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Förkunskaper
l

l

Grundläggande behörighet omfattande sjuksköterskeexamen om 180
högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
Filosofie kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande

Förväntade studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten självständigt kunna:
l

l

integrera vårdvetenskap och medicinsk vetenskap med utgångspunkt från
modeller, metoder och tekniker inom kompetensområdet
analysera och bedöma problemområden av betydelse för omvårdnad av en sjuk
eller skadad patient

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten självständigt kunna:
l

l

l
l
l

genomföra perioperativa bedömningar för vården av patienten reflektera över och
analysera faktorer av betydelse för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling
utifrån anestesiologisk grund och perioperativ omvårdnad beskriva och jämföra
anestesiläkemedel, anestesiologiska metoder, medicinsktekniska mätmetoder och
apparatur.
tillämpa relevanta lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter
tillämpa kunskaper angående organisation vid stora olyckor och katastrofer
tillämpa traumatologiska principer

l

l
l
l

utifrån anestesiologisk grund och perioperativ omvårdnad beskriva och jämföra
anestesiläkemedel, anestesiologiska metoder, medicinsktekniska mätmetoder och
apparatur.
tillämpa relevanta lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter
tillämpa kunskaper angående organisation vid stora olyckor och katastrofer
tillämpa traumatologiska principer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten självständigt kunna:
l
l

l

l
l
l

förstå betydelsen av att upprätthålla patientperspektivet i vårdandet
värdera och reflektera över patienters och närståendes situation samt specifika
behov ur ett mångfalds perspektiv
analysera och reflektera över olika faktorers betydelse för kommunikation,
ledarskap, organisation och arbetsmiljö
problematisera yrkesrollens utveckling och funktion, nationellt och internationellt
reflektera kring olika etiska övervägande och etiska dilemma
analysera och reflektera över egna kunskaper och den egna insatsen

Innehåll
Delkurs 1, 7,5 högskolepoäng/ECTS
l

l

l
l
l
l

Omvårdnad av patient i ett anestesisjukvårdskontext ur ett mångfald perspektiv
(kultur, etnicitet, religion, genus och ålder).
Preoperativa bedömningar och behandlingar av av patient inför, under och efter
anestesi
Anestesisjuksköterskans yrkesroll och funktionsansvar
Regelverk och styrdokument som lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter
Medicinsk teknik, apparatlära och mätmetoder
Omvårdnad i samband med svikt av vitala funktioner

Delkurs 2, 4,5 högskolepoäng/ECTS
l
l
l
l
l
l

Omvårdnad i samband med termiska skador, intoxikationer samt traumatologi
Vård i livets slutskede och organdonation
AHLR
Samhällets räddningsorganisation och katastrofberedskap
Etik
Stressteorier, bemästringsteorier samt samvetsstress

Undervisningsformer
Undervisningen skall bygga på ett problemorienterat arbetssätt med aktivt
kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Undervisningen utgörs av
föreläsningar, semnarier, fältstudier och tillämpningsövningar.
Obligatorisk närvaro förekommer under hela eller delar av kursen, detta framgår av
respektive schema och/eller studievägledning.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda. För betyget väl
godkänt var god se studievägledning. Kursen examineras genom muntlig och /eller
skriftlig individuell examination.
Omtentamen erbjuds inom 6 veckor efter ordinarie examinationstillfälle (inom ramen för
ordinarie terminstid). Antalet examinationstillfälle är begränsat till minst fem
(Högskoleförordningen 6 kap 21 §)varav två omtentamenstillfällen erbjuds inom ramen
för ordinarie terminstid.
Student vid Linnéuniversitetet har rätt att få sitt betyg för kurs översatt till den sjugradiga
ECTSskalan. För att få sitt betyg översatt ska studenten lämna en
begäran om detta till läraren vid kursstart.

Kursvärdering
En skriftlig kursvärdering genomförs och sammanställs i en rapport, vilken arkiveras vid

för ordinarie terminstid.
Student vid Linnéuniversitetet har rätt att få sitt betyg för kurs översatt till den sjugradiga
ECTSskalan. För att få sitt betyg översatt ska studenten lämna en
begäran om detta till läraren vid kursstart.

Kursvärdering
En skriftlig kursvärdering genomförs och sammanställs i en rapport, vilken arkiveras vid
institutionen. Resultatet och eventuellt vidtagna åtgärder kommuniceras med
kursansvarig och presenteras för studenterna vid nästa kurstillfälle

Övrigt
Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning anestesisjukvård.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Gulbrandsen, T. & Stubberud, DG. (Senaste upplagan). Intensivvård Avancerad
omvårdnad och behandling. Polen: Studentlitteratur, (200 s).
Halldin, M & Lindahl, S.(red)(Senaste upplagan). Anestesi. Stockholm: Liber. (500 s.)
Hovind, I. L. (Senaste upplagan) Anestesiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
(300 s.)
Lindwall, L & von Post, I (Senaste upplagan)Perioperativ vård –att förena teori och
praxis. Lund: Studentlitteratur. (150 s.)
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. & Lyså, R.(Senaste upplagan)
Illustrerad farmakologi 2. Sjukdomar och behandling. Järfälla: Natur och Kultur. (300 s.)
Socialstyrelsen Riktlinjer_Medicinsk katastrofberedskap. www.sos.se/fulltext/, (senaste
upplagan)
Stryhn, H. (Senaste upplagan) Etik och omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. (100 s.)
Renck, H. (Senaste upplagan). Svikt i vitala funktioner. Torekov: ANIVA förlag, (150
s).
Werner, M. & Strang, P. (Senaste upplagan). Smärta och smärtbehandling. Falköping:
Liber, (100 s).
Aktuella föreskrifter och författningar
Vetenskapliga artiklar

