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Förkunskapskrav:  Grundläggande behörighet och  

 Sjuksköterskeutbildning, 180 hp, enligt 2007 års studieordning eller  

 Sjuksköterskeutbildning, 120 p, enligt 1993 års studieordning, innefattande ett självständigt 

arbete på 10 poäng eller  

 Äldre sjuksköterskeutbildning och kandidatexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad. 

Dessutom  

 Svensk legitimation som sjuksköterska och  

 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid) 

Mål  
Kunskap och förståelse 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

 analysera och värdera evidensbaserad forskning inom anestesisjukvård,  

 förklara och värdera användbarheten av anestesiologiska principer och metoder,  

 analysera och förklara olika anestesimetoders påverkan på såväl normal fysiologi som vid 

olika patofysiologiska tillstånd,  

 analysera och förklara effekter av anestesiologiska läkemedel och infusionsvätskor,  

 identifiera komplikationer som kan uppstå i samband med anestesi, analgesi och sedering samt 

redogöra för adekvata åtgärder, 

 redogöra för de lagar, författningar och säkerhetsbestämmelser som reglerar hantering av 

medicinteknisk utrustning inom specialområdet. 

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna analysera komplexa frågeställningar, formulera bedömningar 

och ha handlingsberedskap avseende 

 evidensbaserad forskning och resultatens betydelse för anestesisjukvård,  

 anestesiologiska principer och metoder,  

 ålder och sjukdomstillstånd, operationsingrepp,  

 anestesiologiska läkemedel, 

 vätskebalans. 



Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

 reflektera över och värdera tillämpning av lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter i 

relation till vårdandet, 

 problematisera över medicinsketiska dilemman. 

Innehåll    
Innehållet i kursen fokuserar på anestesiologiska principer samt anestesimetoder vid såväl normal 

fysiologi som vid patofysiologiska tillstånd inom cirkulation, respiration, utsöndringsorgan och 

nervsystem. Vidare behandlas medicinsk preoperativ bedömning, infusioner och anestesiologiska 

läkemedel utifrån farmakokinetik och farmakodynamik. Kursen inriktas även på medicinsk teknik 

utifrån kvalitetssäkring samt gas- och ellära. Kursen innefattar även en orientering om barnanestesi, 

EKG-tolkning och vätskebalans. Vidare behandlas evidensbaserad forskning inom anestesisjukvård. 
 

Undervisningsformer  

Undervisningen består av följande moment: 

Kursintroduktion, föreläsningar och seminarium. 

 

Undervisningen bedrivs vanligtvis på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. 

 

Examinationsformer  

Kursen examineras genom följande examinationsmoment: 

 Individuell skriftlig tentamen 1 

 Individuell skriftlig tentamen 2 

 

Obligatoriska moment 

Seminarier. 

 

Studenten har rätt till fem tentamenstillfällen, varav tre tillfällen inom kursens ram och ytterligare två 

inom ett år. Studenten har rätt till tre examinationstillfällen i anslutning till kursen Student som 

underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Institutionsstyrelsen begära byte av examinator. Begäran 

skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt institutionsspecifika 

riktlinjer för rättssäker examination på HBs respektive VHBs webbplats. 

 

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. 

Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§). Kursen 

bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 

 

Studentinflytande och utvärdering   

Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs. Resultatet av utvärderingen granskas av ämnes- 

och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på institutionens webbplats. 

 

Studenter har rätt att vara representerade i institutionens beredande och beslutande organ. 

 

Övrigt   

Obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp. 

Kursen kan läsas som fristående kurs. 
 

Kurslitteratur och övriga läromedel    
Se separat förteckning (bilaga). 
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