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BeVut I 

Bedömningsformulär för kurs: Anestesisjukvård, verksamhetsförlagd utbildning I 

Kurskod: O7075H 

 

Studentens namn:_______________________________ 

Handledare/ansvarig:____________________________ 

Avdelning/enhet:_______________________________ 

 

BeVut är ett målrelaterat bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning som är utformat efter kursens övergripande mål. För varje 
kursmål finns kriterier angivna för hur målen ska uppnås. Bedömningssamtalen ska vara studentdrivna.  Halvtidsbedömningen är ett formativt 
samtal där studentens styrkor, förbättringsområden ska diskuteras. Bedömningen utgår ifrån studentens nivå vid halvtid. Samtalet som görs ska 
stimulera fortsatt utveckling som bedöms vid slutbedömningen 
 
Dokumentet fylls i med bläck av handledare och student i samråd med AKA/VFU-ansvarig lärare. Betygsskalan är tvågradig: Godkänd (G) eller 
Underkänd (U). 
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Kursens övergripande mål gällande VFU: 
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:  
 
• Under handledning utföra anestesiologisk omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder till patienter riskbedömda enligt ASA I-II 
• Tillämpa rutiner för att upprätthålla en säker och hållbar vård i samband med en anestesi till patienter riskbedömda enligt ASA I-II 
• Säkerställa informationsöverföring inom vårdteamet och till andra yrkesgrupper utifrån säker kommunikationsöverföring 
• Ansvara för och hantera medicinteknisk utrustning med fokus på säker vård och hållbarhet 
• Tillämpa relevanta lagar och författningar, samt lokala riktlinjer 
• Visa noggrannhet och omdöme i planering och genomförande av anestesiologisk vård och omvårdnad till patienter riskbedömda enligt ASA I-II 
 
 
 

Kursmål För godkänt ska                                                                          Halvtidsbed.   
studenten:                                                                                    Slutbed. 
 

Studenten uppfyller                   Halvtidsbed        
inte kriterierna för                      Slutbed.        
godkänt 

Visa noggrannhet och 
omdöme i planering och 
genomförande av 
anestesiologisk vård och 
omvårdnad till patienter 
riskbedömda enligt ASA I-
II 
 

• Visa på självkännedom och fråga vid minsta osäkerhet 
• Under handledning förbereda salen genom att ha kunskap 

om och kunna plocka fram den utrustning som behövs för aktuell  
anestesi samt funktionskontrollera utrustningen 

• Läsa på om patienten  
• Under handledning planera för och förbereda för väckning med tanke 

på smärtlindring, PONV, reversering av eventuell muskelrelaxantia samt 
extubation 

 
 
 
 
 
 

Studenten kan inte eller uppvisar  
brister i att kunna planera och  
genomföra anestesiologisk vård till 
patienter bedömda ASA I – II 
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Under handledning utföra 
anestesiologisk omvårdnad 
och medicinskt indicerade 
åtgärder till patienter 
riskbedömda enligt ASA I-
II 
 

• Under handledning dra upp, handha och administrera läkemedel,  
räkna ut läkemedelsdoser och förstå effekter av olika läkemedel  
samt utvärdera effekt av givna läkemedel. 

• Bemöta patienten i dennes specifika situation, informera patienten om vad 
som kommer att hända och ge möjlighet för patient att ställa frågor och ta 
hjälp av handledare eller annan personal vid behov  

• Tillsammans med övriga teamet se till att uppläggning av patient på 
operationsbord blir bra och säker  

• Koppla upp patienten till relevant övervakningsutrustning samt 
kontinuerligt övervaka patienten genom hela anestesin tillsammans med 
handledare. Etablera och kontrollera fungerande venaccess under hela 
anestesin och under handledning bedöma patienten utifrån A-E. 

• Under handledning och med stöttning av handledare kunna starta en 
anestesi tillsammans med anestesiolog och känna till alla moment som 
ingår vid en induktion. 

• Visa kunskap och träna på upprätthållande av fri luftväg, användning av 
luftvägshjälpmedel, sätta ner LMA och/eller intubera/extubera på ett 
patientsäkert sätt.  

• Under handledning observera patienten utifrån Se/Lyssna/Känn genom hela 
anestesin. 

• Under handledning styra anestesidjup utifrån patientens respons på stimuli, 
med hjälp av vitalparametrar, pupillreaktion, sömnmonitorering och 
rimlighet kring doser. Planerar anestesidjup tillsammans med handledare 
inför operationsstart och operationsslut. 

• Kunna diskutera kring oväntade händelser som kan uppstå under anestesi. 
Under handledning kunna förebygga och hantera händelser så som 
blodtrycksfall, ofri luftväg, att patienten blir ytlig etc. 

• Under handledning visa på förståelse för vikten av att ha en 
normotempererad patient och hur detta kontrolleras, samt åtgärder för att 
förebygga hypotermi 

Studenten kan inte eller uppvisar  
brister i att under handledning  
kunna utföra anestesiologisk  
omvårdnad och medicinskt  
indicerade åtgärder till patienter bedömda ASA I 
– II 
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• Under handledning och tillsammans med övriga i teamet arbeta för att 
förebygga tryckskador hos patienten 

• Förstå indikationen för och vikten av att skydda patientens ögon med hjälp 
av ögonskydd/viscotears eller andra hjälpmedel 

• Under handledning diskutera kring patientens basala vätskebehov  
• Under handledning övervaka blödning  
• Studenten ska under handledning träna på att extubera patienten på ett 

säkert sätt. Diskutera för olika tillvägagångssätt vid extubering exempelvis 
extubera tidigt eller sent 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tillämpa rutiner för att 
upprätthålla en säker och 
hållbar vård i samband 
med en anestesi till 
patienter riskbedömda 
enligt ASA I-II 
 

• Ställa relevanta och viktiga frågor till patienten inför anestesi och  
operation. Använder sig av relevanta bedömningsinstrument för  
exempelvis luftväg och PONV. Känner till riskfaktorer för svår luftväg. 

• Använda sig av Checklista för säker kirurgi så att relevant information 
uppmärksammas och kontrolleras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenten kan inte eller uppvisar  
brister i att upprätthålla en säker,  
hållbar vård till patienter bedömda  
ASA I – II 
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Ansvara för och hantera 
medicinteknisk utrustning 
med fokus på säker vård 
och hållbarhet 
 

•  Under handledning diskutera och utveckla en grundläggande  
förståelse för hur en ventilator fungerar, vad de vanligaste  
andningsmoden står för. Under handledning kunna styra patientens  
respiration utifrån andningsfrekvens, tidalvolym, koldioxid osv. 
• Under handledning använda och förstå hur sprutpumpar, BIS och TOF  
fungerar samt indikationer för när dessa ska användas  
• Bli medveten om, med patientsäkerhet i fokus, hur anestesiologiskt arbetet 
sker på ett säkert och effektivt sätt utan onödig användning av resurser så som 
exempelvis materialanvändning, läkemedel, minimera läckage av anestesigaser 
etc.  

 
 
 
 
 
 
 

Studenten kan inte eller uppvisar  
brister i att handha medicinteknisk  
utrustning på ett korrekt och säkert  
sätt 
 
 

Säkerställa 
informationsöverföring 
inom vårdteamet och till 
andra yrkesgrupper utifrån 
säker 
kommunikationsöverföring 

• Under handledning rapportera på ett strukturerat sätt   
• Samarbeta och kommunicera med handledare och till viss del annan 

personal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenten kan inte eller uppvisar  
brister i att kommunicera på ett  
strukturerat sätt 
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Tillämpa relevanta lagar 
och författningar, samt 
lokala riktlinjer 
 

• Ha en medvetenhet om vilka lagar och rutiner som  
ligger till grund för den anestesiologiska vården samt visa kunskap i  
hur detta ska tillämpas. Exempelvis genom att läsa på och följa lokala 
rutiner, utföra identitetskontroll samt kontrollera sidomarkering vid pariga 
organ. 

• Uppvisa en etisk medvetenhet och kan reflektera över detta   
 

 
 

Studenten kan inte eller uppvisar  
brister i att tillämpa de lagar,  
författningar och lokala riktlinjer 
som finns 
 
 
 
 

Signering av närvarande personer havtidsbedömning ___________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Signering av närvarande personer slutbedömning ______________________________________ 
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Halvtidsbedömning 
 
Datum: ________    Frånvaro: ______ dagar 
 
 
Detta har fungerat bra: ________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Detta bör studenten träna mer på: ________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Risk för att studenten ej når målen? 
 
Ja  Nej 
 
Observera att en skriftlig handlingsplan ska upprättas och undertecknas av alla vid risk för underkänt 
 
Närvarande personer vid halvtidsbedömning: 
 
Namn, student: _________________________________________ 
 
Namn, handledare:_______________________________________ Namn: AKA/LTU-representant:_____________________________ 
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Slutbedömning 
 
Datum:____________    Frånvaro ______ dagar 
 
 
Eventuella övriga kommentarer:____________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
_____________________________ 
Studentens namnteckning 
 
 
 
____________________________   _____________________   
Handledares namnteckning   AKA/LTU-representant 
   namnteckning  
 
 
 
_____________________________   _____________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 


