
Opplæring til alle ansatte 

Opplæring intranett 

Opplæring internett 

Sjekkliste for opplæring Covid-19 
(nyansatte og omplassert personal) 

 

http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk/avdeling?p_section_dim_id=1053442&level=4
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/jobb-og-utdanning/opplering-av-ansatte-ved-ous
http://ehandbok.ous-hf.no/document/137221
http://ehandbok.ous-hf.no/document/137221
http://ehandbok.ous-hf.no/document/137221
http://ehandbok.ous-hf.no/document/137221


Hvorfor fokus på opplæring 

Pandemien kan øke på igjen, og vi vil 

• sikre at våre pasienter får en god behandling 

• sikre at vi innehar nødvendig kompetanse 

• sikre at ansatte i alle ledd er trygge i den 
behandlingen de skal gi våre pasienter 



Krav som finnes i sykehuset per i 
dag for alle ansatte 
• Alle ansatte skal periodisk gjennomgå disse 

kursene: 
• Piip e-læring(hvert år) 

• Brannvern (hvert år) – ulik regler for ansatte i henhold til 
funksjon 
• e-læring 

• praktisk øvelse (klasseromkurs) 

• HLR (hvert andre år) 

• Obligatorisk Velkomstprogrammet "ny@OUS" 

 

http://ehandbok.ous-hf.no/document/137305?preview=true
http://ehandbok.ous-hf.no/document/137305?preview=true
http://ehandbok.ous-hf.no/document/137305?preview=true


Ekstra opplæring nå – 3 målgrupper 
grupper 
1. Til alle ansatte 

2. Til alle kliniske ansatte med pasientkontakt 

3. Til ansatte som skal allokeres eller få nye 
arbeidsoppgaver ved en evt. ny pandemitopp 
1. Dette er en liten gruppe ansatte 

2. Aktuelle ansatte må være identifisert 

3. Den enkelte leder og ansatte må kjenne til dette 

 



Trinn 1: Tillegg på basis opplæring 
for alle ansatte før sommerferie 
2020 

Ledere tilrettelegger for 35 min. til å gjennomføre: 
• Smittevernskurs 

• Håndhygiene 

• Video om basal smittevern 

• Covid-19 video for ikke klinisk personell 



Trinn 2: Alle kliniske ansatte med 
pasientkontakt 
Undervisning en dag settets opp flere ganger frem til 
september, samt streames 
 
• ½ dag: NEWS og respirasjon (anatomi/fysiologi, observasjoner av 

respirasjonen, respirasjonssvikt, oksygenbehandling og kort om blodgassanalyse) 
 

• ½ dag: Smittevern påbygning (smittestoffer, infeksjoner, 

isoleringsregimer, smittevernsutstyr) og Covid-19 klinisk bilde, 
diagnostikk og behandling  

 
Leder må ta en avgjørelse på om den enkelte ansatte innehar denne kunnskapen fra før, men 
det anbefales at alle kliniske ansatte gjennom fører minimum de 3 siste timene. Dette vil være 
en løft for sykehuset også i arbeidet med å få ned sykehusinfeksjoner generelt. 



Forutsetning for gjennomføring 
av Trinn 2 
• Klinikkene må bidra inn med instruktører til å holde 

kurs: 
• AKU: Respirasjon (90 min) 

• DST: NEWS (45 min) 

• OSS: Smittevern påbygning (105 min) 

• MED: Covid-19 klinisk bilde, diagnostikk og behandling 
(30 min) 



Trinn 3: 

Arbeidssted som avgir personellet er også pliktig til å frigi 
personalet for å at den ansatte kan få nødvendig 
opplæring. Det deles i 3 grupper personell: 
 
• Kohort sengepost:  

• 2 dager med kurs i indremedisin og evt kurs som intermediær 
for utvalgt personell 

• Kohort intermediær/NIV-behandling:  
• 2 dager kurs i indremedisin, respirasjon og anestesi 
• 5 dager: NIV-opplæring teori og praksis 

• Kohort intensiv:  
• 14 dager opplæring i «intensivsykepleie» 



Tema 

Infeksjoner og antibiotikabruk 

Bevisstløs pasient 

Lungemedisin og respirasjon, NIV, O2-behandling. 

Kort CBRNE-innføring i mottak 

Akutt nyresvikt, dialyse, blodgass og elektrolytter 

Akutt kardiologi 

Brystsmerter/AKS, EKG, arytmi, hjertesvikt 

Program 2 dager Indremedisin/Overvåkning  

Tema 

NEWS, ISBAR, konferering. Team 

Anafylaksi 

Funksjonssvikt og delir 

Slag, TIA og trombolyse 

Akutt gastromedisin 

Akutt hematologi 

Akutt endo (Sukker og salt) 

Sepsis, hurtigtester, mikrobiologi, Covid?  



NIV-opplæring (forslag) 
(leger og sykepleiere) 

• 1 dag teori og opplæring av MTU (SIM-senter ved 
AKU og MED) 

• 4 dager praksis opplæring på NIV 
• Må prioriteres av intensivkoordineringsmøtet daglig for 

at alle med behov for opplæring på tvers av lokasjoner 

   (AKU; MED; HLK; BAR) 



Intensiv 

• Fordeles over 2 uker teori/hospitering 
 

• 30 sykepleiere i teoriundervisning  tema A mandag – 
disse går til hospitering med fokus på tema A tirsdag, 
og 30 sykepleiere gjør motsatt  

• DVS: 60 sykepleiere på 2 uker – kan gjennomføres før 
sommerturnus 2020 

• Effekt forutsetter mest mulig forkunnskap;  
• håndplukke sykepleiere med noe erfaring fra intermediær, 

PO, overvåkning, akuttfunksjoner, tidligere arbeidet på 
intensiv 

 



Intensiv 

Gjennomgå: Koronaopplæring Akuttklinikken 

Teoriundervisning: 
• Basis sirkulasjon og hemodynamikk 
• Grunnleggende respirasjonsfysiologi/patologi 
• Respiratorbehandling 
• Mageleie/ARDS 
• Blodgassanalyser 

 
Undervisningen er redusert fra 24 dager, og redusert fra 4 mnd. med praksis 

http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk?p_section_dim_id=1055367&level=2

