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Om tiltaket
Når ble tiltaket satt i gang?
1. semester 2017

Kort om tiltaket
Tiltaket startet som pilotprosjekt høsten 2017 - "Kurs i venøs blodprøvetaking, laboratorie- og
skiftestuearbeid utenfor sykehus".
Målet med prosjektet var å:

A. Øke studentenes kompetanse i praktisk yrkesutøvelse gjennom praktisk opplæring
B. Gjøre fagskolestudentene mer attraktive for kommende arbeidsgivere innen helsevesenet da de vil
inneha en praktisk kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet.
C. Å bidra til at arbeidsgivere etterspør fagskoleutdannede med denne kompetansen

Vår filosofi er at en større grad av praktisk tilnærming fører til større grad av læring.

Kurset var tiltenkt alle grupper helsepersonell med ønske om å oppdatere kunnskap, ferdigheter
og generell kompetanse i blodprøvetaking og skiftestuearbeid. I pilotprosjektet var det studenter
ved fagskolen i Østfold med autorisasjon som helsepersonell som fikk delta. Dette var gratis for alle
studentene, både i 1. år og 2. år. Kurset gikk over 5 kvelder a 5 timer, totalt 25 timer og kursinnholdet
var:

 - Teoretisk og praktisk gjennomgang av utstyr og prosedyrer i venøs blodprøvetaking utenfor sykehus.
 - Praktiske øvelser i desentralisert venøs blodprøvetaking
 - Teoretisk og praktisk opplæring i skiftestuearbeid som observasjon og stell av sår, fjerning av sting/
agraffer, øreskylling, subcutane injeksjoner



UKPHYU-2019/10011 Page 2 (7) Innsendt - 20-sep-2019

Kurset ble utarbeidet etter gjeldende standarder og NOKLUS-godkjent. Forelesere og lærere besto av et
team med to av fagskolens egne faglærere og en laboratorieansatt fra Sykehuset Østfold.

Hvordan oppfyller tiltaket kriteriene for Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig
utdanning?
1. Tiltaket skal stimulere til økt kvalitet og relevans i høyere yrkesfaglig utdanning.

Skolens strategiplan for 2015-2019 sier følgende om kvalitet «Fagskolen i Østfold skal påse at kvaliteten
på utdanningene er slik studentene, arbeidslivet og NOKUT krever og forventer».

Dette medfører at de ansatte ved Fagskolen i Østfold må være fokusert på kvaliteten i det arbeidet som
utføres, både i og utenfor undervisningsrommene, samt i de administrative prosessene. Innkjøp av
dette utstyret vil være med på å forbedre studiekvaliteten. Vi kan bygge undervisningen rundt praktiske
øvelser og med kunne lette studentenes forståelse av teorien. Innkjøpet av dette er også en del av
arbeidet med å tilpasse utdanningene til arbeidslivets behov, og utvikle eksisterende og på sikt nye
utdanninger.

Helsesektoren påvirkes av samfunnsutviklingen og de siste årene har vært preget av gjennomgripende
helsepolitiske reformer. Det skjer raske endringer i medisinsk utvikling og i befolkningens helsetilstand.
Grunnet demografiske forhold og en samfunnsutvikling med økende etterspørsel etter alle typer helse-
og omsorgstjenester, er det av avgjørende betydning for vårt velferdssamfunn at vi klarer å rekruttere
og beholde kompetent personell. Brukerne stiller krav til kvalitet på tjenestene og fagskoleutdanning
vil kunne gi en spisskompetanse for fagarbeidere i sektoren. Kvalifisert personell utgjør den viktigste
ressursen i helsetjenesten og denne tilgangen er en forutsetning for å kunne gjennomføre reformer og
opptrappingsplaner innen denne tjenesten.

Helsedirektoratets mål for personellområdet er å bidra til god personell- og kompetanseutvikling i
helse- og omsorgssektoren, som sikrer befolkningen tilstrekkelig tilgang på kvalifisert og kompetent
personell, og god utnyttelse av personellressursene» (Strategi for kompetanse og personell i helse- og
omsorgstjenesten i kommunene, 2017)

Etterspørselen etter helsetjenester øker imidlertid mer enn tilgangen på ressurser, noe som gjør at det er
et kontinuerlig behov for effektivisering. Oppgavedeling er et virkemiddel her. Helsepersonell er forpliktet
til å sørge for at oppgavene løses mest mulig hensiktsmessig og ressursbesparende (Helsedirektoratet
(2015) Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten).
Oppgavedeling innebærer at arbeidsoppgaver som tidligere har vært tilknyttet en særskilt profesjon,
også kan utføres av andre yrkesgrupper for bedre utnyttelse av samlet kompetanse og ressurser. Det
innebærer både vertikal og horisontal oppgavedeling. Helsepersonelloven åpner for dette så fremt
forsvarlighet, kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt. Oppgavedeling kan bidra til:

 - hensiktsmessig bruk av ressurser
 - frigjøre tid til mer spesialiserte oppgaver samt fjerne flaskehalser og gi mer effektiv pasientbehandling
 - kompetanseheving
 - økt jobbtilfredshet
 - utvikling av omstillingsdyktig helsepersonell

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen flere sykepleiefaglige prosedyrer, ikke bare venøs
blodprøvetaking og skiftestuearbeid. Økt kompetanse i sykepleiefaglige prosedyrer vil bidra til bedre
pasienttjenester. Det vil også styrke samarbeidet på tvers av avdelinger og med andre yrkesgrupper som
skal ivareta pasienten.

Fagskolen i Østfold mener at å yte sykepleiefaglig assistanse er en kompetanse det er en stor
mangelvare på i kommunehelsetjenesten. Dette er en kompetanse det er et stort behov for i dagens drift,
samtidig som det antas at etterspørselen vil øke i framtiden. Her er det muligheter til å være proaktiv i
henhold til regjeringens plan Kompetanseløft 2020 (K2020) som skal sikre at de kommunale helse- og
omsorgstjenestene har tilstrekkelig og kompetent bemanning for å kunne gi et faglig sterkt tjenestetilbud.
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Det er viktig å understreke at et kurs i dette temaet må ha en faglig kvalitet og sikres på en slik måte
at det er i tråd med gjeldende lovverk som lov om helsepersonell, pasient- og bruker-rettighetsloven,
folkehelseloven, lov om kommunale tjenester og smittevernloven (lovdata.no, 2016) og at kurset
er i tråd med internasjonale og nasjonale retningslinjer (WHO, 2016). Det ble derfor viktig å knytte
kurset til Noklus (NOKLUS, 2016) for å signalisere til aktuelle fagpersoner (allmennpraktiserende
leger, offentlige og private helseinstitusjoner) at kurset er i tråd med gjeldende kvalitetskrav og følger
nasjonal standard. Det ble nå opprettet kontakt med lokal Noklus-representant via Noklus-ansvarlig
på laboratoriearbeid ved Sykehuset Østfold (NOKLUS, 2016). Dette resulterte i at Fagskolen i Østfold
nå er medlemmer av NOKLUS og kan benytte seg av NOKLUS sine hjemmesider med alltid korrekte
prosedyrer og retningslinjer, fagstoff, informasjon om kurs, og e-læringskurs for medlemmene. Fagskolen
betaler i dag for denne web-løsningen, noe som ble inkludert i kursavgiften. I tillegg til å være knyttet til
NOKLUS-ordningen, er prosedyrer og relevant informasjon hentet fra Helsebiblioteket`s database for
fagprosedyrer (Folkehelseinstituttet, 2016), og bioingeniørenes faglige organ (NITO, 2016)

Gjennom prosjektet ble det avdekket behov for nye kvalitetsrutiner gjennom HMS - prosedyrer
for håndtering av risiskoavfall, kutt- og stikk-skader i henhold til gjeldende retningslinjer fra
folkehelseinstituttet, og prosedyrer knyttet opp mot det teknologiske utstyret skolen har skaffet til
veie. Disse kvalitetsrutinene avdekket behov for et bedre tilrettelagt rom for gjennomføringen av
undervisningen, og vi er nå i oppstartsfasen med å bygge om et ordinært klasserom til minilaboratorium
for helseavdelingen.

2. Tiltaket skal bidra vesentlig til utvikling og forbedring av studentenes læringsutbytte.

Tradisjonelt har blodprøvetaking vært gjennomført av bioingeniører i sykehusene og i hjemmebasert
omsorg og kommunale institusjoner, har dette vært sykepleierens oppgave.

Dagens helsetjeneste framstår som stadig mer utfordrende og fragmentert samtidig som
kravet til samarbeid og samhandling øker. Stadig flere pasienter skrives ut fra sykehus og
rehabiliteringsavdelinger til egen hjemkommune. Dette innebærer at de utfordringer helsetjenesten
står overfor er et økende antall personer med behov for helsetjenester i hjemmet og i kommunale
institusjoner. Antall eldre, (definert som antall personer over 75 år), er også økende. Dette utfordrer
den kommunale helsetjenesten på flere områder. Samtidig som behovet for helsetjenester er økende,
påpekes det i «Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter
innføringen av samhandlingsreformen», dokument 3:5 (2015–2016), at kvaliteten på helsetjenesten i
kommunene ikke øker i samme grad som behovet (Riksrevisjonen, 2016).

Venøs blodprøvetaking er en prosedyre som kan utføres av den eller de som har riktig kompetanse som
grunnutdanning, kurs og opplæring i prosedyren slik som bioingeniører og autorisert helsepersonell. Det
er derfor opp til den enkelt arbeidsgiver (legekontor, kommunale, statlige og private helseinstitusjoner) og
vurdere hvem som er skikket til å utføre prosedyren på forsvarlig og kvalitetsmessig vis (NOKLUS, 2013)

Flere av studentene på Fagskolen i Østfold fra de ulike helseutdanningene har ved flere anledninger
etterspurt opplæring/kurs i blodprøvetaking.
Undervisningen gjennomføres ved at deltagerne først får en innføring i nødvendighet av god
håndhygiene, gode HMS-rutiner og framgangsmåter ved prosedyrene. Del 2 er å selv utføre prosedyrer
først med hands-on-veiledning, så med støtte/hjelp fra veileder før de utfører prosedyrene på egen
hånd. Vi har 4 «armer» 2 mannearmer og 2 damearmer som studenten får øve på først, deretter går
de sammen 2 og 2 og stikker på hverandre. De samme gjelder alle de ulike prosedyrene. Vi benytter
Nursing-Ann-simulator ved øvelse i å sette injeksjoner, observere og koble av intravenøse sett,
observasjoner av respirasjon og akutt-situasjoner, kateterisering, observasjoner og stell av ulike sonder.

3. Tiltaket skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og arbeidsliv.

Fagskolen i Østfold skal tilby utdanning som er tett opp mot det studentene kan forvente å møte i deres
senere roller i arbeidslivet. Målet er at studentenes oppnådde kunnskaper, ferdigheter og generelle
kompetanse skal være på et nivå som gjør at de er operative i arbeidslivet i løpet av kort tid etter endt
utdanning. Praktisk tilnærming letter ofte læringen. Ved å kunne teste ut i praksis settes det i gang
læringsprosesser, det gjør studentene nysgjerrige og i stand til å lære mer. Studentene får et inntrykk
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av «det virkelige liv» og får en smakebit av hva som kan vente dem i arbeidslivet. De får ikke bare en
teoretisk forståelse, men også en god praktisk forståelse.
For at våre studenter skal være attraktive i arbeidslivet er det viktig at arbeidslivet vet at fagskolen de
kommer fra benytter seg av oppdatert materiell og utstyr i sin undervisning.

Venøs blodprøvetaking er en prosedyre som kan utføres av den eller de som har riktig kompetanse som
grunnutdanning, kurs og opplæring i prosedyren slik som bioingeniører og autorisert helsepersonell.
En av de tre kursholderne kommer fra Sykehuset Østfold og fungerer som kvalitetsandsvarlig der.
Vedkommende har vært kursholder i de etterfølgende kursene.

I pilotprosjektet deltok 17 daværende studenter og 3 tidligere studenter. Kurset ble gjennomført høst
2017 og har vist seg å skape «ringer i vannet».
Studentene var aktivt med i evalueringene av prosjektet gjennom spørreundersøkelser som ga verdifull
informasjon for gjennomføring av nye kurs. Det faglige innholdet, den praktiske gjennomføringen og
kvalitetssikringen av kurset får gode evalueringer av kursdeltagerne.

Flere av kursdeltagerne ga tilbakemelding om at virksomhetsledere og enhetsledere ville ha informasjon
om kurset for å sende flere av sine ansatte på et slikt kurs. En virksomhetsleder kom med anbefaling
om å få kurset godkjent inn i kompetanseløftet for helsepersonell, slik at de ulike helse-virksomhetene
kan søke om midler via fylkesmannens kontor for å sende sine aktuelle medarbeidere på kurset. Tiden
synes inne for et nytt og uoppdaget marked for flere kurs. Kurset er egnet for nybegynnere, personer
som trenger en oppfriskning og personer som er usikre på prosedyrene rundt blodprøvetaking og som
ønsker en oppdatering. Kurset er et praktisk kurs og er rettet mot personer som er egnet til å utføre
blodprøvetaking i praksis, og er dermed ikke knyttet til en bestemt profesjon. Ett år etter første kurs ble
kursdeltagerne kontaktet for å uttale seg om nytteverdien av kurset i ettertid. Flere av deltagerne på
kurset ga tilbakemelding om at de har fått tillit til å ta blodprøver på egen arbeidsplass.

I tillegg til gradvis ha implementert kurset i studieplanene på helse, har vi også fortsatt å organisere
opplæringen som eget kurs fordelt på 5 kurskvelder à 5 timer hvor studentene kan melde seg på. Vi har
også markedsført kurset eksternt og har på hvert kurs hatt mellom 3 – 8 personer fra andre virksomheter
innen helse. I mars 2019 ble det avholdt et kurs bestilt av Fagforbundet for deres medlemmer.

Etter hvert kurs fyller kursdeltagerne ut evalueringsskjema. Samtlige tilbakemeldinger blir tatt hensyn til
i en kontinuerlig forbedringsprosess av selve kursinnholdet, framgangsmåter og undervisningsmetoder.
Faglærere deltar på aktuelle kurs, og holder seg faglig oppdatert ved å hospitere i felt på sykehus,
hjemmetjeneste eller legekontor.

4. Tiltaket skal være velorganisert og basert på systematisk innhentet informasjon.

God kvalitet på laboratorievirksomheten er en forutsetning for god kvalitet i legetjenesten og viktig for å
unngå feil behandling og unødvendige innleggelser på sykehus.

Under begrepet desentralisert blodprøvetaking er det gitt anbefalinger for hvordan dette kan
kvalitetssikres både i og utenfor legekontor i de enkelte kommunene gjennom Noklus. Over 99 % av
allmennpraktiserende legekontor og 94 % av sykehjemmene er tilknyttet NOKLUS-portalen (NOKLUS,
2016). Noklus ble etablert i 1992 av Den norske legeforening, Kommunesektorens organisasjon
(KS) og Helse- og omsorgsdepartementet. På sykehus er de tradisjonelt bioingeniører som har tatt
blodprøver på pasienter, både inneliggende og polikliniske, mens det på legekontor har vært autoriserte
helsesekretærer som har utført denne oppgaven. I hjemmebasert omsorg og kommunale institusjoner
har dette tradisjonelt vært sykepleieoppgaver.

I 2016 kom Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus) med en
anbefaling for hvordan blodprøvetaking og laboratorievirksomhet i kommunehelsetjenesten kan
forbedres og kvalitetssikres (Siri Fauli ; Marit Stensrud , 2016). Fauli og Stensruds undersøkelse
samt tilbakemeldinger fra studenter om behov i praksis, var bakgrunnen for at Fagskolen i Østfold
høsten 2017, startet et Pilot-prosjekt for opplæring av fagskolestudentene på helsefagutdanningene i
desentralisert blodprøvetaking (prøvetaking utenfor sykehus), og enklere skiftestuearbeid og hygiene.
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I tillegg var det viktig for oss å forsikre oss om at det ikke var noen lovmessige hindringer, som
metodemonopol, for å tilby våre studenter en slik kompetanse. En henvendelse til helsedirektoratet ga
følgende svar. En ordning med metodemonopol gir enerett til bestemte arbeidsoppgaver og metoder. Det
er som hovedregel ikke metodemonopol i helsevesenet.

Begrunnelsen for at det ikke ble innført metodemonopol i helsepersonelloven fremgår av
forarbeidene til loven, jf. særlig Ot.prp. nr. (1998-1999) pkt. 4.3.4 s. 47, der departementet skrev
at monopolregulering ikke vil ta hensyn til opplæring etter utdanning og kan derfor bidra til dårlig
utnyttelse av personellressurser. Innen institusjoner kan slike bestemmelser bidra til å binde
arbeidsgivers styringsrett på en uhensiktsmessig måte. Hva man kan gjøre og ikke gjøre er regulert i
helsepersonellovens § 4, der det er gitt et generelt krav om å opptre faglig forsvarlig.

Helsepersonellovens § 4 er en rettslig standard. Innholdet i forsvarlighetsbegrepet vil variere
over tid, avhengig av den faglige utviklingen, verdioppfatninger og lignende. Kravet til forsvarlig
virksomhet vil videre avhenge av det enkelte helsepersonells kvalifikasjoner, arbeidets karakter og
situasjonen for øvrig. Med faglige kvalifikasjoner menes det formelle og reelle kvalifikasjoner, det vil
si helsefaglig utdanning, tilleggsutdanning og praktisk erfaring. De faglige kvalifikasjonene vil naturlig
nok variere mellom de ulike helsepersonellgruppene og fra helsepersonell til helsepersonell. De ulike
yrkesorganisasjonenes normer vil også kunne ha veiledende betydning for innholdet i begrepet,
og forventningene til de faglige kvalifikasjonene må knyttes til hvilke krav som kan stilles til den
enkelte autoriserte gruppes utdanning. Hva som kan forventes av den enkelte ut fra kvalifikasjoner
vil variere med den konkrete situasjon, hvilke handlingsalternativer og forutsetninger situasjonen
tilsier. Nærmere informasjon om dette finnes i rundskriv IS-8/2012 om helsepersonelloven (http://
www.helsedirektoratet.no/lover-regler/helsepersonelloven/Sider/default.aspx).

Det er ikke gjort unntak fra hovedregelen om at det ikke er innført metodemonopol når det gjelder hvem
som kan ta blodprøver, med ett unntak, som omtales nærmere nedenfor i neste avsnitt. Det avgjørende
vil, med andre ord, være om det helsepersonellet som tar blodprøver har nødvendige kunnskaper og
ferdigheter som gjør at vedkommende kan utføre oppgaven på faglig forsvarlig måte.

Etter helsepersonellovens § 12 skal lege, sykepleier eller bioingeniør, etter anmodning fra politiet, ta
blodprøve eller foreta lignende undersøkelse av personer som er mistenkt for straffbart forhold under
påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel når dette er hjemlet i lov og kan skje
uten fare. Helsedirektoratet har gitt ut et rundskriv (IS-14/2002) med nærmere regler for hvordan denne
blodprøvetakingen skal gjennomføres i praksis, se http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitetskrav-
til-rutiner-for-rusmiddeltesting/Sider/default.aspx. Blodprøvetaking etter anmodning fra politiet med
hjemmel i helsepersonellovens § 12 kan, med andre ord, ikke utføres av andre enn leger, sykepleiere
eller bioingeniører.

Det er, etter det foranstående, intet i veien for at, for eksempel, en radiograf tar en blodprøve med annet
formål enn det som er nevnt i helsepersonellovens § 12, forutsatt at vedkommende har de nødvendige
kunnskaper og ferdigheter som skal til for å kunne opptre faglig forsvarlig, herunder utfører arbeidet på
en sikker og hygienisk forsvarlig måte.

Med bakgrunn i ovenstående ble vi trygge på at prosjektet kunne gjennomføres som ønsket.

5. Tiltaket skal ha overføringsverdi til annen høyere yrkesfaglig utdanning.

I utgangspunktet var det tenkt at dette prosjektet kun skulle omhandle undervisningsopplegg som skulle
implementeres i eksisterende utdanning innen studiet Helseadministrasjon. Det viste seg imidlertid at
dette var aktuelt for nær alle videreutdanningene innen helsefagene, 8 utdanninger totalt. I tillegg viser
det seg også at dette er svært aktuelt for de to utdanningene som nå er under utvikling. Målgruppen
for prosjektet har nå endret seg til å omfatte fagskolens studenter som innehar autorisasjon som
helsepersonell, som helsesekretær, helsefagarbeider, omsorgsarbeider og hjelpepleiere.

I utgangspunktet var det kun behov for å omdisponere undervisningsrom til egnet lokale for å drive
opplæring i laboratorievirksomhet. Høsten 2019 vil imidlertid et undervisningsrom ved Fagskolen i
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Østfold (FiØ) bli oppgradert slik at det også kan fungere som et skolelaboratorium for opplæring i mange
sykepleiefaglige prosedyrer i tillegg til venøs og kapillær blodprøvetaking, urinprøvetaking og annet
skiftestuearbeid. De tildelte midlene for 2017 gikk til innkjøp av nødvendig utstyr som prøvetakingsstol,
sentrifuge, analyseapparater, tørrsterilisator og nødvendig engangsutstyr.

Pilotprosjektet har ført til en fast implementering av opplæring både i utdanningen Helseadministrasjon
og IKT-rettede pasientsystemer og i andre utdanninger hvor dette er aktuelt å ha kunnskaper, ferdigheter
og generell kompetanse i flere sykepleiefaglige prosedyrer og grunnleggende analyser.

Gjennom større fleksibilitet i utdanningen kan teori forankres i praktiske oppgaver og gjøre
undervisningen mer interessant og bidra til større faglig forståelse. Gjennom praksisnære og realistiske
øvelser får vi studenter som er bedre rustet til å møte den praktiske hverdagen i arbeidslivet innenfor
fagfeltet. Praktiske øvelser sammen med teori vil øke studentenes samlede kompetanse.

Prosjektets positive utfall har også ført til at skolen i 2019 utarbeidet søknad og fikk midler til å ferdigstille
et «Ferdighetssenter til bruk for ferdighetstrening og simulering som metode for å ivareta nødvendig
kompetanse innenfor observasjonskompetanse, prosedyretrening og HLR»
Hensikten med prosjektet er å etablere en læringsarena med bruk av ferdighetstrening og simulering
som metode for å ivareta nødvendig kompetanse innenfor observasjonskompetanse, prosedyretrening
og HLR for studenter ved helsefagavdelingen ved Fagskolen i Østfold. Studier viser at simulering kan
hjelpe studentene til å se kompleksiteten og etablere en forståelse av læringen. Simulering kan være et
potensial i læringen når den tilbys studentene i å praktisere realistiske hendelser i et miljø hvor de kan
ha muligheten til å vurdere forskjellige sammenhenger i faget. Tilbakemeldinger fra studenter er at de
opplever en positiv sammenheng mellom aktivitet, læring og miljø når de trener på ferdigheter gjennom
simulering.

Det overordnede målet er at studenter på helsefagavdelingen har tilgang på ferdighetstrening som bidrar
til økt trygghet i yrkesutøvelsen, økt kvalitet på tjenesten og bedret pasientsikkerhet.

Det som startet som et Pilot-prosjekt i 2017, har utviklet seg til årlig kurs som:

A) Implementeres helt, eller delvis inn i undervisningsplanene til de ulike studieretningene
B) Avholdes som holdes som et kurs utenom undervisningstid og i forkant av praksis for at studentene
skal være bedre forberedt på de oppgavene de kan komme bort i.

Skoleåret 2018-2019 ble benyttet som et innføringsår for å implementere kurspakken helt eller
delvis inn i studieplanene til de enkelte studieretningene på helseavdelingen. Det er utarbeidet egne
læringsutbyttebeskrivelser for øvelser i skolens nye ferdighetssenter. Ferdighetssenteret er en direkte
konsekvens av videreutvikling av pilotprosjektet, og et senter vi er svært stolte av.

Med bakgrunn i dette søker vi Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning.

Vedlegg
Vedlegg
* Styrets søknad om utdanningskvalitetsprisen 2019 - Fagskolen i Østfold.pdf
* INVITASJON - KURS I VENØS BLODPRØVETAKING.pdf
* Kursbevis - Venøs blodprøvetaking.pdf
* Evaluering av kurs i venøs blodprøvetaking og skiftestuearbeid.pdf
* Bilder fra kurskveldene.pdf

Forhåndsvisning

Bekreft og send inn

https://espresso.siu.no/espresso/filedump?file=50056
https://espresso.siu.no/espresso/filedump?file=50057
https://espresso.siu.no/espresso/filedump?file=50058
https://espresso.siu.no/espresso/filedump?file=50059
https://espresso.siu.no/espresso/filedump?file=50060
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