Operationstekniker-uddannelsen
Erhvervsuddannelsen til operationstekniker er en ny uddannelse i Sundhedssektoren.
Uddannelsen blev etableret i Region Hovedstaden i 2010.

Uddannelsesforløb
Uddannelsen til operationstekniker tager 2½ år og består af et grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløb
Uddannelsen starter med et grundforløb på en erhvervsskole, der er rettet mod området
Sundhed, Omsorg og Pædagogik.
Grundforløbet varer 20 uger og består blandt andet af korte kurser og praktiske projekter.

Hovedforløb
For at kunne starte på hovedforløbet skal eleven have en praktikplads på et operationsafsnit.
Eleven sørger selv for at søge en praktikplads.
Det er det enkelte operationsafsnit, der ansætter.
Første hold operationsteknikerelever startede på hovedforløbet den 1. februar 2010.
Hold 2 starter på hovedforløbet den 3. januar 2011.
Hovedforløbet veksler mellem skole- og praktikperioder.
Den teoretiske undervisning foregår på Social- og sundhedsskolen i Herlev og på Hvidovre
Hospital.
Praktikken foregår på forskellige hospitalers operationsafsnit i Region Hovedstaden.

Merit for dele af uddannelsen
Hvis man allerede har gennemført et grundforløb på erhvervsskolens indgang rettet mod
”Sundhed, Omsorg og Pædagogik”, kan man søge en praktikplads og starte direkte på
hovedforløbet.
Hvis man har mindst et års uddannelse eller relevant erhvervserfaring, kan man søge om
merit for grundforløbet.
Det er Social- og sundhedsskolen, der afklarer, om der kan gives merit for grundforløbet.
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Eksempel på hovedforløb (hold 2)
Praktikperiodernes indhold
Uge 1

(1 uge)

Uge 2-17

(16 uger)

Uge 18-40

(18 uger)

Uge 41-49

(9 uger)

Uge 50-18

(21 uger)

Uge 19-25

(7 uger)

Uge 26-53

(28 uger)

Skoleperiodernes fag

Introduktion til
afdeling og hospital
Hygiejne
Psykologi
Dansk
Anatomi/fysiologi
Faglig kommunikation og IT
Sygdomslære
Sundhedsjura
Radiologi
Kirurgi
Usteril assistance
Randfunktioner
Dansk
Anatomi/fysiologi
Medicinske fag
Sundhedsjura
Kirurgi
Læring/kommunikation/
samarbejde/etik
Faglig kommunikation og IT
Usteril assistance
Randfunktioner
Steril assistance
Dansk
Faglig kommunikation og IT
Kvalitetssikring
Medicinske fag
Samfundsfag
Kirurgi
Læring/kommunikation/
samarbejde/etik
Usteril assistance
Randfunktioner
Steril assistance
Afsluttende praktisk prøve i uge 50

Skoleperiodernes fag
Mål og detaljeret indhold i de forskellige fag i skoleperioderne kan ses her.
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Uddannelsesansvarlig sygeplejerske
I Anæstesiologisk Afdeling er uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Birgit Ploug, ansvarlig for
den kliniske uddannelse. Der er praktikvejledere, som følger operationsteknikereleverne under
hele forløbet. Sammen er de ansvarlige for, at eleven opfylder kravene i uddannelsesbeskrivelsen for hold 1 og for hold 2.

Hvordan søger man uddannelsen
Hvis man vil søge ind på uddannelsen som operationstekniker skal der søges elektronisk på:
www.regionh.dk/operationstekniker

Ansættelsesforhold
Operationsteknikereleven kontraktansættes (uddannelsesaftale) i de to år, hovedforløbet
varer.
Der betales elevløn under hele hovedforløbet – også under skoleopholdene.
Der er indgået aftale om løn- og ansættelsesforhold mellem FOA og Danske Regioner.

Uddannelsesråd
Der er etableret et regionalt uddannelsesråd. Rådets medlemmer kan ses her.
Uddannelsesrådet arbejder ud fra et vedtaget kommissorium.

Netværksgruppe for praktikansvarlige
Operationsteknikeruddannelsen er ny, og de uddannelsesansvarlige og praktikvejlederne står
overfor helt nye udfordringer. Der er derfor dannet et netværk for de praktikansvarlige
operations-sygeplejersker. Formålet med netværket er, at de praktikansvarlige kan finde
sparringspartnere, dele informationer og udveksle erfaringer med hinanden.
Deltagere i netværket kan ses her.

Operationsteknikernes funktion efter endt uddannelse
Det er de enkelte operationsafsnit, der lokalt fastsætter hvilke operationstyper,
operationsteknikeren medvirker i.
Eksempel på funktionsbeskrivelse for operationstekniker kan ses her.

ttelsesforhold2011

12
Hvis man vil vide mere
Her findes flere oplysninger:
Region Hovedstaden:
www.regionh.dk/operationstekniker
Hvidovre Hospital:
www.hvidovrehospital.dk/uua
Koordinator:
karsten.friis@hvh.regionh.dk - tlf.: 3632 2248
CPH WEST:
www.cphwest.dk
SOSUC:
www.sosuc.dk
Afdelingsleder:
elin.hansen@sosuc.dk - tlf.: 4322 6062

Anæstesiologisk Afdeling

November 2010

