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Angående videreutdanning av sterilforsyningsansvarlige ved Lovisenberg Diakonale 
Høgskole. 
 
Helsetjenesten står overfor store faglige utfordringer. En grunnleggende forutsetning for 
optimale tjenestetilbud er at helsepersonell har faglig kompetanse for å møte utfordringene i 
både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  
 
Utdanningen for sterilforsyningsansvarlige er organisert som deltidsstudium over 2 år (4 
semestre). Undervisningen legges til ukesamlinger på Lovisenberg Diakonale Høgskole. 
Oversikt over dette kan fås tilsendt ved henvendelse til høgskolen nærmere studiestart. 
Studiet gir teoretisk og klinisk kompetanse.  
   
Høgskolen tilbyr et godt læringsmiljø og undervisningspersonale med spisskompetanse innen  
fagfeltet. Kompetansen etter fullført videreutdanning kvalifiserer for stillinger på avansert 
nivå, mulighet for faglige lederstillinger samt undervisnings- og fagutviklingsstillinger. Dette 
er en kompetanse som er etterspurt både nasjonalt og internasjonalt.  
 
Lovisenberg Diakonale Høgskole er den eneste høgskolen som tilbyr denne utdanningen i 
Norge. 
 
World Forum for Hospital Sterile Supply (WFHSS) har utarbeidet et opplæring og 
utdanningsforslag for ansatte i sterilsentraler.  
Vårt utdanningtilbud er utarbeidet i samarbeid med Norsk forening av 
sterilforsyningsansvarlige som er medlem av WFHSS og vår utdanning imøtekommer dette 
utdanningsprogrammet. 
 
 
Sterilforsyningsansvarlige  
 
Det første kullet for sterilforsyningsansvarlige var ferdig i 2003 og kull 2 er ferdig i desember 
2007. Planlagt oppstart av kul 3 er januar 2008 under den forutsetting av at det er nok søkere. 
Vi ønsker å komme i gang med kull 3 så fort som mulig og er avhengig av å vite hvor mange 
det er som har behov for utdanningen. 
 
Utdanningen skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å være ansvarlig for 
sterilisering og sterilforsyning, samt å lede og å utvikle virksomheten på et teknisk og 
kvalitetsmessig høyt nivå i overensstemmelse med norske lover og relevante standarder.  
 
Som minstekrav må søkere ha autorisasjon som sykepleier eller annen relevant 3 årig 
helsefaglig utdanning og erfaring fra arbeid i sterilforsyning. Personer kan også søke på 
grunnlag av realkompetanse, - det vil si uten kompetanse fra høgskoleutdanning. Studiet er et 



teoretisk deltidsstudium med fokus på arbeidet i sterilsentraler. Studiet har ikke klinisk 
praksis.  
 
Utdanningen forutsetter derfor at studentene i sitt daglige arbeid har erfaring fra arbeid i 
sterilsentraler. Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave. 
 
Studiet er også et tilbud til andre avdelinger med ansvar for sterilforsyning og sterilisering. 
 
 
Utdanningen for sterilforsyningsansvarlige: 
Studiepoeng: 60 
Studiets varighet: 2 år, (4 semestre) 
Opptakskrav: Godkjenning som autorisert sykepleier og minimum 1 års praksis fra 
sterilsentral. Realkompetanse vurderes. 
Studiested: Lovisenberg Diakonale Høgskole 
Studiestart: Januar eller august 2008 
Pris: kr 20 000,- pr semester 
Avgift til OAS: kr. 330,- 
Eksamensavgift: kr. 750 
  
Litt om  LDH: 
Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) var den første i Norge som kunne tilby en egen 
sykepleierutdanning. Helt fra starten i 1868, har skolen vært en pådriver for kunnskapsbasert 
sykepleie, der omsorgen for vår neste har vært i sentrum. Slik er det også i dag. Kvalitet og 
nestekjærlighet er de to verdiene utdanningen og alle spesialiseringer ved skolen bygger på.  
 
LDH er, med sine 800 studenter, en av Norges største sykepleierutdanninger. Vi utdanner 
autoriserte sykepleiere i tillegg til å ha et bredt tilbud innenfor videre- og etterutdanninger. 
Høgskolen eies av den ideelle Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.  
 
LDH har et allsidig og spennende miljø med varierte undervisningsmetoder. Skolens verdier 
bygger på et kristent livssyn. Det betyr ikke at du må ha samme livssyn, men du må arbeide i 
tråd med de verdiene høgskolen har som grunnlag for sin virksomhet, kvalitet og 
nestekjærlighet. 
 
LDH ligger sentralt i Oslo med god tilgang til buss og nært til jernbane og fly. 
LDH kan tilby overnatting på Diakonhjemmets hospits. 
 
Gi oss melding om noen i ditt sykehus ønsker studiet og spørsmål kan rettes til: 
LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE 
Lovisenberggt 15b, 0456 Oslo  
 
Tlf 22 35 82 00     Fax 22 35 49 34  eller mail: www.ldh.no 
 
 
Ytterligere innformasjon og søknadsskjema finnes på LDH’s hjemmeside: www.ldh.no 
 
Spørsmål kan rettes til: 
høgskolelærer Anne Solberg : anne.solberg@ldh.no  eller telf: 22358221 
eller studieleder Vibeke Karterud: Vibeke.karterud@ldh.no  telf: 22358228 

 
vedlegg: studieplanen (med forbehold om endringer) 


