
Velkommen i praksis ved OUS! 
 
Praktisk informasjon før praksisstart 
Det forventes at du som student også kjenner til og etterfølger innholdet i OUS sine retningslinjer: 
"MRSA Smitteoppsporing, forebygging og kontroll hos ansatte (eHåndbok ID 11088)» og 
Tuberkuloseerklæring (eHåndbok - ID 70098). Dersom testing er nødvendig, SKAL du si fra - og 
gjennomføre testing etter prosedyre. 
 
Hepatitt B vaksinasjon 
I utgangspunktet tilbyr ikke OUS Hepatitt B-vaksine til studenter, men ved mistanke om eksponering 
av blodsmitte under praksisstudier kan du som student ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for 
testing og oppfølging tlf: (230) 75880 evt. E-post: oushfdlarbeidsmiljoeavdelingen@ous-hf.no  
 
Vaksinasjon mot sesonginfluensa 
Folkehelseinstituttet anbefaler at helsepersonell som har kontakt med pasienter, blir vaksinerte mot 
influensa. Da studenter ikke faller inn under gruppen ansatte, må studenter som ønsker å vaksinere 
seg, organisere dette privat eller gjennom utdanningsinstitusjon. 
 
Første dag i praksis 
Det gjøres oppmerksom på at selv om signering av taushetserklæring blir organisert ved den enkelte 
høgskole, skal sykehusets taushetserklæring leses og skrives under første dag i praksisperioden    
 
Studenter har behov for personlig ID-kort under praksisstudier i OUS. Slik får du ID-kort: 

 Fylle ut skjema «Generelle opplysninger for sjekk av informasjon i Personalportalen» og gi 
dette til leder.                                                                                     

 Ringe Sykehuspartner IKT kliniske systemer på tlf: 32 23 53 30 og oppgi personnummer og 
brukernavn og motta passordet for å logge inn på DIPS    

 Kortet er personlig og skal aldri lånes vekk                                                                              

Når du har fått ID-kort er det viktig at du som student er: 

 lojal mot regelen om at pasientdokumentasjon alltid skal registreres under eget brukernavn 

 bærer kortet synlig  

 oppbevarer kortet på en slik måte at ingen andre får tilgang til det eller på noen måte kan 
misbruke det 

Praktisk informasjon  
Dersom du ikke får tildelt et personlig ID-kort fra OUS, er det likevel nødvendig og viktig at du som 
student bærer et navneskilt med navn og tittel slik at både pasienter og ansatte kan se hvem du er. 
Studentene bruker arbeidsantrekket i henhold til gjeldende retningslinje i sykehuset Ta med egen 
hengelås til garderobeskap 

 

Obligatoriske E-læringskurs 

PIIP – Personvern og informasjonssikkerhet i praksis Hjerte-lunge-redning (HLR) basal voksne 

DIPS kom i gang (i samsvar med sin yrkesgruppe) Basale snittevernsrutiner 

Brannvern 
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