
Checklista – Denna checklista används som stöd för inlärning. Samma checklista följer studenten 
genom hela utbildningen. För vissa moment sker en progression under utbildningen, medan vissa 
moment kanske endast innefattar teoretisk förankring även efter sista VFU:n. Checklistan kan 
användas om stöd vid bedömningssamtal, utöver det betygsgrundande dokumentet BeVut. 
 

Markera med handledares signatur och datum vid genomförda moment. 

Studentens namn: ________________________________________ 

 

Moment som bör vara utfört under 
någon/flera VFU 

Utfört 
under 
handledning 

Utfört 
självständigt 

Teoretisk 
förankring 

Inhämtat aktuell information om patient 
och ingrepp 
 
Exempelvis: anestesimetod, journal, 
lab.svar, blodgrupp, bastest. Hitta och följa 
lokala rutiner, identifiera risker 

   

Genomföra ankomstsamtal med patient    

Utföra och medverka vid genomgång av 
”Checklista för säker kirurgi” 

   

Handhavande av anestesiapparat, inklusive 
daglig funktionskontroll och läckagetest.  

   

Iordningsställande samt kontroll av sug och 
sugutrustning 

   

Medverka vid rengöring av anestesiapparat 
och dess delar 

   

Kontroll av utrustning som ska finnas på sal 
(utifrån lokala riktlinjer) 
 
Exempelvis: Laryngoskop, endotrakealtuber, 
larynxmasker, ledare, sond, stetoskop, 
rubens-blåsa etc. 

   

Monitorering av puls, blodtryck, 
saturationsmätning, 3- och 6-avlednings 
EKG 

   

Iordningsställande och handhavande av 
artärtrycksset. 
 
Monitorering av artärtryck 
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Iordningsställa och administrera de 
vanligaste läkemedlen i samband med 
blockad, regional och generell anestesi 
Ha kunskap om dos, duration och verkan 

   

Handhavande av inotropa läkemedel, dess 
effekt och val av lämplig infart 

   

Positionera patient på operationsbordet, 
förebygga tryck/skador. 
 
 

   

Handhavande av infusionspump    

Plocka fram lämplig luftvägsutrustning    

Ha en plan för den svåra luftvägen. Känna 
till var ”svårintubationsutrustning” finns 

   

Preoxygenera    

Utföra intubation    

Intubation med videolaryngoskop för 
anatomisk orientering 

   

Lungauskultation samt kontroll av tubläge 
och kufftryck 

   

Upprättande av fri luftväg vid induktion och 
masknarkos 

   

Satt ner larynxmask    

Sövt med TCI/TIVA    
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Sövt med gas    

Sövt en icke-fastande patient med RSI    

Sedering av patient 
(intermittent/kontinuerligt) 

   

Handhavande av sug, sugning av övre 
luftvägar 

   

Sätta och avlägsna ventrikelsond    

Rekrytering av patient under pågående 
respiratorbehandling 

   

Planera och ge smärtlindring inför väckning    

Förebygga PONV    

Val av intravenösa vätskor och tillförsel av 
kristalloider/kolloider/blod/plasma 

   

Handhavande av blod-/vätskevärmare    

Handhavande av CVK samt repetition av 
rutiner av handhavande av CVK 
 
Exempelvis: patientläge, långa slangar, vilka 
läkemedel kan gå tillsammans? Vilken 
skänkel används till vad? 

   

Handhavande av TOF    

Monitorering av CVP-mätning    
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Extubering    

Förberedelse inför samt handhavande av 
epidural samt ev. spinalkateter 

   

Information/kunskap om cellsaver    

Temperaturkontroll, uppvärmning av 
patient perioperativt 

   

Bedömning av sömndjup    

Monitorera sömndjup mha BIS    

Räkna vätskebalans in/ut    

Timdiures 
Urinblåsescanning 

   

Dokumentera perioperativ omvårdnad    

Överrapportering enligt SBAR    

Handhavande och funktionskontroll av 
defibrillator 

   

Transport av intuberad patient    

Handhavande och funktionskontroll av 
transportrespirator 

 Ej aktuellt  
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Samverkan med anestesiolog och övriga i 
operationsteam 

   

 

Övrigt/Kommentarer:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


