
Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH) 

Videreutdanning  

LDH slik den fremstår i dag, ble etablert 1. august 1994 med basis i Diakonissehusets og 
Betaniens Sykepleiehøgskoler.  
 
Høgskolen har røtter tilbake til Cathinka Guldberg, som startet sykepleierutdanningen med to 
elever på Grønland i Oslo i 1868, og er den første av sitt slag i Norge.  
 
LDH var først i Norge til å tilby en egen sykepleierutdanning.  
 
Helt fra starten i 1868, har skolen vært en pådriver for kunnskapsbasert sykepleie, der 
omsorgen for vår neste har vært i sentrum. Slik er det også i dag.  
LDH er idag, med sine 800 studenter, er en av Norges største sykepleierutdanninger.  
 
Kvalitet og nestekjærlighet er de to verdiene utdanningen og alle spesialiseringer ved skolen 
bygger på.  
 
LDH er samlokalisert på Lovisenbergområdet med: 

• Lovisenberg Diakonale Sykehus,  
• Hospice Lovisenberg,  
• Cathinka Guldberg-senteret,  
• Gjestehuset Lovisenberg  
• Lovisenberg kirke.  

    
Dette gir muligheter til fellesskap og samarbeid for å møte fremtidens utfordringer.  
Skolen ligger meget sentralt i Oslo og med gode bussforbindelser.  
 
Diakonissehuset flyttet til Lovisenberg i 1888, hvor de i dag har flere delvirksomheter:  

• høgskole,  
• sykehus,  
• sykehjem,  
• barnehage,  
• gjestehus  
• diakonisenter.  

 
 
Videreutdanningene ved LDH: 
Aldring og eldreomsorg          deltid  60 stp  
Aldersdemens                      deltid  30 stp  
Flerkulturelt omsorgsarbeid    deltid  10 stp  
Intensiv sykepleie                heltid  90 stp  
Klinisk spesialist                   deltid  60 stp  
Nyfødtsykepleie                   heltid  60 stp  
Operasjonssykepleie             heltid  90 stp  
Ortopedisk sykepleie             heltid  60 stp  
Palliativ omsorg                   deltid  30 stp  
Sterilforsyningsansvarlige      deltid  60 stp  



Kunnskap gir trygghet – sikkerhet og kunnskap er informasjon kombinert med erfaring  
Kompetanse er viktig, vi skal ikke vi bare sørge for at utstyret er på plass. 
Kompetanse er evne, kvalifikasjon, dugelighet med tanke på stilling  
 
 
Mål for sterilforsyningsansvarligestudiet: 
Utdanningen skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å være ansvarlig for 
sterilisering og sterilforsyning, samt å lede og å utvikle avdelingen på et teknisk og 
kvalitetsmessig høyt nivå i overensstemmelse med norske lover og relevante standarder. 
Studiet gjennomføres ved fire semestre (2 år) 
 
Studiets innhold:  
Del 1: Grunnleggende kunnskaper (30 studiepoeng) 
Modul 1: Mikrobiologi og sykehushygiene (10 studiepoeng) 
Modul 2: Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering (12.5 studiepoeng) 
Modul 3: Sterilforsyning (6 studiepoeng) 
Modul 4:  Prosjektarbeid og andre metoder i fagutvikling (1.5 studiepoeng) 
 
Del 2: Fordypningsenhet (30 studiepoeng) 
Modul 5: Kvalitet, kvalitetessikring og utviklingsarbeid    (4.5 studiepoeng)                                                     
Modul 6: Validering og monitorering  (3 studiepoeng) 
Modul 7: Ledelse og drift av sterilsentraler  (7.5 studiepoeng) 
Modul 8: Fagutvikling på eget arbeidssted  (6 studiepoeng) 
Studentene skriver i tillegg en individuell avsluttende oppgave, tilsvarende 9 studiepoeng  
 
Studiekrav: Underveis i studiet er det innlagt studiekrav, og disse må være bestått før 
studenten kan framstille seg til eksamen.  
Med studiekrav menes oppgaver studentene må arbeide med etter retningslinjer gitt fra 
høgskolen. Studiekrav inngår på vitnemålet. 
 
For å komme raskt i gang med neste utdanning må vi kjenne til behovet for utdanningen, 
og vi ber derfor om at interesserte diskuterer utdanningen med sine arbeidsgivere og også å ta 
kontakt med: 
 

 
Lovisenberg diakonale høgskole,   
Lovisenberggt.  
15 B, 0456 Oslo. 
 
Telefon: 22 35 82 00,  
Fax: 22 37 49 34. 
  
E-post: admin@ldh.no 
Internett: http://www.ldh.no 

  
 

 


