Dnr: 2020/21183.1.2.2

Kursplan
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Institutionen för hälso och vårdvetenskap

4VÅ560 Anestesisjukvård, verksamhetsförlagd utbildning, 15
högskolepoäng
Clinical training in the context of anaesthesia care, 15 credits
Huvudområde
Vårdvetenskap
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Nivå
Avancerad nivå
Fördjupning
A1F
Fastställande
Fastställd av Fakulteten för hälso och livsvetenskap 20200622
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2021
Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet.
l

Anestesisjukvård 4VÅ613, 22,5 hp

Mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l

l

A.1 Tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet i ett vårdande sammanhang
inom specialistområdet
A.2 Redogöra för aktuella forsknings och utvecklingsarbeten inom
specialistområdet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l

l

l
l

l

l

B.1 Göra åtgärdsbedömningar utifrån en helhetssyn på människan och med
särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna för att främja patientsäkerhet
och öka säkerheten generellt i vårdarbetet
B.2 Upprätta en omvårdnadsplan och i team besluta, samordna och genomföra
åtgärderna utifrån patientens behov och därefter utvärdera åtgärderna
B.3 Initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete
B.4 Självständigt ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell
anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och
behandlingar av patienter
B.5 Integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa
frågeställningar och situationer
B.6 Tillämpa vårdpedagogisk förmåga genom att informera, undervisa och

l
l

l

l

åtgärderna utifrån patientens behov och därefter utvärdera åtgärderna
B.3 Initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete
B.4 Självständigt ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell
anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och
behandlingar av patienter
B.5 Integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa
frågeställningar och situationer
B.6 Tillämpa vårdpedagogisk förmåga genom att informera, undervisa och
handleda medarbetare, studerande, patienter och närstående

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l

l

C.1 Med teoretisk förankring i huvudområdet vårdvetenskap reflektera över ett
professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående
C.2 Reflektera över patienter och närstående i vårdsituationer och specifikt i
samband med livets slutskede med särskilt beaktande av etiska aspekter

Innehåll
I kursen ingår följande moment:
l
l
l
l
l

Verksamhetsförlagd utbildning
Undervisning och handledning
Arbetsledning och teamsamverkani ett perioperativt vårdsammanhang
Patientsäkerhet
Vårdetik

Undervisningsformer
Kursens obligatoriska moment delas in i praktisk tillämpningverksamhetsförlagd
utbildning (VFU), en klinisk examination och en skriftlig examination som delas in i
målformulering, uppgifter under VFU, yrkeshandledning och skriftlig hemtentamen.
Kursens obligatoriska moment kan ersättas med andra uppgifter. Examinator beslutar
om ersättningsuppgifter.
Undervisningsformer som kommer att tillämpas är: enskilt arbete, arbete i grupp,
seminarier och VFU. Undervisningen kommer att genomföras på campus, vårdenheter
och via digitala verktyg.

Examination
Examinationen av kursen delas in i följande moment:

Kod

Benämning

Betyg

Poäng

2101
2102
2103

Individuell skriftlig hemtentamen
Klinisk examination
Praktisk tillämpning

U/G
U/G
U/G

3,00
1,00
11,00

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga examinationsuppgifter godkänts. För
betyget godkänd (G) krävs detta betyg på kursens 3 examinationer. Kursens
betygskriterier framgår för varje examinationsuppgift och utgör underlag för
betygssättning. Genomförande av VFU (10v) begränsas till två praktikperioder. Förnyad
examination ges i enlighet med "Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå". Om universitetet beslutat att en student har rätt till
särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett
anpassat prov eller att studenten genomför provet på ett alternativt sätt.
Måluppfyllelse
Examinationsmomenten kopplas till lärandemålen enligt följande:
Mål

2101

2102

2103

A.1

✔

✔

✔

Måluppfyllelse
Examinationsmomenten kopplas till lärandemålen enligt följande:
Mål

2101

2102

2103

A.1
A.2
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
C.1
C.2

✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: 4VÅ559 15 hp

Övrigt
Avbrytande av VFUperiod
Om studenten på eget initiativ avbryter sin VFUperiod görs en tidigarelagd bedömning
av lärare från lärosätet och momentet VFU bokförs i Ladok som U. Studenten har rätt
till en (1) ny VFUperiod inom ramen för kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Almerud Österberg, S. & Elmqvist, C. (Red.) (2015). Kliniska examinationer 
Handbok för sjuksköterskestudenter på grund och avancerad nivå. Lund:
Studentlitteratur, (del av bok, 45 s). ISBN: 9789144086781.
Berglund, M. & Ekebergh, M. (Red.) (2019). Reflektion i lärande och vård – en
utmaning för sjuksköterskan. Lund: Studentlitteratur, (360 s). ISBN: 9789144131979.
Dahlberg, K. & Ekman, I. (2017). Vägen till patientens värld och personcentrerad
vård. Stockholm: Liber, (del av bok, 92 s). ISBN: 9789147112715.
Edberg, AK., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H. & Öhlén, J. (Red.) (2013).
Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans
specialistområden. Lund: Studentlitteratur, (250 s). ISBN: 9789144071459.
Hovind, IL. (Red.) (2013). Anestesiologisk omvårdnad. (2. uppl.). Lund:
Studentlitteratur, (602 s). ISBN: 9789144076591.
Lindahl, S., Winsö, O. & Åkeson, J. (Red.) (2016). Anestesi. (3. uppl.). Stockholm:
Liber, (658 s). ISBN: 9789147100545.
Sandman, L. & Kjellström, S. (2018). Etikboken: etik för vårdande yrken. Lund:
Studentlitteratur, (488 s). ISBN: 9789144120539.
Aktuella föreskrifter, författningar och vetenskapliga artiklar tillkommer.

