Kurs i venøs blodprøvetaking, laboratorie- og
skiftestuearbeid utenfor sykehus
Kurset er aktuelt for alle grupper helsepersonell som ønsker å utdanne seg til
helsesekretærer eller som ønsker å oppdatere kunnskap og ferdigheter i
blodprøvetaking og skiftestuearbeid.
Aktuelle yrkesgrupper er sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere,
ambulansepersonell, vernepleiere.
Kurset går over seks kvelder på mandager kl. 17.00 – 21.00 i perioden uke 43 – 48.

Kursinnhold:
➢ Teoretisk og praktisk gjennomgang av utstyr og prosedyrer i venøs blodprøvetaking
utenfor sykehus.
➢ Praktiske øvelser i desentralisert venøs blodprøvetaking
➢ Teoretisk og praktisk opplæring i skiftestuearbeid som observasjon og stell av sår,
fjerning av sting/agraffer, øreskylling, subcutane injeksjoner
➢ Praktisk opplæring og øvelse i blodprøvetaking gis av overbioingeniør Sykehuset Østfold
➢ Kurset er utarbeidet etter gjeldende standard og NOKLUS-godkjent.
Kurskveld 1 – mandag 23. oktober
➢ Gjennomgang retningslinjer og regelverk
➢ Pasientbehandling generelt
➢ Prøvetaking av pasienter med spesielle behov
➢ Anatomiske og fysiologiske forhold
➢ Smittevern
Kurskveld 2 – mandag 30. oktober
➢ Gjennomgang prosedyrer
➢ Pre - analytiske forhold
➢ Gjennomgang av nødvendig utstyr
➢ Venøs blodprøvetaking – praktiske øvelser

Kurskveld 3 – mandag 6. november
➢ Prosedyrer for håndtering, oppbevaring og forsendelse av prøvemateriale,
prøvesvar, kvalitetssikring av laboratoriearbeid, herunder kalibrering av utstyr
➢ Venøs blodprøvetaking – praktiske øvelser
➢ Kapillær prøvetaking – praktiske øvelser
Kurskveld 4 – mandag 13. november
➢ Urinprøver og andre aktuelle prøver (ekspektorat, mononukleose, spirometri)
➢ Feilkilder i forbindelse med prøvetaking
➢ Transport og prosessering av prøvemateriale
Kurskveld 5 – mandag 20. november
➢ Gjennomgang laboratoriearbeid, vedlikehold og kontroll av utstyr og nødvendig
dokumentasjon
➢ Skiftestuearbeid
➢ Observasjoner sår og stell av sår
Kurskveld 6 – mandag 20. november
➢ Puls og blodtrykksmåling (ProAct), observasjon og dokumentasjon
➢ Subcutane injeksjoner og vaksinasjoner
➢ Øreskylling
➢ Avslutning med evaluering og utdeling av kursbevis.
Pris: Kr. 7000.Inkluderer kursmaterialet og kursbevis.
Bindende påmelding på epost: fagskolen@ostfoldfk.no eller på telefon 69 38 13 00
Kursholdere: Spesialsykepleier og faglærer ved fagskolen i Østfold Grethe Olava
Bakkevold og overbioingeniør Åse Berit Mathisen, Sykehuset Østfold

