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Förkunskaper
För att påbörja kursen skall följande kurser i specialistsjuksköterskeprogrammet vara
godkända: Vårdandets sammanhang, patientens/familjens perspektiv, 7,5hp;
Vetensakapliga metoder 7,5hp; Medicinsk vetenskap 7,5hp; samt Anestesisjukvård
Delkurs I, 7,5 hp.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten självständigt kunna:
l

l

l

l
l

l
l

l

Identifiera omvårdnadsbehov, prioritera, planera, genomföra, dokumentera samt
utvärdera omvårdnadsåtgärder i vanligt förekommande och i komplexa
situationer. Därtill förena patientsäkerhet med ansvaret för att utveckla kunskap
om de specifika åtgärder som en patient och/eller skadad person samt dennes
närstående kräver.
Värdera hur patientens och dennes närståendes livssituation påverkas av ohälsa,
trauma och död utifrån en vårdvetenskaplig reflektion, värdegrund och
professionell hållning.
Verka för att tillgodose patientens individuella behov och upprätthålla patientens
delaktighet och integritet.
Tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet i ett vårdande sammanhang.
Informera, undervisa och handleda medarbetare, studerande, patientens och
dennes närstående.
Tillämpa lagar och författningar.
Identifiera och analysera etiska dilemma och problem i ett vårdande sammanhang
med hänsyn tagen till mångfald och relevanta vetenskapliga aspekter.
Planera, leda, och samordna vård och hälsoarbete
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Innehåll
Kursen behandlar anestesisjuksköterskans omvårdnadsarbete ur ett mångfaldsperspektiv
i relation till professionens befattnings och ansvarsområde. I kursen studeras teorier och
metoder som ligger till grund för omvårdnaden liksom dokumentation, kommunikation,
vårdetik, undervisning samt arbetsledning.
Kursen består av 18 hp varav 16,5 hp är verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisningsformer
Undervisningen bygger på ett aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och
problemlösning. Undervisningen sker med stöd av handledning. Teoretiska moment
förekommer i form av seminarier och handledning i grupp.
Obligatorisk närvaro förekommer under hela eller delar av kursen och detta framgår av
schema och/eller studievägledning.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller 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.
Undervisningen bygger på ett aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och
problemlösning. Undervisningen sker med stöd av handledning. Teoretiska moment
förekommer i form av seminarier och handledning i grupp.
Obligatorisk närvaro förekommer under hela eller delar av kursen och detta framgår av
schema och/eller studievägledning..

Kursvärdering
INGET VÄRDE ANGIVET

Övrigt
Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning anestesisjukvård.
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