
 

 

Undervisningstemaer sykepleiefaglige prosedyrer 
 

 
Blodtransfusjoner på helseinstitusjoner utenfor sykehus 

 
Fra 2018-2020 er det jobbet med et forbedringsarbeid av tilbudet. Det har blitt utarbeidet intern og 
ekstern retningslinje. Retningslinjen ligger vedlagt i mailen. Denne er godkjent av kommunene, 
bydeler og Ahus slik at det ikke er behov for signerte avtaler som tidligere. Alle helseinstitusjoner i 
opptaksområdet til Ahus kan selv vurdere ønske om undervisning og å kunne tilby blodtransfusjon 
til sine pasienter. Tilbudet er frivillig og kommune/bydel bestemmer selv hvilke pasienter de vil tilby 
dette til.  
 
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 lege 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.  

 

 

CADD Legacy smertepumpe 1.5 time 

CADD Solis smertepumpe (mer informasjon under) 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 

Undervisningstilbud Ambulerende sykepleieteam 
 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.google.com/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjYpvT-8PzjAhXxh4sKHeyVDxYQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps://ambulanseforum.no/2017/03/24/pasienter-far-blod-ambulansen/%26psig%3DAOvVaw1Z3pOKR8YM0Wn6SY7mqDW7%26ust%3D1565683602796902&data=02|01|Mojdeh.Rajabian@lillestrom.kommune.no|d582ed4ef204401ecbac08d845ab6208|6b3a1411b00c4757a457431727bbf88d|1|0|637335949703825847&sdata=D0NFM5t/VcfXFFz2Ee3TISeQoIKerxKHJrLsV%2BEBKI8%3D&reserved=0


 

Smertepumpe CADD Solis 
 
I fjor gikk Ahus til innkjøp av nye smertepumper som skal benyttes på sykehuset, og hos pasienter 
som utskrives med PCA behandling. Pumpen er en nyere versjon av CADD Legacy pumpen som 
allerede benyttes. Den nye pumpen heter CADD Solis. I en utfasingsperiode vil begge pumpene 
bli benyttet. Den nye pumpen har digital skjerm og er noe annerledes å manøvrere seg rundt i. Det 
er utarbeidet et undervisningsopplegg, prosedyre og nytt registreringsskjema. Undervisningen er 
forbeholdt sykepleiere.  
 

 
 
 

Hvis noen av temaene er aktuelle for deres arbeidsplass. Send oss en mail på ast@ahus.no, se 
mail om undervisningstilbud for mer informasjon. Kontakt oss gjerne ved spørsmål. 
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