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Fagskule innan spesialreinhald
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1.Fagskule – kva det er – tilbod i Hordaland

2.Kompetansebehov innan  reinhald?
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1.Kva skjer vidare?



FAGSKULEUTDANNING  
Fagskulane i Hordaland



FAGSKULANE I HORDALAND

7 fagskular
3 Tekniske- og maritime fag
1 Marine fag
1 ”Grøne”fag (aborist)
2 Helse- og sosialfag

www.hordaland.no/fagskule 

2 fagskular
•Tekniske og maritime fag, 
marine og grøne fag
•Helse- og sosialfag

http://www.hordaland.no/fagskule


STYRING

• Hordaland fagskulestyre 
m/ politiske representantar
– ansvarleg tilbydar av fagskuleutdanninga

• Fagleg råd – samansetjing
– Bransjen   (mål å ha repr. frå alle regionane/områda)
– Studentar
– Avdelingsleiar/fagansvarleg
– Rektor



Fusa fagskule - Helsefag
1årige tilbod over 2 år deltid/nettstøtta

•PSYKISK HELSEARBEID
•KREFTOMSORG OG LINDRANDE BEHANDLING
•REHABILITERING
•LIVSSTILS- OG KRONISKE LIDINGAR Søkn sendt NOKUT
•SPESIALREINHALD OG STERILFORSYNING Søknar til 
handsaming i NOKUT



KVA KAN AUKA KOMPETANSE INNAN REINHALD GJE? 

Stikkord etter pilotprosjekt innan spesialreinhald ved US i Nordland: 
FAGLEGE EFFEKTAR:
•Auka bevisstheit generelt at reinhald er eit eige fag
•Auka breiddekompetanse
•Auka innsikt i og forståing for andre yrkesgrupper, arbeids- og 
ansvarsområde
•Auka pasientfokus
•Klar fagidentitet
•Nye og betre prosedyrar
•Kunnskapsbaserte vurderingar
•Betre reinhald !



EFFEKTAR PÅ ARBEIDSMILJØ
•Auka tryggleik, sikkerheit, meistring, fagidentitet, 
yrkesstoltheit
•Betre kommunikasjon om og for pasienten
•Aktive og engasjerte medarbeidarar – assistenten si 
kompetanse synlig – dei er ressurspersonar
•Deler kunnskap –>  generell kompetanseheving 
– > sosiale effektar

EFFEKTAR PÅ DRIFT
•Auka fleksibilitet i personalgruppa
•Betre vedlikehald av utstyr og instrument – god økonomi 
•Engasjert personale
•Redusert sjukefråvere 

KVA KAN AUKA KOMPETANSE INNAN REINHALD GJE?



Haukeland Universitetssjukehus bad HFK-Fusa fagskule 
om å utvikla tilbod innan spesialreinhald. 

Fusa tok utfordringa og 
HUS har medverka til interessant og god plan!



SH-DIR: BEHOVET FOR KOMPETANSE
• Samhandlingsreforma aukar 

behovet for kvalifisert personell 

• I ulike avd. i somatiske sjukehus; 
operasjon, anestesi, intensiven, 
akuttmottak, poliklinikkar, 
sterilsentral, isolasjon, mikrobiologisk, reinhaldsavdelingar

• I ulike psykiatriske institusjonar, 
sjukeheimar og  kommunehelsetenesta.  



SH-DIR: BEHOVET FOR KOMPETANSE  forts

• God hygiene i helse- og sosialtenesta blir stadig viktigare 
• Stadig nye utfordringar for tilsette som arbeider med 

spesialreinhald
• Vidareutvikla teoretisk og praktisk kunnskap
• Auka kompleksitet og kvalitetskrav knytt til behandling av 

utstyr



ETTER FULLFØRT FAGSKOLE SKAL YRKESUTØVAR HA SLIKE 

KUNNSKAPAR 
•ei teoretisk forståing for dei viktigaste prinsippa og metodane i 
spesialreinhald 
•kunnskap om kva krav som vert stilte til sterilforsyning i helsevesenet 
•kunnskap om ulike steriliseringsmetodar og steriliseringskontroll 
•kunnskap om korleis instrument og utstyr av ulike material og med 
ulike funksjoner skal behandlast, desinfiserast, reingjerast og 
vedlikehaldas
•kjennskap til spesialavdelingane si fysiske utforming, og 
ventilasjonen si tyding for miljøet i desse

LÆREPLAN I SPESIALREINHALD OG STERILFORSYNING 
forslag

OPPLÆRINGA SINE MÅL



ETTER FULLFØRT FAGSKOLE SKAL YRKESUTØVAR HA SLIKE 
FERDIGHEITER 
•meistra generelt reinhald og spesialreinhald og kunna 
ivareta spesialutstyr i helseinstitusjonar 
•meistra ulike steriliseringsmetodar og steriliseringskontroll
•meistra reinhald og desinfeksjon av anestesiutstyr
•kunna bruka kunnskap innan mikrobiologi, smittevern 
og hygiene i praksis

OPPLÆRINGA SINE MÅL



ETTER FULLFØRT FAGSKOLE SKAL YRKESUTØVAR HA SLIK 
KOMPETANSE
•ha handlingskompetanse i dei viktigaste prinsippa og metodane i 
spesialreinhald og sterilforsyning, m.a. pakking av gods til sterilisering 
samt handtering og lagring av sterilt gods

•ha kunnskap om og forståing for kor viktig samarbeidet med anna 
personell i institusjonane er  for å kunna vera aktiv del av teamet 
rundt pasienten

OPPLÆRINGA SINE MÅL



ORGANISERING OG OMFANG

• Fulltids opplæring er 38 veker
• 60 fagskulepoeng  
• Deltid og praksis (10 veker fulltid) >> 66 veker.
• Opplæringa er modulbasert
• Undervisninga er nettstøtta

dvs. omlag 50% på skulen i klasserom (evt. ved ekskursjonar) 
dvs. omlag 50%  via elektronisk læringsplattform. 



MODULAR
Emne Namn Deltid

veker
Vurdering Eks 

Fagskule
poeng

Modul 1 Felles innhaldsdel 18  v Mappekarakter 
skriftleg eks

5 t 
skriftleg
eksamen

14 fp

Modul 2
Mikrobiologi, 
smittevern og 
spesialreinhald

20  v Mappekarakter 7 dg 
skriftleg
heime 

-eksame
n etter 
modul 4

15 fp 

Modul 3 Utstyr og instrument 14  v Mappekarakter 11 fp

Modul 4 Sterilforsyning 10  v Mappekarakter 7 fp

Praksis Praksis 10  v Godkjent/
ikkje godkjent

  8 fp

Modul 5 Fordjuping 6  v Skriftlig oppgåve Munnleg
prøve 5 fp

Total  deltid >> 66 v   60 fp



MODUL 1:  FELLES INNHALDSDEL  (18 veker)       

1. GRUNNELEMENT I HELSE- OG SOSIALFAGARBEIDET
• Innleiande tema

Helse- og sosialfaget si historie -Teoretiske perspektiv og 
teoriar innan helse- og sosialfaga - Studieteknikk – IKT

•Etikk
• Kommunikasjon, samhandling og konfliktløysing

2. SAMFUNNSFAGLEGE EMNE
•Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk 
•Sosiologi og psykologi

«Alle helsefagskulestudentane skal utvikla kunnskap og forståing i 
ei felles referanseramme for yrkesutøvarar i helse- og sosialtenestene. 
Referanseramma skal danna basis for utvikling av felles haldningar og 
praktiske ferdigheiter…»



MODUL 1:  FELLES INNHALDSDEL  (18 veker)          s.1

Helsefagskulestudenten skal 
•kunna ta utgangspunkt i brukarane sine behov, planleggja og organisera 
tiltak i samarbeid med dei menneska det gjeld
•ha evne til å reflektera over og kunna grunngje eigen praksis i forhold til 
overordna og faglege perspektiv
•sjå si eiga yrkesrolle i eit kritisk lys
•ta medansvar for tilbakemeldingar til faglege og politiske styresmakter om 
hjelpebehov, verknad av tiltak og uheldige samfunnsforhold
•medverka til at den som treng hjelp frå helse- og sosialsektoren får eit 
tilpassa/eigna tilbod
•ha kunnskap om andre yrkesgrupper
•kjenna til aktuelle teoriar og omgrep innan fagfeltet



MODUL 2: MIKROBIOLOGI, 
SMITTEVERN OG SPESIALREINHALD

Mål:  
•ha skaffa seg kunnskap innan mikrobiologi, 
smittevern og hygiene 
•kunne bruke denne kunnskapen i praksis. 
•ha kjennskap til spesialavdelingane si fysiske 
utforming, og ventilasjonen si tydning for miljøet i spesialavdelingane

1a Mikrobiologi og smittevern

1b Reinhald

2 Spesialrengjøring  og  desinfeksjon

3 Bygningsmessige forhold og kvalitetssikringsarbeid



MODUL 3: UTSTYR OG INSTRUMENT 

Mål:  
•ha kunnskap om dei materiala som instrument og utstyr er laga av, 
og kva krav materiale stiller til bruk og behandling/vedlikehald
•ha kjennskap til hovudgruppene av kirurgiske instrument og deira funksjon 
og bruksområde
•ha kunnskap om korleis instrument og utstyr av ulike material og med ulike 
funksjoner skal behandlast, desinfiserast, reingjerast og vedlikehaldast
•kjenne til og vita kva utstyr som trengs til dei ulike anestesi-formene, og 
meistra reinhald og desinfeksjon av anestesiutstyr

1. Materiallære

2. Kirurgiske Instrumenter og anna medisinsk utstyr til gjenbruk

3. Elektromedisinsk utstyr





Mål: 
•ha kunnskap om kva krav som stilles til sterilforsyning i 
helsevesenet og ha kunnskap om og meistra ulike 
steriliseringsmetodar og steriliseringskontroll. 
•ha kunnskap om pakking av gods til sterilisering og 
handtering og lagring av sterilt gods

1.Sterilforsyning i helsevesenet
2.Steriliseringsmetodar og steriliseringskontrollar
3.Pakking, handtering og lagring av sterilt gods

MODUL 4:  STERILFORSYNING 



PRAKSISMODUL
• 10 fulle arbeidsveker 
• Inkl 2 skuledagar i praksisperioden.  

• Rettleiing av lærar på praksisplassen 
og elektronisk i praksisperioden  
 

• Får tildelt praksisplass av skulen, 
ikkje praksis på noverande  arbeidsstad

• Setja opp eigne mål for praksis

• Praksis = bestått/ikkje bestått 

• Må bestå praksis før avsluttande eksamen



PRAKSIS - MÅL
I praksis skal studenten arbeida med følgjande delmål 
og vil bli evaluert etter desse:

•delta aktivt i samhandling med kolleager og tverrfaglege team
•delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av i tråd med lover og 
forskrifter i fagfeltet
•arbeida etter yrkesetiske retningsliner og overhalda teieplikta og 
opplysningsplikta
•visa innsikt i og vilje til å justera eiga åtferd
•motta rettleiing i praksis og delta i eventuelle rettleiingsgrupper
•føre elektronisk logg og skriva rapport frå praksisperioden
•levera obligatorisk oppgåve frå praksis



Gjennom arbeidet med fordjupingsarbeidet skal studenten  

•fordjupa seg og bruka kunnskap frå dei ulike modulane, 
fagspesifikke teoriar og arbeidsmåtar, personlege røynsler 
frå yrkesliv og livet generelt og kompetanse i samspel med 
samarbeidsparter og system

•kunne gjera observasjonar i praksis, som har relevans til 
studieplanen sine mål og nytta dei 
•ha evne til å systematisera og formidla erfaringsbasert kunnskap

•kjenne til retningsliner for oppgåveskriving 
•kunne formulera ei problemstilling ut frå eit vald temaområde

Praksisretta  Sjølvvalt emne > godkj. av skolen > rettleiing lærar
 

Presentasjon av oppgåva 
> Skriftleg + munnleg for klassen/ lærarar + munnleg eksamen

MODUL 5: FORDJUPINGSOPPGÅVE



ARBEIDSFORMER
• Lærarstyrt undervisning
• Prosjektarbeid
• Rettleiing via elektronisk logg
• Individuelle arbeidsoppgåver
• Gruppearbeid med logg og refleksjon
• Diskusjonsfora
• Rollespel 
• Presentasjonar
 
ARBEIDSKRAV – VURDERING  
• Skriftlege individuelle oppgåver, skriftlege gruppeoppgåver
• Gruppeprosjekt, diskusjonsinnlegg / hovudinnlegg via elektronisk 

læringsplattform
• Føra elektronisk logg
• Mappevurdering 
• Skriftleg eksamen etter modul 1 og 4



Fagskule i spesialreinhald og 
sterilforsyning……..kva skjer vidare?

• August  / september – arbeidsmøte HUS-FUF
• Sept 2012 : søknad sendt NOKUT
• Jan 2013 : oppneminng av sakkunnig komite
• Mars 2013 – Innstilling - - respons
• April 2013 – Ev. godkjenning
• 15.april Søknadsfrist  via www.vigo.no 
• Ev. opptak juni 
• Ev. oppstart oktober 

Forkurs helse / reinhald?



ARMADAEN STÅR KLAR  TAKK FOR MEG!



Mål for sterilforsyningsansvarligestudiet Louisenberg :
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:


