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 Tildelt kr.10.000 for å reise i Norden for å se 
på hvordan utdanningen innen sterilforsyning 
er organisert. 

 

 Göteborg, Sollefteå? 

 København? 

 Helsinki mai 2014. 

 



 STADI yrkesfaglig utdanningsinstitusjon 

 

 

 AMIEDU utdanningsinstitusjon for voksne 

 



 06.05.14 tirsdag 

 Stadin ammattiopisto: Kontaktperson Kristiina Özyilmaz 

 kl  0900  
◦ oppmøte 
◦ visning av skolen og område rundt 
◦ visning av undervisningslokaler til sterilforsyning 

 kl 1030 
◦ gjennomgang av tilsendte spørsmål/temaer 
◦ diskusjon rundt disse temaene 

 ca kl 1200   
◦ Lunsj 
◦ tilbake til skolen og fortsette med diskusjonen 

 kl 1400   
◦ Bli kjent med Sterilforsyning i HUS-Desiko Meilahti sykehus. Adm. dir. Tuula Karhumäki presenter 

   

 07.05.14 onsdag 

 Amiedu: Kontaktperson Merja-Leena Silander 

 kl 0900-1000  
◦ bli kjent med hverandre og med Amiedu 

 kl 1000-1300  
◦ bli kjent med sterilforsyningens læringsmiljø,  
◦ bli kjent med elektronisk studiemetode,  
◦ bli kjent med Gemini - et system for virksomhetsstyring 

 kl 1300-1500  
◦ bli med og følge med i undervisningen 

 kl 1500-1600  

 spørsmål og felles diskusjon 
 





 Instrumentskötare-utbildning 
 Varighet 40 studieuker (heltid), 60 fsp. 
 Individuelt opplegg: som voksen kan du ta en yrkesrettet 

eksamen som frittstående eksamen, på kortere tid. 
 ”Oppisopimus”: avtale mellom skole og arbeidsgiver. Skole har 

ansvaret for teori, arbeidsgiver har ansvaret for praksis. Deltid.  
 

Pilotprosjekt v/STADI: Varighet 120 studieuker 
 det gir en grad eller kvalifikasjon for videre studier ved 

høgskoler/universitet 
 Prøveprosjekt 2015-2018: vurderes om dette kan bli et varig 

tilbud (Kunnskapsdepartement og Kulturdepartement) 
 

Pilotprosjekt  v/ AMIEDU: 
 VEDAS, 80 ECTS 
 Oppstart høsten 2014 
 Evalueres av Kunnskapsdepartementet/Kulturdepartementet 

 



 Spesialutdanninger og lederutdanninger 
innen sterilforsyning. 
o Gemini sporbarhetssystem 

o Sertifikat I  

o Sertifikat II  

o Sertifikat III 

 

o Finskopplæring: 2-3 timer 
støtteundervisning etter skoledag, der man 
går gjennom dagens program. 





 Sterilavdelingen v/ Meilahti universitetssykehus, 
HUS-DESIKO 

 Praksisavtale med skolene 

 Robotstyrt behandling av brikker/containere inn og 
ut av autoklavene.  

 Sporingssystem Gemini, som viser hvor 
instrumentene befinner seg i en hver tid. 

 



 Erasmus-samarbeid med AMIEDU 
 utveksling av både studenter og medarbeidere 

starter november 2015:OUS-AMIEDU.  

 

 Fagskoleutdanning i Oslo Akershus 
◦ Utarbeidelse av studieplan Sterilforsyning i 

helsetjenesten 

◦ 2 år på deltid, 60 fagskolepoeng. 

◦ Godkjent av NOKUT 

◦ Startet 18. august 2015, 30 studenter. 

 

 

 
 



 Stedbasert, undervisning  1 dag/uke 

 Samarbeidsavtaler med sykehusene  

 3 praksisperioder, til sammen 15 uker 

 Opptakskrav fagbrev i helsefag eller 
tilsvarende, eller min. 5 års realkompetanse 

 

 

 


