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HØRING – FORSLAG TIL FORSKRIFT OM NASJONALE RETNNGSLINJER FOR
VIDEREUTDANNING INNEN ANESTESI- , INTENSIV- OG
OPERASJONSSYKEPLEIE – FRA SYKEHUSET INNLANDET
Sykehuset Innlandet har faggrupper innen alle fagområder, slik også i anestesi-, intensiv og
operasjonssykepleie.
Disse er høringsinstans, diskusjons- og samarbeidspartner for sykehusledelsen, her direktør
medisin og helsefag.
Disse tre gruppene har hatt Forslagene til forskrift til uttalelse.
Alle faggruppene har følgende felles svar, noe som ledelsen i Sykehuset Innlandet står bak:
• Det bør kreves 2 års klinisk relevant praksis før opptak til studier i AIO sykepleie.
• Det virker som det har vært manglende kommunikasjon mellom gruppene som har
utarbeidet forslag til nasjonale retningslinjer.
• Felles er også at krav til sluttkompetansen beskrives for lite konkret og faren er at
sluttkompetanse blir forskjellig.
• Simuleringstrening viktig før studentene kommer i praksis. Relevante
treningsmuligheter kreves, der det ikke er godt utviklede treningsenheter ved
universitet og høgskole må treningsrom skaffes til veie på annen måte, eksempelvis
gjennom avtale med helseforetaket.
• Presisjon av « å lære av uheldig hendelser»!
• Mere utdyping av området samhandling i team savnes generelt.
• Foreslåtte praksisperioder er relevante, med unntak av for operasjonssykepleie som
bør være lengre, da det kreves mere ferdighetstrening.
Om 120 studiepoeng skal være det eneste løpet, eller om det skal være alternativt løp med 90
+ 30 studiepoeng er ikke gjennomdiskutert i helseforetakets ledelse. Fagmiljøene er entydige
på ett løp med 120 studiepoeng.
For AIO utdanningene bør disse gjennomføres i tråd med nasjonale og internasjonale
standarder.
Anestesisykepleierutdanningen:
Der savnes mere beskrivelse av denne gruppens virke utenfor operasjonsavdeling, på
sengepost, innen obstetrikk, ved intervensjoner radiologi, bistand ved gastroenterologiske
poliklinikker og enheter, virke i prehospitale tjenester og sedasjon generelt.
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Intensivsykepleierutdanningen.
Antall uker i praksis kan ikke være mindre enn 30. Det bør presiseres mere hvilket
pasientgrunnlag som skal ligge til grunn for et praksisopphold. En intensivavdeling er ikke lik
en annen intensivavdeling. Pasientgrunnlaget er svært forskjellig. Det savnes og hvilke andre
enheter en intensivstudent bør ha kunnskap om og hospitere i.
Operasjonssykepleierutdanningen:
Denne utdanningens funksjonsområde er for lite presisert. Det bør presiseres hva som er
hovedkunnskaps områder for operasjonssykepleie.
Som eks selvstendig å gjennomføre en klinisk vurdering av pasients helsetilstand, planlegge
og gjennomføre operasjonssykepleie ut i fra pasientens behov og risiko knyttet til
pasientbehandling/kirurgi. Kunne tilpasse dette per operativt ved endringer i situasjon eller
hos pasient.
Videre forebygge komplikasjoner knyttet til kirurgi, som leiring, temperatur, forberede,
kontrollere og bruke medisinskteknisk utstyr, administrasjon av medikamenter,
infeksjonsforebygging, smittevern og forebygge psykisk belastning
Andre presiseringer som bør med er å holde oversikt over kirurgiske instrumenter og sterilt
engangsutstyr, samt sikre forsvarlig håndtering av instrumenter og utstyr mellom steril/usteril
sone, assistere kirurg/er per operativt, undervisning /opplæring av kollegaer, studenter og
andre i operasjonsteamet på kirurgiske instrumenter, engangsutstyr og MTU.
Videre bidrar i traumeteam, selvstendig vurdering og utførelse knyttet til reprosessering av
kirurgiske instrumenter, selvstendig vurdering og utførelse knyttet til rengjøring og
desinfeksjon av operasjonsstuer og utstyr
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