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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. med viss hjälp av handledning självständigt bemöta, kommunicera med och undervisa
patienter och deras närstående med ett professionellt förhållningssätt inom anestesisjukvård
2. med viss hjälp av handledning identifiera och bedöma patienters behov av omvårdnad och
medicinsk behandling, genomföra omvårdnadsåtgärder och medicinsk behandling
3. med viss hjälp av handledning visa förmåga att leda och planera omvårdnadsarbetet i
samarbete med övriga i vårdteamet, medverka till och utföra undersökningar
4.med viss hjälp av handledning övervaka, identifiera, analysera och bedöma tecken på svikt
av vitala funktioner samt visa förmåga till handlingsberedskap och prioritering av åtgärder i
komplexa situationer utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella perspektiv
5.identifiera etiska dilemman inom anestesisjukvård och analysera dessa i relation till etiska
principer
6.integrera kunskap gällande etiologi, patofysiologi och diagnostik hos patienter med
specifika sjukdomstillstånd inom anestesisjukvård, och utifrån detta motivera val av
övervakning, och medicinska behandlingsåtgärder
7.redogöra för räddningsorganisation, samverkan, principer för prioritering, omhändertagande

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

av skadade och utvärdering av katastrofarbete samt reflektera över anestesisjuksköterskans
roll i samband med större olyckor/trauma och katastrofer
8.utifrån vetenskaplig litteratur redogöra för och analysera kommunikativa processer utifrån
olika ledarperspektiv
9.beskriva kris- och stressreaktioner samt diskutera och reflektera över krishantering hos
patienter, närstående och vårdpersonal i samband med akuta tillstånd, sjukdomar och trauma
10.med ett professionellt förhållningssätt bemöta, kommunicera med och undervisa patienter
och deras närstående
11.visa fördjupad förmåga att identifiera, bedöma, prioritera, planera och hantera patienters
komplexa behov av omvårdnad och medicinsk behandling samt visa förmåga till
handlingsberedskap
12. visa fördjupad förmåga att leda och planera omvårdnadsarbetet i samarbete med övriga i
vårdteamet, medverka vid och utföra undersökningar och behandlingar
Kursens innehåll

- verksamhetsförlagd utbildning inom allmän anestesisjukvård
- etiska problem och dilemman, principer utifrån plikt och konsekvens etik
- vårdpedagogik
- obstetrisk anestesisjukvård
- pediatrisk anestesisjukvård
- anestesi vid specifika sjukdomstillstånd
- specifika behandlingsmetoder: hyperbar oxygenbehandling, ECMO m.m.
- pacemaker-, ICD- och CRT-behandling,
- katastrofmedicin
- organisation och ledarskap
- kvalitetsutveckling
- att vårda vårdaren
- verksamhetsförlagd utbildning inom allmän anestesisjukvård

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, metodövningar och grupparbeten. I kursen ingår 13,5 hp
verksamhetsförlagd utbildning.

Förkunskaper

För att få påbörja den första verksamhetsförlagda utbildningsperioden i kurs 3 krävs minst
betygsgrad E i kurs 1 Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård I, 12 hp
För att få påbörja den sista verksamhetsförlagda utbildningsperioden i kurs 3 krävs minst
betygsgrad E i kurs 1 Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård I, 12 hp och
genomgången kurs 2 Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård II, 12 hp samt godkänt
betyg i Moment 0001 Verksamhetsförlagd utbildning i kurs 3, Omvårdnad med inriktning
mot anestesisjukvård III

Examinationsform

Verksamhetsförlagd utbildning, individuella examinerande seminarier och individuella
skriftliga examinationer.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studievägledning.
Kursen ingår som obligatorisk kurs (kurs 3) i specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning
anestesisjukvård.
Examinator äger rätt att anpassa examinationsform om anledning föreligger.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
1001 Examination av verksamhetsförlagd utbildning
baserad på individuell dokumenterad bedömning enligt
fastställda kriterier samt lärandemål med muntlig
dokumenterad genomgång (lärandemål 1-4)

5hp

Betyg: UG

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

1003 Skriftlig examination, individuell (lärandemål 6)

3hp

Betyg: AF

1004 Muntlig examination, individuell (lärandemål 7)

1hp

Betyg: UG

1005 Skriftlig examination, individuell (lärandemål 8)

1,5hp

Betyg: UG

1006 Examination av verksamhetsförlagd utbildning
baserad på individuell dokumenterad bedömning
enligt fastställda kriterier samt lärandemål med muntlig
dokumenterad genomgång samt Klinisk examination,
individuell (lärandemål 10-12)

7,5hp

Betyg: UG

3hp

Betyg: UV

1020 Skriftlig examination, individuell (lärandemål 5
och 9)

Sida 3
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

