
Fagskoleutdanning – sterilforsyning i helsetjenesten



Sterilforsyning i Helsetjenesten

Fagskolen Oslo Akershus tilbyr fagskoleutdanningen 

Sterilforsyning i helsetjenesten 

    som deltidsstudium over 2 år med 1 fast skoledag/uke,

    og  3 praksisperioder på henholdsvis 4, 5 og 6 uker.

Studiet er gratis – studentene betaler kun for

    læremidler som kan søkes dekket av fagforbund.
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Sterilforsyning i 
Helsetjenesten

Innhold: Målet er å kvalifisere helsepersonell til å 
beherske arbeidsoppgaver innen 
sterilforsyning og ha kompetanse i hvordan 
smitteveier brytes og smittespredning 
hindres. 

Krav til 
opptak:

Fullført og bestått videregående

opplæring med fagbrev eller 

autorisasjon innen helse og oppvekstfag,

 eller 

Realkompetansevurdering, (Minimum 5 års

relevant yrkespraksis.)

I tillegg må søkeren ha tilstrekkelige 
kunnskaper og ferdigheter i norsk skriftlig og 
muntlig.
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 Erfaringer så langt
 

•Fagskolen 
Oslo 
Akershus 
startet opp 
fagskoleut
danning i 
«Sterilforsyn
ing i 
helsetjenes
ten» 
August 
2015. 
•Skolen tok 
imot 27 
studenter 
fra hele 
Østlandso
mrådet, 
hvor 24 
studenter 
arbeider 
daglig 
innen 
sterilforsyni
ng, og 3 
studenter 
med 
helsefaglig 
fagbrev får 
grundig 
praktisk 
opplæring 
i 3 
praksisperi
oder over 
15 uker til 
sammen. 

Studentene får tittel Sterilforsyningstekniker
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De ulike helseforetakene med 
sterilforsyningsenheter, har forpliktet seg 
til å ta imot et visst antall studenter med 
helsefaglig fagbrev, men uten praksis innen 
sterilforsyning, til praktisk opplæring i praksis-
periodene.

August 2016 tok vi imot 33 nye studenter, 
hvor 32 studenter arbeider daglig innen 
sterilforsyning, og 1 student som har 
helsefaglig fagbrev.
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Vi har til nå ingen frafall av studenter 
innen sterilforsynings-utdanning. Alle 
studentene i begge klasser har til nå 
bestått alle eksamener og fått godkjent 
praksisperiodene.

Studentene arbeider med prosjekter 
relatert til hvert emne de fokuserer på, i 
de nevnte praksisperiodene, og har 
bidratt til forbedringer av prosedyrer og 
arbeidsoppgaver i avdelingene.
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Alle studenter innen sterilforsyning i 
helsetjenesten ved Fagskolen Oslo 
Akershus opplever stort læringsutbytte, 
og opplever faglig og personlig vekst, 
som gjør dem bedre rustet til å utøve 
yrket sitt etter gjeldene lover, regler, 
prosedyrer og standarder.

Studentene forsto før utdanningen 
hvordan de ulike arbeidsoppgavene 
skulle utføres, - nå forstår de i tillegg 
hvorfor oppgavene må utføres etter 
gjeldende regler, prosedyrer og 
standarder.
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Studentene opplever stort læringsutbytte ved 
å møtes en dag ukentlig på skolen, for å 
utveksle erfaringer på bakgrunn av ulike 
rammefaktorer ved de ulike helseforetak.

Ved å kunne reflektere over egen praksis, og 
være i dialog med kolleger ved ulike 
helseforetak, fremmes evnen til å forstå 
betydningen av riktige arbeidsprosedyrer.

Fagskolen Oslo Akershus starter opp ny klasse 
høsten 2017 – og har pr. 02.05.2017 - 43 søkere, 
hvorav 29 kvalifiserte. 
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Jeg må til slutt få takke Marianne 
Palm og Seija Loe ved OUS for å 
ha utarbeidet studieplan og 
startet opp utdanningen i 
Sterilforsyning i helsetjenesten 
ved Fagskolen Oslo Akershus.

Tusen takk for 
oppmerksomheten!! 


