
STORE AUDITORIUM  
FOREDRAG:

Ass. Direktør 
Lisbeth Sommervoll 

Velkommen 0830-0845

Cathrine N. Hanssen Se kroppen fra innsiden (av operasjonsstuen)! 0845-1005

Cecilie D. Sigurthorsson 
Elin B. B. Dinneen

Vil roboter ta over operasjonsstuene? 1005-1025

PAUSE

113; Når sekundene teller 1025-1045

Grethe Solvang
Er faglige utfordringer og spennede sykepleieoppgaver  

noe for deg?

Takk for at du deltok på 

Lars P. Thorkildsen Medisinsk teknologi - fremtidens yrke 1130-1200

Jente (19) med smittsom hjernehinnebetennelse.
Tilstanden betegnes som alvorlig og ustabil.

PAUSE

Bli en del av et spennende fagfelt i utvikling -
Rus- og avhengighetsbehandling i OUS

1045-1100

1215-1245

1100-1130

OUS Ungdomsdagen

Kirsti Halvorsen

Vi beklager at vi ikke kan tillate flere enn 400 personer 
i auditoriumet på grunn av brannhensyn

Har du spørsmål om ungdomsdagen, eller ønsker du å gi oss en tilbakemelding?
Ta kontakt med spesialrådgiver Anette Emilie Røkholt på anroek@ous-hf.no

Vi oppfordrer også alle deltakere til å fylle ut vårt spørreskjema om dagen. 
Skjemaet blir publisert den 01.12.16 og du finner det på 

response.questback.com/oushf/ungdomsdagen

Camilla Finsand 
Cecilie Gaare Nordahl

Linda Soilammi 

Ungdomsdagen
Velkommen til Oslo universitetssykehus!

www.ous-hf.no/ arrangementer/ungdomsdagen

1245-1315

1200-1215



1 Avdeling for medisinsk biokjemi
2 Sykehusapotekene
3 Akuttmottaket
4 Turnuslegene - veien til legeyrket
5 Fødeavdelingen
6 Prehospital
7 Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
8 Avdeling for anestesisykepleie
9 Postoperativ/Intensivavdelingen
10 Barne- og ungdomspsykiatri
11 Rus- og avhengighetsbehandling
12 Operasjonsavdelingen
13 Medisinsk teknologisk virksomhetsområde
14 Personalformidling
15 Prosjekt og investering
16 Karriereveiledning

DEL DINE BILDER FRA DAGEN!

Vi vil gjerne se dine bilder på 
Instagram! Bruk emneknaggen 

#OUSkarriere

Pass på at du ikke tar bilder av pasienter  
eller pårørende. 

Unngå også at pasienter blir med på bilder 
du tar av andre motiv. 

OVERSIKT OVER STANDS

Rikshospitalet er et sykehus i full drift 
- også denne dagen.

Vi ber alle om å vise hensyn til våre pasienter! 

OUSUngdomsdagen01.12.16
NOEN AV DE DU MØTER PÅ STAND

Operasjonsavdelingen gjennomførte i 2014 52 000 operasjoner. Dette 
krever mange dyktige fagpersoner, særlig operasjonssykepleiere. 
Operasjonssykepleiere innehar spesialutdanning for å utøve sykepleie 
til akutt eller kritisk syke pasienter som skal gjennomgå en kirurgisk 
behandling. Operasjonssykepleiere jobber i tverrfaglige team med kirurger, 
anestesisykepleiere og anestesileger.

Postoperativ og intensivavdelingen overvåker, behandler og gir 
sykepleie til pasienter etter anestesi og/eller kirurgiske inngrep. 
Vi gir akutt hjelp der det oppstår behov for støtte til respirasjon, 
sirkulasjon og annen organsvikt. Pasientene kan være alt fra 
enkle oppvåkningspasienter til nyopererte hjertepasienter, eller 
traumepasienter på respirator.

I Avdeling for anestesisykepleie arbeider sykepleiere og laboranter 
med pasienter som trenger narkose/bedøvelse under kirurgiske  
inngrep og undersøkelser i OUS. Avdelingen har tilsammen omlag 350 
ansatte. En anestesisykepleier er spesialutdannet til å kunne bedøve 
pasienter i samarbeid med anestesilege og er alltid til stede under en 
operasjon eller undersøkelse som krever narkose eller lokal bedøvelse.

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin jobber hovedsakelig i 
radiologiske avdelinger i sykehus og på private institutt. Vi utfører 
radiologiske undersøkelser inkludert CT og MR, og deltar også 
i behandlinger ved intervensjonsprosedyrer. Radiografer med 
videreutdanning kan jobbe med nukleærmedisin (scintigrafi og PET/
CT) eller stråleterapi. Veldig mange av pasientene er i kontakt med 
en radiograf ved undersøkelse eller behandling mens de ligger på 
sykehuset. De fleste radiografer ved Oslo universitetssykehus er en del 
av Klinikk for radiologi og nukleærmedisin. 




