå kursen på nytt 
måste du ansöka igen och då debiteras ny kursavgift.  
 
Ledighet för studier får avtalas på egen hand med närmaste chef.  
 
Efter genomgången och godkänd utbildning utfärdas ett intyg.  
 
 
Vid frågor eller problem maila nancy.wahl@vgregion.se  

 
 
Med vänlig hälsning  
 
Nancy Wahl och kursledarna 
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