
Akademin för Hälsa och Arbetsliv har flera metod
övningsrum som används för olika praktiska 
övningar inom sjuksköterskeprogrammet. Det finns 
också möjlighet för andra aktörer att nyttja dessa. 

Moment som kan tränas i dessa rum är:

 Lyssna på hjärta och lungor

 Göra fria luftvägar

 Hjärtkompression

 À – E träning

 Kommunikationsövning

 Sätta perfier venkateter

 Teamträning

 m.m.

Rummen är toppmodernt utrustade med senaste 
högteknologiska utrustning med möjlighet att fjärr
styra övningsdockorna, filma och dokumentera, 
vilket ger möjligheter att ge återkoppling till del
tagarna.

Om ni är intresserade av att nyttja möjligheten för 
personal inom vård och omsorg att träna på olika 
moment är ni välkommen att kontakta:

Anna Jansson Åkerson, anna.jansson@hig.se,  
tel: 02664 87 90   

Metodövningsrum

AkAdemin för HälsA ocH Arbetsliv

www.hig.se
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Högskolan i Gävle erbjuder olika paket vad gäller utbildning och övning i de olika 
metodrum och utrustning som finns tillgängligt på Högskolan i Gävle. Det går 
också att skapa lösningar som passar just er.

Hlr-, Hjärt- och lungräddning

Basal HLR, Hjärtstartare, luftvägsstopp. Alla har nytta och glädje av att kunna hjärt och 
lungräddning, när man minst anar det.

Målgrupp: företag och organisationer om vill att personalen ska ha kunskap om detta

plats: Kan vara på HiG, men även på andra platser

grupp: 10 personer

lärare: 1 person

tid: 1,5 timme

pris: 5 500 kronor

Kateter, sond, nålar, provtagning mm

För yrkesverksamma och blivande undersköterskor erbjuds träning i att sätta kateter,  
sond, nålar och/eller provtagning med mera. Beroende på vad som behöver tränas finns 
möjlighet att göra detta i våra metod övningsrum. 

Målgrupp: Undersköterskor, blivande undersköterskor

plats: På HiG i metodrum

grupp: 12–15 personer

lärare: 1 person

tid: 3 timmar 

pris: 10 000 kronor

Förflyttningsteknik

Att lyfta och göra förflyttningar på rätt sätt är viktigt för både personal och patienter. Vi har 
utrustning och personal som ger de senaste övningarna och metoderna.

Målgrupp: Vårdpersonal och blivande vårdpersonal

plats: På HIG i metodrum (finns 2st lämpliga)

grupp: 12–15 personer/rum

lärare: 1 person/rum

tid: 3 timmar

(Finns tillgång till sjukgymnast)

pris: 10 000 kronor

akut omhändertagande på vårdavdelning — a – E bedömning

Dessa övningar sker i våra mest moderna övningsrum. Här tränas vårdpersonal i olika yrkes
grupper på att vårda akut sjuka patienter och göra A–Ebedömningar. Det är ett bra tillfälle  
för teamövningar. 

Målgrupp: Vårdpersonal, teamövningar

plats: De nya metodrummen

grupp: 5 – 6 personer

lärare: 2 personer

tid: 3 timmar

pris: 22 500 kronor

Priserna är exkl. moms. Reservation för prisförändringar.
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