
   

   

Prosjektgruppen består av representanter ved operasjonsavdelingen og fag -og 

kompetanseavdelingen ved Sykehuset Østfold, representant fra Fagforbundet og 

utdanningsleder Fagskolen i Østfold. 

Målet er at aktuelle deltagere fra sykehuset starter opp i løpet av 2019 på studiet. 
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Informasjon om trepartssamarbeidet  mellom Fagforbundet, Fagskolen i Østfold og Sykehuset Østfold 
 

Prosjekt: 

Ny fagskoleutdanning innen operasjonsvirksomhet for 

helsefagarbeider   

Prosjektgruppens oppgaver: 

Definere aktuelle arbeidsarenaer og krav til kompetanse.  

Utvikle studieplan innen operasjonsvirksomhet for helsefagarbeider og sende NOKUT for godkjenning.  

Til nå har prosjektet jobbet med emnebeskrivelser i studieplan, fem emner: 

• EMNE 1 Felles innholdsdel, kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse 

- Arbeidsformer og metoder i studiet 

- Etikk 

- Kommunikasjon og samhandling 

- Sosiologi og psykologi 

- Kommune- og spesialisthelsetjenesten i et samfunnsperspektiv   

- Innføring i framtidens helsevesen 

 

 

Bakgrunn for prosjektet: 
Sykehuset Østfold mottok i slutten av august 2016 en forespørsel fra Fagskolen i Østfold og Fagforbundet om vi ville inngå et 
samarbeid om utvikling av ny fagskoleutdanning – videreutdanning innen operasjonsvirksomhet for helsefagarbeider/hjelpepleier.  
 
Helsesektoren påvirkes av samfunnsutviklingen og de siste årene har vært preget av gjennomgripende helsepolitiske reformer. Det   
skjer raske endringer i medisinsk utvikling og i befolkningens helsetilstand. Grunnet demografiske forhold og en samfunnsutvikling 
med økende etterspørsel etter alle typer helse- og omsorgstjenester, er det av avgjørende betydning for vårt velferdssamfunn at vi 
klarer å rekruttere og beholde kompetent personell. 

Denne fagskoleutdanningen vil medvirke til å utdanne helsefagarbeidere med økt kompetanse innen det kirurgiske 

pasientforløpet. En helsefagarbeider med videreutdanning innen operasjonsvirksomhet kan med kunnskap om eget 

ansvarsområde, med innsikt i kvalitet i egen yrkesutøvelse og med fokus på pasientsikkerhet, bidra på et høyere faglig nivå innen 

sitt fagområde og innen behandlingen av kirurgiske pasienter. Utdanningen er rettet mot helsefagarbeidere som skal arbeide 

innen det kirurgiske pasientforløpet i helseinstitusjoner som sykehus, helsehus, legevakt, legekontorer og andre helseinstitusjoner 

med kirurgisk praksis.  
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• EMNE 2 Mikrobiologi, hygiene og smittevern 

- Mikrobiologi og hygiene  

- Praktisk smittevern  

- HMS og kvalitetssikring 

 

• EMNE 3 Medisinskteknisk utstyr, kirurgiske 

instrumenter og instrumenthåndtering 

- Kirurgiske instrumenter og annet medisinsk 

utstyr  

- Rengjøring, desinfeksjon, kontroll og 

vedlikehold av medisinsk utstyr og kirurgiske 

instrumenter 

- Steriliseringsmetoder og steriliseringskontroll 

- Utstyrs- og vareflyt til operasjoner i 

operasjonsavdelingen 

- Varelogistikk for sterilisert gods og 

forbruksvarer til operasjonsvirksomhet 

 

• EMNE 4 Det generelle kirurgiske pasientforløpet  

- Pre operativt forløp og pasientforberedelser 

på sykehus/ legekontorer/ helsehus/ legevakt/ 

andre helseinstitusjoner med kirurgisk praksis 

- Per operativt forløp med de vanligste inngrep 

og prosedyrer  

- Postoperativt forløp 

- Preparathåntering   

 

• EMNE 5 Hovedprosjekt 

 

Kommende aktiviteter  

Studieplan sendes NOKUT Høst 2018 

Publisering av studie og 

søknadsprosess 2019 

Oppstart studie første kull 

«pilotklasse» 2019 

 

 

For å komme nærmere inn på temaene i 
studieplanen ble det høsten 2017 utført 
hospiteringer både for å observere pasientforløp 
og arbeidsprosesser ved disse lokalisasjonene: 

• Akuttkirurgisk seksjon 

• Akuttmottaket  

• Kirurgisk poliklinikk Kalnes 

• Skadepoliklinikken 

• SDI 

• Operasjonsavdelingen Kalnes 

• Sterilsentralen 

• Ortopedisk poliklinikk i Moss 

• Volvat 

• Legevakten Fredrikstad 

  

Workshop 

Prosjektmedarbeiderne presenterte sine funn fra 
skyggeprosessene, funnene ble sammenstilt og 
hjalp prosjektgruppen å definere hovedprosesser, 
aktiviteter og ansvar til videre bruk med arbeidet i 
utformingen av studieplanen.  

 

Linker til samarbeidspartnerne 

http://fagskolen.ostfoldfk.no/ 

   http://www.fagforbundet.no/ 

https://sykehuset-ostfold.no/ 

Sykehuset Østfold og Fagskolen i Østfold har også 
samarbeidet om en anen utdanning, se mer her: 

Logistikk og service i helsetjenesten 
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