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Forskning per 2.tertial 2021 
Det har blitt publisert 71 forskningsartikler med forfatter(e) fra Sykehuset Østfold (SØ) i løpet av 2 
tertial av 2021, en økning på 4 artikler sammenlignet med samme periode i 2020. 
 

Per august 2021 er det 45 stipendiater tilknyttet SØ. Det er ingen som disputerte i 2 tertial, men 3 
stipendiater har fått dato for disputas høsten 2021. 
 

Antall pågående forsknings- og kvalitetsprosjekter ved SØ er om lag 200, hvorav 141 er 
forskningsprosjekter. Dette er en blanding av prosjekter som er initiert av SØ og andre 
helseforetak og institusjoner i inn- og utland, og en blanding av akademisk- og industrifinansierte 
prosjekter (se figur under). 
 

 
* Pågående betyr ikke at tilrådning fra personvernombudet er på plass, men at prosjektet er godkjent av avdelingssjef. Dette kan derfor føre til en 
overestimering av pågående prosjekter. 
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Utdanning og opplæring mai – oktober 2021 
 

Studenter i praksis 

Totalt har 325 studenter (fra 19 ulike utdanningsløp) gjennomført praksis i høstsemesteret 2021. 
All planlagt praksis har blitt gjennomført.  
 

Lærlinger  

Læreløpene går som vanlig for våre 69 lærlinger innen følgende fag: 

 Helsearbeiderfaget, antall 31 

 Ambulansefaget, antall 31 

 Kokkefaget, antall 2 

 Logistikkfaget, antall 2 

 Byggdrifterfaget, antall 3 

Av de nevnte 69 er det 4 som tar fagbrev på jobb; 3 i byggdrifterfaget og 1 i helsearbeiderfaget. 

Utdanningsstillinger (fulltidsstudier) for sykepleiere 
Sykehuset har 40 sykepleiere i utdanningsstillinger innen prioriterte videreutdanninger innen 
studieretningene anestesi, akutt, intensiv, operasjon, kreft, barn og master i jordmorfaget. 
Akuttsykepleie: 4 utdanningsstillinger 
Anestesisykepleie: 5 utdanningsstillinger 
Intensivsykepleie: 13, av disse har én permisjon og 3 pga. økt tilskudd i forbindelse med covid-19 
Operasjonssykepleie: 7 utdanningsstillinger 
Barnesykepleie: 2 utdanningsstillinger 
Kreftsykepleie: 3 utdanningsstillinger 
Jordmorfag: 9 utdanningsstillinger 
 

Fra 2022 øker vi til 54 utdanningsstillinger i sykehuset. Det er en økning på 14 nye stillinger, som 
inkluderer kravet fra HSØ om 8 nye utdanningsstillinger innen intensiv. Utover det er en økning i 
antall stillinger gjort med bakgrunn i at det er en underdekning på akuttsykepleiere, høy alder på 
anestesi- og operasjonssykepleiere, kreftavdelingen og barneavdelingen har behov for flere 
kreftsykepleiere, og det er behov for flere jordmødre.  
 

Ny fagskoleutdanning 
Sykehuset har vært med på å utarbeide en ny fagskoleutdanning innen ambulanseoperativ ledelse 
og prehospital pasientbehandling. Studiet er et deltidsstudium, og går over to år (60 studiepoeng) 
med første opptak høsten 2021.  
 

Leger i spesialisering  
LIS1: 
32 LIS1 startet opp i august 2021. Alle har gjennomført introduksjonsuke og har fått tildelt 
læremålsplaner.  
 

LIS 2/3: 
Vi har fortsatt 34 ulike spesialiseringsløp i SØ, ca. 240 LIS i utdanningsstillinger. Disse har til 
sammen 412 læringsmålsplaner tildelt. Sykehuset jobber kontinuerlig med å optimalisere at alle 
LIS har riktige Læringsmålsplaner tildelt og har det siste året opprettet et nettverk for 
kontaktpersoner for Kompetanseportalen. Det har også vært en ledermøtesak for å understøtte 
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viktigheten av at dette utføres riktig. Regionalt, via regionalt utdanningssenter, er det stort fokus 
på koordinering av kurs, kursgjennomføringer og kurspåmeldinger. Det tilstrebes å fortsette og 
gjennomføre digitale kurs der dette er hensiktsmessig. 
For å sikre at sykehuset også bidrar med utdanning av LIS i allmennmedisin, har vi det siste året 
inngått en samarbeidsavtale med kommunene i Østfold. Sykehuset bidrar via denne avtalen med 
at 8 LIS i allmennmedisin får sin rotasjon til sykehuset årlig. 
 

Prosjekt «Fullskala implementering av Kompetanseportalen»: 
Prosjektet har under pandemien lagt om sine kurs fra klasserom til digital gjennomføring. Det har 
ført til at prosjektet ikke har blitt forsinket. Prosjektet skal i løpet av desember ha gjennomført 
opplæring av ledere, fagansvarlige og andre aktuelle. Det er planlagt at prosjektet overføres til 
drift i løpet av januar 2022. Da skal det være utarbeidet en sluttrapport og en plan for videre 
implementering i drift. 
 

Obligatorisk kurs i supervisjon og veiledning for leger: 
To kurs i supervisjon og veiledning (to dagers kurs) gjennomføres høsten 2021. Begge kursene er 
fullbooket. Vi har per dags dato fire instruktører/veiledere. Jobber med å rekruttere to til, slik at vi 
ev. kan sette opp tre kurs per semester ved behov.  
 

Felles kompetansemodul (FKM) og gruppeveiledninger/undervisning:  

 Medvirkning, pasient- og pårørende opplæring, samhandling og kommunikasjon: 

To gruppeveiledning gjennomføres høsten 2021. På grunn av etterslep fra vårens avlyste 
kurs, har vi økt kapasiteten ved å doble antall plasser og hente inn en ekstra veileder per 
gjennomføring.  

 Kvalitet, pasientsikkerhet, lovverk og etikk 

To gruppeveiledning gjennomføres høsten 2021. På grunn av etterslep fra vårens avlyste 

kurs, har vi økt kapasiteten ved å øke med noen ekstra plasser. 

 Forskningsseminar 

To forskningsseminarer planlagt. Begge gjennomføres digitalt. 

 Samvalg  

To undervisninger planlagt. Begge gjennomføres digitalt. 
 

Opplæring/undervisning (intern)  
Her fremkommer kun opplæring som fag- og kompetanseavdelingen har oversikt over. Vi gjør 
oppmerksom på at det foregår mye opplæring lokalt på enhetene som ikke blir omtalt her. 
 

Oppgavedeling fra sykepleier til helsefagarbeider  
Oppgavedeling fra sykepleier til helsefagarbeidere har vært et prioritert område de siste to årene. 
Det er utarbeidet standardisert opplæring og prosedyrer innen vedtatte oppgaver. På intranett har 
vi laget en ressursside for oppgavedeling. Den finner dere her: Oppgavedeling helsefagarbeidere 
(sykehuspartner.no) 
 

Under følger en oversikt over antall medarbeidere som har registrert kompetanse i Gat på de ulike 
oppgavene per 18.10.2021. NB! Antallet under er de som per 18.10.21 har en aktiv kompetanse 
registrert i Gat. Det er flere som har hatt opplæring, men da det er krav til årlig re-opplæring vil 
antall aktive registrerte kompetansekoder variere fra tid til tid.  
 

http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/fag/oppgavedeling-helsefagarbeidere
http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/fag/oppgavedeling-helsefagarbeidere
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Fagprosedyrer Antall HFA som har kompetanse 

registrert i Gat 

PVK 14 

Infusjoner (Natriumklorid, Ringer, Glukose) 34 

EKG 0 

Forstøverbehandling (Ventoline, Atrovent) 25 

Urinkateter kvinner 0 

Blærevolummåler 0 
 

Lokal opplæring i fagprosedyrer (bestillinger) 
Fram til sommerferien har simulering- og ferdighetssenteret ukentlig bistått med lokal opplæring 
av små medarbeidergrupper i ulike fagprosedyrer etter bestilling fra enhetene. 
Ferdighetstreninger på spesielle fagprosedyrer arrangert i kohorter har også blitt gjennomført i 
simulering- og ferdighetssenteret. Denne høsten har opplæring i den formen vi kjenner fra 
tidligere vært gjennomført, i takt med at smittevernrestriksjonene har opphørt.  
 

E-læringskurs i Læringsportalen (LP)  
I LP er ca. 350 e-læringskurs tilgjengelig, hvorav 75 er utviklet av SØ. Digital læring er i en fase hvor 
vi ønsker å bruke mer av våre ressurser på å utvikle digitale elementer inn i tradisjonell e-læring 
eller som egne opplæringstiltak. Vi opplever stor etterspørsel etter hjelp til å digitalisere 
opplæring. Dette være seg streaming, film eller podkast. 
 

Gjennomføringsgraden på e-læringskurs var stigende mot sommeren. Fra august så har den lagt 
ganske stabilt. I perioden 1. mai til 30. september har det vært 11 960 gjennomførte e-
læringskurs: 
 

 
 

Klasseromskurs Læringsportalen (LP)  
Restriksjonene på antall kursdeltagere i et klasserom, og mangel på store nok rom har preget 
aktiviteten. Etter at vi har kunnet åpne for høyere deltagelse på kurs har det også vært en markant 
økning på antall deltagere. Noe av dette skyldes også etterslep av obligatoriske kurs som 
brannslukking. Det vil ta tid å ta igjen et slikt etterslep, og det er pr. dags dato en presset situasjon 



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 8. november 2021 Side 6 av 7 

Styresak nr.: 71-21  

 
når det gjelder tilgjengelig klasserom. Under pandemien ble mange kurs gjennomført digitalt. 
Dette er en form som vi ønsker å videreføre, men den passer dessverre ikke for alle typer 
kursaktivitet. 
 

Det ligger omtrent 100 klasseromskursaktiviteter tilgjengelig i portalen. I perioden 1. mai til 30. 
september er det vært 1306 personer registrert på klasseromskurs. 
 

 
Ny sykehuspodkast: 

Etter at det er blitt etablert en digital medialab i Kalnes Samfunnsbygg er det opprettet en gruppe 

som arbeider med podkasten «Folk & Fag». Det er til nå publisert 5 episoder som kan lyttes til av 

alle interesserte både i og utenfor sykehuset. Ambisjonen er å publisere nye episoder hver 2. uke. 

Podkasten finnes både på Spotify, Apple Podcasts og Google Play. 

 

Pasient- og pårørendearbeid – opplæring og undervisning mai - oktober 
Det har i starten av denne perioden blitt gjennomført mindre gruppeopplæring pasient- og 
pårørendeopplæring (PPO) grunnet covid-19/smittevernsrestriksjoner. Vi er i en prosess med å få 
en total oversikt over inneværende periode og opplæring innen PPO i SØ, og den vil 
forhåpentligvis foreligge innen desember 2021.   
 

Seksjon pasient- og pårørende opplæring har som oppgave å utarbeide en oversikt over 
gruppeopplæring i regi av SØ. I juni ble det sendt ut en kartlegging via Questback for å innhente 
denne informasjon, og vi jobber fortsatt med dette. Vil foreligge i første tertiær. 
 

Opplæring til/av pasienter- og pårørende 

 Diabetes II, oppstart oktober, 30 deltakere 

 Hjertesvikt, 20 deltakere. 13 pasienter og 7 pårørende. Det er flere deltakere nå enn tidligere 

og vi vurderer å justere opp til 3 kurs pr år, mot 2 kurs pr år som nå. Oppstart 20.oktober. Siste 

kursdag 17.november. 2 kursdager.  

 Nyreskolen, 11 deltakere.  

 Temadager for foresatte med barn med overvekt, oppstart 11.11.21. Antall deltakere vet vi 

ikke ennå, men har plass til 20. 
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 Temadager for foresatte med barn/unge med CFS/ME, oppstart 17.9.21, 8 deltakere.  

 Lunge-rehabilitering/KOLS, 8 deltakere. 

 Voksne med ME, 8 deltakere. Kurset er under vurdering da dette ikke nødvendigvis er en 

spesialisthelsetjeneste oppgave. 

 Helse- og arbeid mestringskurs. Antall deltakere: 5. 5 kursdager med oppstart 13/10. Siste 

kursdag 10/11. På sikt når kurset har blitt kjent og det er mange som viser interesse, er planen 

å holde 2 kurs i halvåret. Det er allerede satt opp 10 kursdager vinter/vår 2022 så vurderer vi 

etter behov. 

 Psykoseseminar for pårørende – 19.4.21 (digitalt), 6 deltakere. 18.10.21, antall påmeldte: 13 

 Hofte- og kneskolen, mandag og tirsdag. Antall deltakere per uke i høst er 16 

 Livstyrketrening i regi av Smertepoliklinikken, antall deltakere er 12 per halvår 
 

Opplæring av helsepersonell 

 5 dagers kurs i helsepedagogikk våren 2021 avsluttet 25. mai, 8 deltakere gjennomførte. 

 5 dagers kurs i helsepedagogikk oppstart 13. oktober, påmeldt 5 interne og 5 eksterne 

Henvendelser til seksjon pasient- og pårørendeopplæring om kurs fra pasient- og pårørende:  

 ALS 

 Kurs for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelse 

 Stressmestringskurs for pårørende 

 To henvendelser vedrørende «Egenmåling for INR» 

 Livsmestringskurs – når man får en kronisk sykdom (for pasienter og pårørende) 

 Ønske om fortsettelse av ME kurs 

 Parkinson 

 
 


