
  

  

Lærlingeordningen i Stavanger – 
stasjonsrullering og fagdager - et 
gjennomtenkt system 



Stavanger universitetssjukehus 
ambulansetjenesten 

•  8 bilambulansestasjoner 
•  1 båtambulansestasjon 

•  SUS driver selv 5 
stasjoner. 

•  Fagansvar for ca 200 
ambulansepersonell 

•  Ca 150 SUS ansatte  
•  ambulansepersonell. 

•  14 lærlinger 

•  ca 960 000 kilometer og 
33.000 oppdrag 



 Litt om aktivitet 



Litt om stasjonene 

•  Oppdragsmengde 
spriker fra 300 til 
14.200 

•  Kjørte kilometer 
spriker fra 21.000 til 
230.000 

•  Aktivitesnivå 
(Bliksund) fra 10% til 
65% 



  

•  Vaktordning fra ukevakt 
til 12 timers vakt 

•  Oppdragslengde fra 30 
min til 4 timer (fra start til 
returnert egen stasjon) 

•  3 stasjoner driftes av 
andre 

•  Utfordring: Hvordan få 
lik kvalitet og 
kompetanse i tjenesten 



Fagdager i tjenesten 
•  4 dager per år med følgende innhold: 

–  Vedlikehold av kompetanse og holdninger 
–  Opplæring til ny kompetanse 
–  Gjennomgang av avvikshendelser og presisering av 

korrigeringer 
–  Resertifisering av personlige ferdigheter 
–  Maks ca 2 timer «ledelsens time» og teori 
–  Praktisk trening med veiledning/ evaluering av 

oppgaveløsning 
•  Instruktører på stasjonene er ansvarlige for 

gjennomføring av fagdagene 
•  Stasjonskulturer! Deltakere fra flere stasjoner 



I begynnelsen….. 
•  3-4 uker innfasing på stasjon og 2 mnd i 

sykehjem/ hjemmehjelp, deretter rullering på 4 
stasjoner 
–  Liten oppfølgingsmulighet når de var «ute» 
–  De svakeste var vanskelig å «fange»/ følge opp. 

•  Oppfølgingssamtaler med krav til endring 
•  Evnt. veilede videre til andre fag 

•  Deltakere på kurs og opplæring som de andre 
ansatte 



Dagens lærlingeordning 
•  1 år på «første» stasjon 

–  Lærlingesamling hver 2. mnd 
for å sikre lik fremdrift 

–  Overlevering med 
stasjonsledere og veiledere 

–  Sikrer god oppfølging og 
trygghet ved innfasing som 
«2.mann» 

–  Deltakere og markører på 
fagdagene 

•  God læring av å oppleve å 
bli behandlet og å delta på 
evaluering etterpå 



  
•  Hovedveileder samler «tråder» og legger til rette 

for veilere på stasjonene 
•  Problem løst ……. tja? 

–  Utfordring med å skille rollene veileder og leder 
–  Veileder vs «hønemor» 
–  Leder kobles noen ganger for sent inn i utfordringer 
–  Holde trykket på endringsbehov ved flytting til ny 

stasjon 

 


