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Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs under handledning kunna planera och genomföra generell anestesi av ASA I-II-
patienter vid planerade ingrepp. Studenten skall visa fördjupad förmåga att i samverkan med patient och närstående 
identifiera omvårdnadsbehov samt visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder, Studenten skall vidare 
kunna redogöra för och under handledning tillämpa rutiner för att upprätthålla patientsäkerhet i samband med 
anestesi Studenten ska kunna tillämpa rutiner, lagar samt handha medicinsk teknik i samband med anestesi. Vidare 
ska studenten fungera som en del i ett team Studenten ska kunna dokumentera anestesiologisk vård och 
omvårdnad samt vetenskapligt kunna formulera forskningsfrågor utifrån kvalitativ forskningsdesign. Studenten ska 
kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens för att bedriva en 
säker vård.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Förklara sambandet mellan omvårdnadsbehov, risker och medicinskt indicerade åtgärder i samband med 
anestesi till patienter riskbedömda enligt ASA I-II.

•

Redogöra för och tillämpa rutiner för att upprätthålla säker vård i samband med anestesi till patienter 
riskbedömda enligt ASA I-II

•

Redogöra för funktionen av medicinsk teknik inom anestesiologisk verksamhet•
Redogöra för olika kvalitativa forskningsmetoder och kunna formulera forskningsfrågor utifrån kvalitativ 
forskningsdesign

•

Färdigheter och förmåga

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Under handledning utföra anestesiologisk omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder till patienter 
riskbedömda enligt ASA I-II

•

Tillämpa rutiner för att upprätthålla en säker och hållbar vård i samband med en anestesi till patienter 
riskbedömda enligt ASA I-II

•

Säkerställa informationsöverföring inom vårdteamet och till andra yrkesgrupper utifrån säker 
kommunikationsöverföring

•

Ansvara för och hantera medicinteknisk utrustning med fokus på säker vård och hållbarhet•
Tillämpa relevanta lagar och författningar, samt lokala riktlinjer  •

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Visa noggrannhet och omdöme i planering och genomförande av anestesiologisk vård och omvårdnad till 
patienter riskbedömda enligt ASA I-II

•

Reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt i samarbetet med patienter, närstående och andra 
yrkesgrupper innebär utifrån intersektionalitet  

•

Ta ansvar i sin egen professionella utveckling genom att identifiera och värdera egna behov av ytterligare 
kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens  

•
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Kursinnehåll
Övervakning, omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder till personer som vårdas inom 
anestesisjukvården riskbedömda ASA I-II.  
Patienters och närståendes upplevelser i samband med anestesi  
Anestesiologisk omvårdnad  
Organisation och teamarbete  
Etik  
Medicinsk teknik inom anestesiologisk omvårdnad  
Sjuksköterskans kärnkompetenser  
Dokumentation av anestesiologisk vård och omvårdnad  
Aktuella lagar och författningar  
Forskningsetik  
Vetenskaplig dokumentation  
Kvalitativ forskningsmetodik  
Verksamhetsförlagd utbildning inom anestesisjukvård.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter, seminarium och 
verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Deltagande i seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är 
obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftlig tentamen och/eller seminarium  
Bedömning av yrkeskompetens  
Betygskriterier för G  anges i studiehandledningen.

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger 
kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, 
HSVFS 1999:1. 

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till anestesisjuksköterska och är verksamhetsförlagd. Denna 
kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för 
Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.   

 
Godkänt kursbetyg för VFU momentet i denna kurs utgör särskild behörighet för kommande VFU-kurser.     

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Edberg, A. (red.). Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. 
(Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur. 
Författningshandbok: för personal inom hälso- och sjukvården. (Senaste upplagan). Stockholm: Liber. (Lagar och 
författningar kan även hämtas via nätet) 
Henricson, M. (red.). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (Senaste upplagan). 
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Lund: Studentlitteratur. 
Hovind, I.L. (red.). Anestesiologisk omvårdnad. (Senaste upplagan) Lund: Studentlitteratur 
Kvale, S. & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. (Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur. 
Lindahl, S., Winsö, O. & Åkeson, J. (red.). Anestesi. (Senaste upplagan) Stockholm: Liber 
Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (Senaste upplagan). Lund: 
Studentlitteratur AB. 
Willman, A. (red.). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (Senaste upplagan). 
Lund: Studentlitteratur. 
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Moduler
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Titel

0001 Verksamhetsförlagd utbildning U G# 6 Obligatorisk H22
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och/eller seminarium

U G# 1,5 Obligatorisk H22

Kursplanen fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-10-17
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