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Undervisningstemaer sykepleiefaglige prosedyrer 
 

CADD Legacy smertepumpe 1.5 time 

CADD Solis smertepumpe 1.5 time 

CVK 1 time 

VAP 1 time 

PICC-line 1 time 

Blodtransfusjon (mer informasjon under) 1,5 time 

PVK 1,5 time 

Midline 1 time 

Suprapubisk kateter 45 min. 

Subkutan nål (tilbys kun i kombinasjon med annet tema) 30 min. 

Gastrostomisonde/PEG 1 time 

Nasogastrisk sonde 45 min. 

PleurX dren  45 min 
 

 
Digitale undervisningswebinarer 
 
Fra høsten 2021 har Ambulerende sykepleieteam i samarbeid med Kompetansebroen arrangert 
digitale undervisningswebinarer. Webinarene foregår på Teams siste tirsdag i måneden (med noen 
unntak) og har en varighet på ca 1 time. Det er ulike temaer hver gang med utgangspunkt i 
innmeldte ønsker fra brukere av Ambulerende sykepleieteam. Ideen med webinarene er å enkelt 
kunne tilby faglig påfyll i en travel hverdag. Her kan helsepersonell samles på sin arbeidsplass for 
en faglunsj eller sitte hjemme i sin egen stue. Foreleserne er ansatte ved aktuelle avdelinger på 
Ahus. Oversikt over neste webinar og påmelding ligger tilgjengelig under Alle arrangement på 
Kompetansebroen.no.  

Undervisningstilbud 

Ambulerende sykepleieteam 
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Blodtransfusjoner på helseinstitusjoner utenfor sykehus 

 
Tilbudet er forankret i en egen retningslinje mellom kommunene, bydelene og Ahus. Alle 
helseinstitusjoner i opptaksområdet til Ahus kan selv vurdere ønske om undervisning og å kunne 
tilby blodtransfusjon til sine pasienter. Undervisningen sertifiserer institusjonen til å benytte seg 
av tilbudet. 
 
Dersom dere har eller tenker at dere vil få aktuelle pasienter, bestill gjerne undervisningen 
allerede nå. Denne er obligatorisk for å kunne benytte seg av tilbudet. Undervisningen utføres av 
overlege og bioingeniør fra blodbanken Ahus og Ambulerende sykepleieteam. Det undervises bl.a. 
i hva et blodprodukt er, transfusjonsreaksjoner, prosedyre for bestilling og gjennomføring. 
Undervisningen er forbeholdt ansvarlig lege og sykepleier.  

 
 

 
 
 

 
Hvis noen av temaene er aktuelle for deres arbeidsplass. Send oss en mail på ast@ahus.no. 

Kontakt oss gjerne ved spørsmål. 
Undervisning er forbeholdt helsepersonell i Ahus sitt opptaksområde. 
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