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Ferdighetslab Fosen 

 

Bakgrunnen for etableringen av Ferdighetslab Fosen er et formalisert samarbeid 
mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag ved 
Åfjord kommune og Fosen Helse IKS.  Samarbeidet har avdekket et behov for å 
utvikle et systematisert kurstilbud innenfor det akuttmedisinske fagområdet for 
kommunene. Kurstilbudet skal ivareta både kompetanseheving hos 
helsepersonell i kommunene og sørge for kvalitetssikring av tilbudet/tjenesten 
som blir gitt innenfor fagområdet. 

Det er etablert en ferdighetslab i tilknytning til Fosen DMS sine tjenester på 
Brekstad. Her er det investert i en del avansert utstyr som benyttes i 
undervisningen. Utstyret kan benyttes til opplæring og øving på 
ferdighetslabben eller ut i kommunene etter avtale. 

I kurstilbudet som gis er det satt sammen forskjellige type «kurspakker». 
Kursene gjennomføres i den enkelte kommune/tjenesteområde etter avtale, eller 
på ferdighetslabben som er tilknyttet Fosen DMS.  

Ferdighetslab Fosen har i prosjektperioden engasjert 2 sykepleiere med 
spisskompetanse innen fagområdet, og prosjektet videreføres i 2018.  

 

Dette kan Ferdighetslab Fosen tilby: 

Pakke 1. 

Ferdighetstrening i: AHLR 

Systemundervisning i: ABCDE, ISBAR, qSOFA og Triage 

Målgruppen for denne pakken er først og fremst for ansatte ved legekontor, 
Fosen DMS sengepost og Legevaktsenter. Hvis ønskelig sengeposter med KAD 
seng. 

mailto:post@fosen-helse.no
http://www.fosen-helse.no/


                                              

FOSEN HELSE IKS • Skolegt. 9, 7130 Brekstad • Org.nr. 994 109 685 • Bankkonto 

4290 49 26986 

E-post: post@fosen-helse.no • www.fosen-helse.no 

Pakke 2. 

Ferdighetstrening i HHLR 

Systemundervisning i ABCDE, ISBAR, qSofa og Triage 

Målgruppen for denne kurspakken er alt helsepersonell som har deltar i 
pasientbehandling hvor akuttmedisin inngår i behandlingen. 

 

AHLR avansert hjertelunge redning med bruk av hjertestarter og medikamenter 

HHLR hjertelungeredning med hjertestarter for helsepersonell 

ABCDE algoritmen er en metode for å sikre observasjon, tiltak og evaluering for å 
behandle pasienten uavhengig av fagområde og spesialitet.  

A – luftvei, B- Respirasjon, C- Sirkulasjon, D – nevrologi, E – Eksponering. 

ISBAR er et kommunikasjonsverktøy som sikrer struktur og kvalitet på en 
standardisert og profesjonell måte i tråd med ABCDE prinsippene. 

I -Identifikasjon, S- situasjon, B- bakgrunn, A- aktuelt, R –råd. 

qSOFA (quick Sekuential Organ Failure Assesment) er et nytt verktøy som er 
anbefalt at erstatter de gamle sepsis kriteriene. qSOFA skal brukes som et 
skåringsverktøy for å stille diagnosen sepsis. 

Triage betyr å sortere. Forskjellige triage systemer brukes som et hjelpemiddel til 
å avgjøre hvor raskt pasienten har behov for hjelp og hvem som først må 
prioriteres.  

 

 

Pakke 3. 

Ferdighetstrening i kateterbruk: 

PVK, SVK, Hickman, veneport og PICC-line. 

Målgruppe: sykepleiere 
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RETT BEHANDLING – PÅ RETT STED – TIL RETT TID! 

For avtale om kurs i kommunen eller ved behov for praktisk ferdighetstrening på 
ferdighetslab Fosen, ta kontakt med: 

Toril Breivold Sletten: toril.sletten@orland.kommune.no 

Lisa Seim: lisasseim@gmail.com 

Det er ingen kursavgift, men kommuner utenfor Fosen-samarbeidet må dekke 
reisekostnader og eventuell overnatting for kursholdere. 

Dersom det er spørsmål knyttet til prosedyrer/ferdigheter i forbindelse med 
enkelt pasienter, ta kontakt med: 

Fosen DMS, telefon: 72514200 - tastevalg 6 

Andre henvendelser: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 
v/Gunn Steinsheim – gunn.steinsheim@afjord.kommune.no - 924 46 405 
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