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Sterilforsyning
i helsetjenesten
Sterilforsyning er et viktig ledd i infeksjonsforebyggende arbeid og pasi
entsikkerhet. Samtidig går den teknisk-medisinske utviklingen raskt, og
ny viten, omfattende lovverk og nye faglige standarder fører til strengere
kvalitetskrav. Tidligere har opplæringen innen sterilforsyning i stor grad
vært håndtert internt på de enkelte sykehus, og kvalitet og omfang har
variert sterkt.
For å tilfredsstille kravene for stadig
økende kompetanse innen sterilforsyning,
er en formell utdanning på fagskolenivå
nødvendig. Dette deltidsstudiet er
et svar på dette behovet, og studiet
er utarbeidet i et samarbeid mellom
Fagskolen Oslo Akershus (FOA) og Oslo
universitetssykehus. Undervisning og
praksis gjennomføres i nært samarbeid
med fagmiljø ved ulike helseforetak.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet gir 60 studiepoeng og er bygd
opp med en fast undervisningsdag i uka
gjennom hele studiet og praksis i emne
2 (60 t), 3 (195 t) og 4 (195 t). Studiet er
organisert med forelesninger, oppgaver
individuelt og i grupper, samt diskusjoner/erfaringsdeling og presentasjon.

Studiet består av fire hovedemner i
tillegg til hovedprosjekt:
1.

2.
3.
4.
5.

Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
Hygiene, mikrobiologi og smittevern
Utstyr og instrument
Sterilisering og steril lagring
Fordypning/hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagskoletekniker
innen sterilforsyning i helsetjenesten
og gjør deg kvalifisert for arbeid på
sterilforsyningsenheter i sykehus, operasjonsavdelinger i sykehus og hos private
aktører som utfører oppgaver innen
sterilforsyning.

Høyere yrkesfaglig utdanning
En fagskoleutdanning er en kort og
yrkesrettet utdanning som bygger på
videregående opplæring. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning innenfor yrkesfag,
med en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. Fagskoleutdanninger bygger
på alt fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev,

til mer generelle studieforberedende
programmer. Kompetansen må fornyes
og videreutvikles, og den yrkesfaglige
utdanningen har fordelen av å være tett
koblet til arbeidslivet.

Opptak til fagskoler

Fra 2020 kan du søke fagskoleutdanninger gjennom Samordna opptak.

Nå kan du søke
fagskoleutdanninger
gjennom Samordna
opptak.

Kuben Yrkesarena

Studietilbudet Sterilforsyning i
helsetjenesten
Opptakskrav

For å kunne bli vurdert til opptak i
studie, er det viktig å levere nødvendig
dokumentasjon sammen med søknaden.
Dette kan være vitnemål eller fagbrev
og dokumentasjon på relevant arbeids
erfaring dvs. arbeidsattest.
Ett av disse kravene må oppfylles:
1. Fullført og bestått videregående
opplæring med fagbrev /vitnemål og
autorisasjon.

Godkjente fagbrev/yrkeskompetanse:

Helsefagarbeider, omsorgsarbeider,
hjelpepleier, ambulansearbeider, aktivitør,
apotektekniker, tannhelsesekretær, hudpleie, ortopedtekniker eller fotterapeut.
2. Realkompetansevurdering: Fem
års relevant praksis innen
fagområdet (omregnet til heltidsstilling)
og kompetanse i felles allmenne fag.
Studiet undervises på norsk, og studentene må ha tilfredsstillende norskkunnskaper
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