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Hva er kompetanseheving?

• Formalutdanning: 

– Master

– Spesialistgodkjenning

– Doktorgrad

• Jobbkompetanse: Hvordan lære seg å huske 
«tusen»  viktige detaljer



Systematisert kompetanseheving hvorfor?

– Sikre at fagansvarlige er faglig oppdatert

– Sikre at fagansvarliges kunnskap 
videreformidles til vaktgående bioingeniører –
som validerer de fleste svarene



3 delt innlegg:

• Systematisert kompetanseheving 

• Kontinuerlig opplæring i 
hematologienheten på Radiumhospitalet

• Fagnettverkets rolle i 
kompetansehevingsarbeid



Seksjonsleders rolle 

• Må forankres hos leder:

– Aksept for tidsbruk 

– Kursdeltagelse - påfyll for fagledere

– Velvillighet fra andre enheter 
(for eksempel tar ansatte ut av rutinen når gjennomgang av 
oppgaver)



Kompetanseheving = kontinuitet 

• Hver mnd? 

• Hvert halvår?

• Årlig?

• Etter behov?



Enhetsleder/ 
spesialbioingeniør 
sin rolle

• Fagansvarlige må ønske dette (eierskap,  

kreativitet, interesse)

• Fagansvarlige må finne sin egen form (ikke 

fortelles av andre)

• Form og hyppighet defineres av hver enhet



Praktisk 
gjennomføring
Det enkle er ofte det beste☺

• Brukermøter- Arena for kunnskapsdeling

• Case/ Kahoot/ Gruppearbeid

• Kurs i læringsportalen fra andre sykehus

• Dele Case med andre sykehus



Fagleder-
kompetanse

• Viktig å delta på kurs- fagansvarlige får input

• Knytte kontakter, lærer ofte mye mellom 
foredragene 

• Møte likesinnede (fagansvarlig ensom rolle)

• Foredragsholdere fra «hverdagen og 
virkeligheten» avgjørende for at kurs skal bli bra. 



3 delt innlegg:

• Systematisert kompetanseheving

• Kontinuerlig opplæring i 
hematologienheten på Radiumhospitalet

• Fagnettverket rolle i kompetansehevingsarbeid



Bakgrunn hematologi på RAD:

2010 - Fra én teknologi til to:

– Abbott CD Sapphire og Advia 2120i

Få kunnskap om plot på ny måte med forskjellige 
målemetoder



Utfordring

• Mange unormale plot                          
(instrumentene gir forskjellige resultater, hvilket skal man velge?)

• To teknologier ikke bare velsignelse, 
usikkerhet medfører mange omkjøringer 
(Gir hverken økt kompetanse eller trygghet)

• Omkjøringer er dyrt og tar mye tid (som vi ikke har)



Hvordan øke kompetansen? 

• Samler Case kontinuerlig (ansatte bidrar)

• Lager 4-5 CASE pr halvår

• Hematologi: «Plot» fra 2 teknologier 
kombinert med bilder fra utstryk 



Hvilke prøver lager vi case av?

• «Vanlige» problematikk

• Sjeldne problemstillinger

• Avvik  



Engasjement

• Oppgaven leveres, men rettes ikke

• Rett svar = selvtillit i hverdagen 

• Feil svar= læring i trygge omgivelser

• Ansatte lager CASE og fremfører



Besvarelse og gjennomgang

• Svare enkeltvis eller i gruppe.

• Besvarelsene samles inn

• Gjennomgang i plenum, besvarelsene deles ut 

• De som ikke kan delta: Fasit legges ut samme sted 
som Case 

• Ansatte som ikke er tilstede får utlevert 
besvarelsen sin senere, sjekkliste. 



Få patologiske  
funn i 
urinmikro

• Feil oppbevaring?

• Feil sentrifugering?

• For lite kunnskap om mikroskopering?



Urin stiks og mikro

• Ble en del av hematologienheten 1.9.2016

• Sjelden/ aldri alvorlige patologiske funn

• Få uriner- Foreslått flyttet til RH



Hva endret vi?

• Nye rutiner for uriner-oppbevaring

• Byttet sentrifuge

• Kurs i urin-mikro

• Ny brukerveiledning med bilder

• Nytt mikroskop med kamera

• Systematisert oppfølging av ansatte



Kompetanse heving 
gjennomføring

• Samler patologiske prøver i kjøleskap

• 2 case patologiske prøver

• Gruppe på to sitter sammen

• Gjennomgang umiddelbart etter 
gjennomføring

• Resultat: Alle gjenkjente alvorlig patologi 



Har vi oppnådd noe?

• Økt kunnskap og faglig trygghet 
(nattevakt er alene)

• Økt interesse for tolking av resultater               
(i stedet for frustrasjon?)

• Økt faglig fokus

• Økt faglig engasjement (Ansatte tar initiativ, bidrar med case)



Variasjon i opplæringen:

• Gruppearbeid

• Selvstendig oppgaveløsning

• Kahoot som verktøy? 

– Hva brukes denne knappen til         i 
valideringsprogrammet? 



Konklusjon:

– ”Dette vil vi ha”

– Tidkrevende
(Hematologi-Case gjenbrukes i julekalender og vi deler gjerne med andre laber)

– Rutine med fast mal (effektivisere tidsbruk)

– Viktig at alle besvarer                             
(dårligere læring dersom fasit ”serveres”)

– Tid til oppgaveløsning (finne tid selv eller organisert av 

fagansvarlig)



3 delt innlegg:

• Systematisert kompetanseheving 

• Kontinuerlig opplæring i 
hematologienheten på Radiumhospitalet

• Fagnettverkets rolle i 
kompetansehevingsarbeid



Fagnettverk i OUS?

• Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål 
og Aker

– fagansvarlige enhetsledere/ 
spesialbioingeniører

– medisinsk faglig ansvarlig lege 

• Andre Oslo sykehus som ønsker faglig tilknytning



• Akkreditering

• Faglig beslutningsmyndighet 

• Samordne prosedyrer/rutiner = 
Ressursbesparende

• Intermaskinell kontroll

• Beste kunnskapen fra hvert sykehus- faglig 
sterkere – bedret pasient behandling

• Arena for læring -CASE

Fagnettverk oppgaver



• Lærerikt samarbeid

– utveksle erfaringer  

– Etablere felles rutiner 

• Hematologi: Fagnettverket lærte meg ”alt”

• Felles prosedyrer: Rutinene har god kvalitet

• Felles interesse i fag (Ensom «fagnerd» på sykehuset)

Fagnettverk- øke kompetanse



Fagnettverk og kompetanse:

• Arena for godt 
samarbeid

• Eierskap til 
fagnettverket 



Kompetanseheving-arbeidsbelastning

Er det litt for stille hos dere, 

siden du har tid til dette?

– Lederansvar å lære opp ansatte

– Mer kompetente medarbeidere= 

Mindre «mas» om hjelp

– Livsstil å tenke ut kreative løsninger både 
hjemme og på jobb, e-post til meg selv på jobb  



Teamwork og kompetanse

Skape godt teamwork fordi det er:  

– viktig for å utvikle seg 

– viktig for å lære av feil og bli bedre



Lab er teamwork

• Nyansatte må lære av erfarne ansatte    

• Skape arena for overføring av kunnskap

• Systematisert kompetanseheving i lab –
trygg arena for læring. 



Konklusjon:

• Systematisert kompetanseheving 
– forutsetter at fagledere får støtte hos administrative ledere til 

gjennomføring

• Kontinuerlig opplæring 
– øker kunnskap og skaper interesse for fag

• Et godt fungerende fagnettverk 
– gir læring

– ideer til forbedring 

– grunnlag for å ta i bruk den beste kunnskap fra hvert sykehus


