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Velkommen til Webinar
26.januar 2023

Rekruttering av helsefagarbeiderlærlinger
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Tidsplan for Webinar
Tid Hvem 

11:00-11:05 Anja L. Johnsen, rådgiver fra avd. for kompetanseutvikling ønsker velkommen

11:10-11:20 Akuttklinikken

11:20-11:30 Hjerte-, lunge- og karklinikken

11:30-11:40 Ortopedisk klinikk

11:40-11:50 Klinikk psykisk helse og avhengighet

11:50-12:00 Medisinsk klinikk

12:00-12:10 Tidligere lærling deler erfaring

12:10-12:20 Spørsmålsrunde

Lærling helsefagarbeider
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Informasjon om klinikkene 
og avdelingene
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Klinikk for psykisk helse og avhengighet
 Seksjon for psykosebehandling på Gaustad ved Rikshospitaler behandler alvorlige psykiske lidelser, også kombinert med 

rus- og farlighetsproblematikk, hos pasienter mellom 18 og 64 år. Seksjonen består av 3 kliniske enheter: 1 lukket 
psykoseenhet og 2 lokale sikkerhetspsykiatriske enheter.

 Seksjon for psykosebehandling Dikemark har 3 enheter med til sammen 32 døgnplasser. To enheter for psykoselidelser 
og en for lokal sikkerhetspsykiatri. Vi tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i 
kombinasjon med rus- eller atferdsproblemer. Seksjonen holder til på Dikemark i Asker, ca. 3 mil utenfor Oslo.

 Alderspsykiatrisk seksjon tilbyr utredning og behandling til personer med psykiske lidelser med debut over 65 år. I 
døgnenheten tilbys behandling og stabilisering av pasienter med komplekse og sammensatte lidelser. Enheten har 12 
senger. Seksjonen holder til på Gaustad i nærheten av Rikshospitalet. 

> Felles for disse enhetene er at de ønsker seg modne, reflekterte og litt robuste søkere som tenker at de vil kunne trives med
å jobbe med mennesker i en veldig sårbar situasjon.
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Medisinsk klinikk
 Hjertemedisinsk intensiv og overvåkning (HIO) har 13 sengeplasser fordelt på 4 respirator/intensivsenger og 9 

overvåkningssenger med spesialkompetanse på hjertemedisinske pasienter. Hovediagnoser er kardiogent sjokk, 
hjertestans, hjerteinfarkt, hjerterytmeforstyrrelser og akutt hjertesvikt. Vi tilbyr avansert sirkulasjon og 
respirasjonsstøttende behandling. 

 Medisinsk intensiv håndterer akutt og kritisk syke indremedisinske intensiv- og overvåkningspasienter. De fleste 
pasientene har svikt i ett eller flere organer og trenger ulike typer støttebehandling. Vi er en spennende, utfordrende og 
hektisk avdeling med et faglig og positivt arbeidsmiljø.

> Vi ønsker lærlinger med engasjement og arbeidsglede som bidrar til et godt samarbeid i teamet rundt pasienten. Vi tilbyr 
opplæring i delegerte arbeidsoppgaver, direkte og indirekte pasientnært i et spennende fagmiljø.
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Hjerte, lunge- og karklinikken 
> Thoraxkirurgisk avdeling har nasjonalt og regionalt ansvar for sykdommer som trenger kirurgisk behandling i 

hjerte, lunge og sentrale blodårer, dette innebærer også hjerte-og lungetransplantasjoner. I avdelingen er det 
to intensivenheter, hit kommer noen av de sykeste pasientene i sykehuset. Avdelingen er lokalisert både på 
Rikshospitalet og på Ullevål sykehus, begge disse enhetene ønsker seg to helsefagarbeiderlærlinger. 

> Videre ønsker også Kardiologisk avdeling, Kardiologisk intensiv- og overvåking seg to 
helsefagarbeiderlærlinger. Til denne seksjonen kommer infarktpasienter og andre alvorlig hjertesyke 
pasienter. 
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Ortopedisk klinikk
Ortopedisk sengepost på Rikshospitalet:

> Ortopedisk sengepost på Rikshospitalet er en del av Ortopedisk klinikk. Vi arbeider for å ivareta et helhetlig og faglig 
forsvarlig pasientforløp innen hånd-/mikrokirurgi, ryggkirurgi og barneortopedi. Sengeposten består av 17 senger, hvorav 4 
er tilknyttet intermediærvirksomhet. Arbeidsoppgavene vil bestå av oppgaver knyttet til ortopediske pasient i den pre- og 
postoperative fasen.

> Høsten 2016 ble det etablert en ungdomspost i sengeposten. Det vil si at vi har en relativt ung og spennende 
pasientgruppe med region- og landsfunksjon. Ortopedisk sengepost er en aktiv enhet der du får arbeide med dyktige og 
hyggelige sykepleiere, fysioterapeuter og leger. Vi har ambisjon om å ligge langt fremme faglig innenfor utfordrende og 
høyspesialisert ortopedi. 

Ortopedisk sengeposter på Ullevål:

> Ortopedisk sengepost 1 og 2 behandler pasienter med brudd og skader i muskel og skjelett, ortopediske infeksjoner og 
multitraumatiserte pasienter. Postene er øyeblikkelighjelp poster med 18 sengeplasser. Vi fungerer som lands- og 
regionsfunksjon innen traumebehandling. Sengepostene har et høyt fokus på faglig utvikling og et arbeidsmiljø vi er stolte 
av. Arbeidsoppgavene vil bestå av arbeidsoppgaver knyttet til ortopediske pasient i den pre- og postoperative fasen.
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Akuttklinikken 
> Avdeling for postoperativ- og intensivsykepleie er en avdeling i Akuttklinikken. Avdelingen består av 10 

seksjoner – 4 på Ullevål, 4 på Rikshospitalet, 1 på Radiumhospitalet og 1 på Aker – som alle behandler 
postoperative pasienter eller intensivpasienter. Vi behandler både barn og voksne. 

> De fleste ansatte hos oss er intensivsykepleier eller sykepleiere med erfaring. Seksjonene har mellom 35 og 
90 ansatte, og ledes av en seksjonsleder med tilhørende ledergruppe (driftssykepleiere og fagsykepleiere).

> Vi søker lærlinger som er interesserte i å jobbe pasientnært ved én av våre seksjoner. Søkere må ha god 
skriftlig og muntlig fremstillingsevne, ha høy selvstendighet i arbeidet og være interessert i våre 
pasientgrupper.
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Kvinneklinikken 

> Barselavdelingen på Rikshospitalet; vi har friske barselkvinner, kvinner med alvorlige grunnlidelser og 
kompliserte tilstander hos mor eller barn. Flere kommer fra andre kanter av landet, men de aller fleste 
kommer fra Oslo-området. Noen har født ved andre sykehus, og trenger behandling på Rikshospitalet 
enten for seg selv eller for sitt nyfødte barn. 

> Vi tilbyr tidlig hjemreise for de som ønsker dette. Hos oss har vi flere familierom og totalt 26 senger. Du 
vil arbeide i team sammen med jordmor eller sykepleier. Går du med en drøm om å jobbe med nyfødte 
og kvinnehelse? Da kan dette være stedet for deg! Arbeidsoppgaver vil være mye knyttet til veiledning 
av foreldre i forhold til amming, barnestell og oppfølging av ulike undersøkelser med mer. 

> Du vil få veileder som er helsefagarbeider med videreutdanning i barsel og barnepleie.


