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Förord 
 

Begreppet omvårdnad beskrivs på avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik, 
Institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet (LTU), enligt följande: 

"Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och 
omvårdnadshandlingar. Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes 
närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt 
återställa och bevara hälsa. Omvårdnad syftar även till att befrämja läkande och 
välbefinnande hos personen; samt underlätta ett liv med långvarig sjukdom, 
funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död." 

Välkommen till den andra av tre yrkesspecifika omvårdnadskurser i utbildningen till 
specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård. Utövandet av omvårdnad inom 
anestesisjukvård erfordrar särskilda kunskaper tillika färdigheter: anestesisjuksköterskans 
specifika funktioner består i att upprätthålla samt optimera patientens fysiologiska processer i 
samband med anestesi. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: 

• skapa tillit, förtroende och trygghet hos patient och närstående 
• genomföra anestesi utifrån patientens, anestesiologens, operationens, behandlingens 

eller undersökningens specifika förutsättningar 
• etablera och upprätthålla fria luftvägar hos patienten 
• göra relevanta observationer av patientens tillstånd pre-, intra- och postoperativt 
• administrera och dosera läkemedel på basis av noggranna observationer av vitala 

kroppsfunktioner 

Syftet med kursen är att vidareutveckla dina teoretiska och kliniska färdigheter som du 
förvärvat i kursen O7075H. I detta nästkommande steg kommer du erhålla en fördjupad 
kunskap och förståelse för mer utsatta patientkategorier som barn, äldre och/eller multisjuka 
tillika sviktande patienter som erhåller anestesi. Teori varvas med klinisk utveckling genom 
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU II). Kursen läses parallellt med O7067H, 
examensarbete inom anestesisjukvård. 

Pedagogisk grundsyn 
 

Vår strävan är att du utvecklar en förståelse och djupinlärning av kursens mål. Det innebär att 
du kan se samband mellan begrepp och fenomen som studeras. Ett djupinriktat lärande 
stimuleras av egen aktivitet, i utbyte och i interaktion med andra, samt med anknytning till din 
tidigare kunskap och erfarenhet. Din roll är att ta ansvar för din inlärning och att bidra till ett 
bra inlärningsklimat. Klimatet ska präglas av öppenhet och en tillåtande attityd för olika 
åsikter, så att trygghet skapas i gruppen. Vår roll som lärare är att skapa en inlärningsmiljö 
med klara mål, undervisning och studieuppgifter som stimulerar dig och gör det intressant att 
vilja lära dig. En förtroendefull relation mellan dig som student och oss som lärare är en 
förutsättning för att du vågar ställa frågor och känner stöd i ditt lärande. I denna kurs sker 
lärandet, enskilt eller i grupp med hjälp av litteraturstudier, föreläsningar, laborationer och 
studieuppgifter. Även kursens examinationer är ett inlärningstillfälle. 
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Kursansvarig & föreläsare 
 

Kursansvarig 

Fanny Larsson. Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Doktorand. 

Examinator:  

Ulrica Strömbäck. Specialistsjuksköterska intensivvård och anestesisjukvård. Lektor. 

 

Kursmål & innehåll 
 

Se kursplan (länk finns i Canvas-rum alt. Här: 
https://www.ltu.se/edu/course/O70/O7076H/O7076H-Anestesisjukvard-Verksamhetsforlagd-
utbildning-II-1.194516?kursView=kursplan)  

Tidsplan  
se schema i TimeEdit för detaljerad information 

 

Vecka Aktivitet Studieuppgift/examination 
3 Istället för campusvecka Föreläsningar 

Simulering 
 

4-7 alt. 8-11 Verksamhetsförlagd utbildning II Loggbok 
BeVut 

Seminarium fre v. 7 alt. 11 
 

12 Examination Seminarium patientfall 
Skriftlig salstentamen 

 

 

Undervisning/föreläsningar
 

 
Kursintroduktion 
Kursintroduktion finns inspelad i Canvas  

Specifika och kritiska tillstånd vid anestesi 
Kursen inleds måndag den 17/1 kl 08.15 – 16:15 då Patrik Pekkari undervisar i halvgrupp i 

specifika, kritiska tillstånd som kan uppstå i samband med anestesi. Exempel är: malign 

hypertermi, porfyri och laryngospasm. En grupp kommer att ha undervisning på förmiddagen 

samt den andra efter lunch. Se nedan för gruppindelning.  

https://www.ltu.se/edu/course/O70/O7076H/O7076H-Anestesisjukvard-Verksamhetsforlagd-utbildning-II-1.194516?kursView=kursplan
https://www.ltu.se/edu/course/O70/O7076H/O7076H-Anestesisjukvard-Verksamhetsforlagd-utbildning-II-1.194516?kursView=kursplan
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Grupp 1 har undervisning med Patrik på fm (kl. 8:15 – 11:45), grupp 2 har undervisning med 

Patrik på em (kl. 13.00 – 16:15). 

För gruppindelningen för måndag 17/1 se nedan: 

Grupp 1  Grupp 2  

Peter Kaspar 

Joakim Johanna 

Sara Oscar 

Björn Linn 

Petra Daniel 

Cassandra 

 

Simon 

Linus Sanna 

 

Barnanestesi 
Torsdag 20/1 kl 13-16:15 håller Emma Sundwall som är anestesiolog en föreläsning om 

barnanestesi via zoom. Anatomiska och fysiologiska förändringar hos barnet, val av 

anestesimetoder samt bemötande av såväl barn som anhörig i samband med anestesi är ämnen 

som kommer tas upp på föreläsningen.  

Den svåra luftvägen 
Tisdag den 18/1 kl 13:00-16:15 håller Jenny Kuoljok, ST-läkare inom anestesi och 

intensivvård i teoretisk utbildning om hantering av den svåra luftvägen via zoom. 

Inför momentet skall du studerat kurslitteraturen avseende kapitel som berör 

luftvägshantering av såväl vuxna som barn, algoritmen för svår luftväg, hur induktionen går 

till samt nödvändig utrustning som behövs i samband med anestesi 

Inhalationsanestesi 
Via inspelad föreläsning föreläser Fanny Larsson, anestesisjuksköterska, om ämnet 

inhalationsanestesi. En tredelad serie avhandlar grundläggande anatomi och fysiologi till olika 

anestesigaser och klinisk implikation.  
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Den äldre patienten 
I Canvas finns en kort introducerande föreläsning om anestesi av den äldre patienten inspelad 

av Fanny Larsson.  

Obstetrisk anestesi 
Patrik Pekkari, specialistläkare inom anestesi och intensivvård, föreläser om anestesi inom 

obstetrik. Fysiologiska förändringar hos den gravida kvinnan, olika val av anestesimetoder 

samt medicinsk kunskap är några av ämnena som avhandlas via inspelad föreläsning.  

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
 

I denna kurs kommer du att erhålla din andra kliniska träning inom anestesisjukvård. Målet är 

att du ska fördjupa dina teoretiska och praktiska kunskaper du tillskansade dig under VFU I. 

Fokus i denna kurs vilar på att bredda din självständighet som anestesisjuksköterska med 

större egenansvar i samband med anestesi. VFU II genomförs under vecka 4–7 alternativt 8-

11.  

Din VFU inom anestesisjukvård omfattar minst 32 timmar/vecka och kan komma att 

inkludera dag-, kvälls-, natt- och helgskift beroende på verksamhetens utformning samt din 

handledares personliga arbetsschema. Tid för litteraturstudier etc. tillkommer utöver dessa 32 

timmar. All VFU är obligatorisk. Institutionens utbildningsplan och kursplan ligger till grund 

för din VFU.  

För er som gör er VFU utanför region Norrbotten ansvarar ni själva för att boka in en tid för 

mitt- respektive slutbedömning. Denna ”bokning” sker i Canvas under ”Datum och tid 

mittbedömning” respektive ”Datum och tid slutbedömning”. Klicka på rubriken och välj 

sedan ”redigera” uppe i höger hörn av sidan. Försök boka in tider så snart som möjligt men 

senast fredagen veckan innan tänkt bedömning. Uppstår problem eller att ingen tid passar 

kontakta kursansvarig så snart som möjligt. 

För er som har er VFU inom region Norrbotten sker mitt- respektive slutbedömning 

tillsammans med AKA, Linda Hjulbäck. Hon kontaktar er för överenskommelse om tid.   

För mer information om bedömningar se rubriken Examinationer i detta dokument. 

Checklista 
I kursen O7075H påbörjades en checklista. Samma checklista används under hela 

utbildningen.  För vissa moment sker en progression under utbildningen, medan vissa moment 
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kanske endast innefattar teoretisk förankring även efter sista VFU: n. Checklistan kan 

användas om stöd vid bedömningssamtal, utöver det betygsgrundande dokumentet BeVut. 

Loggbok 
Syftet med denna uppgift är att du ska utbyta tankar och reflektioner om händelser som berört 

dig under den verksamhetsförlagda utbildningen, så att ett djupinriktat lärande stimuleras och 

en ny förståelse och insikt utvecklas. I den här kursen ska du använda din loggbok genom att 

skriva om händelser du har varit med om under veckan, dina tankar och reflektioner i 

samband med den aktuella händelsen, samt vilken lärdom situationen förde med sig med hjälp 

av kurslitteratur och/eller vetenskapliga artiklar. Med reflektion menas i den här kursen att 

medvetandegöra vad du gör, hur du gör det och vilka tankar och känslor du handlade utifrån 

samt vilken ny förståelse och insikt detta ledde till. 

Under din VFU, ska du i Canvas göra minst ett loggboksinlägg. Tänk på att formulera dig så 

att ingen enskild person kan känna sig utpekad. Du ska även ge kommentarer/reflektioner till 

någon av dina kurskamraters diskussionsinlägg (minimum 1 inlägg/kurs). Du kanske har varit 

med om något liknande som du vill delge eller bara ge din reflektion på saken eller komma 

med frågor. Diskussionerna kommer att följas upp och vara underlag för bedömning. Inlägg i 

loggboken är krav för godkänd kurs. Alla kunskaper du har möjlighet att tillägna dig i den här 

kursen är viktiga med tanke på din framtida roll som anestesisjuksköterska vart du än kommer 

att arbeta. Spara anteckningarna i loggboken; de är till hjälp vid utvärdering och vid planering 

av dina fortsatta studier. 

Seminarium baserat på VFU  
Under utbildningen och i kommande profession som anestesisjuksköterska är förmågan till 

självkännedom och att kunna bedöma våra egna styrkor och svagheter väsentlig för att kunna 

ge en patientsäker vård. Vilken ny kunskap behöver jag utveckla? Det är viktigt att du under 

VFU;n dagligen reflekterar tillsammans med handledare och utvärderar dina behov av 

inlärning. Muntlig reflektion i grupp kommer att ske fre v.7 eller 11 i ZOOM tillsammans med 

kursansvarig. Reflektionen i grupp bygger på Gibbs’ reflektionsmodell som du hittar i 

Canvas. Utgå från en situation som du upplevt under din VFU. Det är tillåtet att välja samma 

händelse som du har beskrivit i loggboken. Förbered dig på att diskutera och reflektera utifrån 

frågorna i Gibbs’ modell för systematisk reflektion. Tänk på sekretessen och avidentifiera 

inblandade personer. 
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Barn A-HLR 
Barn A-HLR ingår som ett moment i kursen. Vi planerar att genomföra Barn A-HLR under 

campusveckan v. 13. Utbildningstillfället är obligatoriskt för godkänt betyg på kursen. 

Alternativet är att uppvisa intyg om genomgången och godkänd utbildning i A-HLR för barn 

som utförts inom det senaste året.  

Inför utbildningen skall du ha studerat och examinerats via webutbildningen för hjärt- och 

lungräddning. Du når webutbildningen via länk:  

https://www.hlr.nu/tag/webbutbildning/ 

När du klarat av utbildningen ”Barn A-HLR” erhåller du ett kursintyg. Detta intyg lämnas in i 

Canvas i avsedd mapp (under uppgifter) innan den praktiska A-HLR utbildningen. Att utföra 

A-HLR på barn är ett komplext moment, det är av yttersta vikt att du kommer förberedd till 

utbildningsdagen på LTU. 

Litteratur: Svenska rådet för hjärt-lungräddning (senaste upplagan). Avancerad hjärt-

lungräddning till barn: kursbok. Göteborg: Stiftelsen för HLR Boken beställs här: 

http://www.hlrwebbutik.se/produktkategori/barn-a-hlr/ 

 

Examinationer 
 

Delexamination I: Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (BeVut II) 
Vid bedömningen av dina kunskaper och förmågor under din VFU används 

bedömningsunderlaget BeVut. BeVut är ett målrelaterat bedömningsformulär för 

verksamhetsförlagd utbildning som är utformat efter kursens övergripande mål. I 

bedömningsunderlagen för verksamhetsförlagd utbildning inom anestesisjukvård på LTU 

(BeVut I, II och III) är kursens övergripande mål nedbrutna och specificerade. BeVut I, 

II och III speglar de kunskaper och förmågor du behöver uppnå för att i slutet av 

utbildningen självständigt kunna ansvara för omvårdnad och medicinskt indicerade 

åtgärder av patienter som vårdas inom anestesisjukvård. I början av din VFU ska du 

reflektera med din handledare/AKA över kursens mål och specifikationerna i Bevut. 

Utifrån dessa ska genomförandet av din VFU planeras. VFU: n är betygsgrundande och 

bedöms genom två bedömningssamtal med handledare och AKA, alternativt VFU-

ansvarig lärare. Det första bedömningssamtalet sker efter halva placeringen (efter cirka 2 

https://www.hlr.nu/tag/webbutbildning/
http://www.hlrwebbutik.se/produktkategori/barn-a-hlr/
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veckor).  Det andra bedömningssamtalet sker i slutet av placeringen. Samma 

bedömningsunderlag används vid båda bedömningssamtalen. Dokumentet fylls i med 

bläck av handledare och student i samråd med AKA/VFU-ansvarig lärare. Betygsskalan 

är tvågradig, Underkänd (U) eller Godkänd (G). 

 

Halvtidsbedömning 

Vid halvtidsbedömningen deltar du, handledare och AKA alternativt VFU-ansvarig lärare. 

För dig som gör din VFU utanför länet eller där det inte finns en AKA deltar AKA från 

Sunderby sjukhus eller VFU-ansvarig lärare vid bedömningssamtalet. Tid för samtalet ska 

planeras i förväg, beräkna cirka 60 minuter. Du förbereder dig genom att reflektera över 

kliniska situationer relaterat till varje kursmål i BeVut. Handledaren förbereder sig genom 

att göra en egen bedömning av dina kunskaper och förmågor relaterat till kursmålen i 

BeVut. Med ett objektivt synsätt och följdfrågor till din berättelse bedömer AKA/VFU-

ansvarig lärare dina kunskaper och förmågor. Bedömningsunderlaget blir utgångspunkt 

för bedömningssamtalet som ska utmynna i vad som fungerat bra under din VFU och 

vilka utvecklingsområden du har som behöver förbättras. Samtalet vid 

halvtidsbedömningen är formativt, och ska stimulera din fortsatta utveckling av dina 

kunskaper och förmågor, som bedöms vid slutbedömningen. Om du riskerar att inte uppnå 

betyget godkänd gällande någon av de specifika kursmålen ska en handlingsplan upprättas 

av AKA i samråd med VFU-ansvarig lärare i samband med halvtidsbedömningen. 

Handlingsplanen skall innefatta åtgärder för att möjliggöra att kursens övergripande mål 

kan uppnås. 

 

Slutbedömning 

Vid det avslutande bedömningssamtalet deltar du, handledare och AKA alternativt VFU-

ansvarig lärare. För dig som gör din VFU utanför länet eller där det inte finns en AKA 

deltar AKA från Sunderby sjukhus eller VFU-ansvarig lärare vid bedömningssamtalet. Tid 

för samtalet ska planeras i förväg, beräkna cirka 60 minuter. Som utgångspunkt vid 

slutbedömningen används underlaget från halvtidsbedömningen. Du förbereder dig genom 

att reflektera över kliniska situationer relaterade till varje kursmålt i BeVut. Handledaren 

förbereder sig genom att göra en egen bedömning av dina kunskaper och förmågor 

relaterat till kursmålen i BeVut. Med ett objektivt synsätt och följdfrågor till din berättelse 

bedömer AKA/VFU-ansvarig lärare dina kunskaper och förmågor. Bedömningsunderlaget 
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blir utgångspunkt för bedömningssamtalet som är betygsgrundande. Då AKA deltar i 

bedömningssamtalet ansvarar denne för att lämna ett betygsförslag till VFU-ansvarig 

lärare med grund i samtalet. Det är viktigt att även vid slutbedömningen reflektera som 

fungerat bra under din VFU och vilka utvecklingsområden du har som behöver förbättras, i 

syfte att mot slutet av utbildningen självständigt kunna ansvara för omvårdnad och 

medicinskt indicerade åtgärder av patienter som vårdas inom anestesisjukvård 

Bedömningsunderlaget BeVut signeras efter slutbedömningen av dig själv, handledare och 

AKA alternativt VFU-ansvarig lärare. Efter VFU placeringen ansvarar du för att scanna in 

en kopia på bedömningsunderlaget BeVut i sin helhet och lämna in det i Canvas för 

bedömning av VFU-ansvarig lärare och examinator. Du behåller och ansvarar för 

originalet. 

 

 

 

Grunder för betyg – VFU 
Betyg G: 

• Du har fullföljt din verksamhetsförlagda utbildning dvs. varit aktivt närvarande under 

minst 32 timmar/ VFU-vecka. 

• Du bedöms klara av kursmålen utifrån bedömningssamtalen och enligt ifylld BeVut. 

 

Betyg U: 

Adjungerande klinisk adjunkt/examinator/kursansvarig skall med stöd av 

värderingsunderlaget motivera betyget skriftligt samt underteckna yttrandet. Kursansvarig 

lärare planerar tillsammans med berörd student när och var han/hon skall genomföra den 

underkända kursen. Underkänd kurs i verksamhetsförlagd utbildning omfattar hela kursens 

längd. Endast ett ytterligare tillfälle ges avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om 

särskilda skäl föreligger kan ytterligare ett tillfälle beviljas. Se LTU:s interna dokument som 

finns i Canvas under VFU (BeVut). 

VFU-ansvarig lärare ska kontaktas omgående om du, din handledare eller AKA upplever 

osäkerhet om du kommer att uppnå kursens mål.  
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Delexamination II: Seminarium patientfall 
Inför denna examination, onsdag den 23/3, kommer du att jobba med ett patientfall 

tillsammans med en kurskamrat. I Canvas finns en sida ”Gruppindelning – 

patientfallsseminarium” där ni själva fyller i vem ni kommer att jobba tillsammans med. Ni 

kommer sedan att bli tilldelade ett patientfall, patientfallen kommer finnas tillgängliga i 

Canvas. Ni skall besvara de frågeställningar som berör ert specifika patientfall, se dokument i 

kursrummet. Numrera och rubriksätt samtliga frågor med lämpliga rubriker och 

underrubriker. Referera genomgående till kurslitteratur/vetenskapliga artiklar/författningar. 

Inlämningsuppgiften skall vara på maximalt 4 sidor, exklusive försättsblad och referenslista. 

Inlämningsuppgiften laddas upp i avsedd mapp under rubriken Uppgifter i Canvas innan 

seminariet, dock senast söndag 20/3 kl 23:59. Observera att utöver inlämning under 

Uppgifter så ska ni lämna in en kopia på ert skriftliga patientfall under rubriken 

Diskussioner i Canvas. Detta för att ni ska få tillgång till alla uppgifter inför seminariet.  

 

Utformning av inlämningsuppgift 
• Försättsblad enligt rådande mall för inlämningsuppgifter vid LTU. 

• Radavstånd 1.5, Times New Roman, teckenstorlek 12. 

• Rak vänstermarginal. 

• Sidnumrering höger nedre kant, ej på försättsblad. 

• Ett språk som är begripligt, grammatiskt korrekt och följer vedertagna principer.  

• Referenser i löpande text och referenslista enligt APA. 

• Vid referens till kurslitteratur skall även sidhänvisning anges i löpande text. 

Arbetet kommer att kontrolleras för plagiat via URKUND. 

 

Inför seminariet den 23/3 skall du ha läst på samtliga tillstånd som avhandlas i patientfallen, 

du hittar de andra gruppernas arbeten under rubriken Diskussioner i Canvas. Vidare skall du 

ha satt dig in och reflekterat kring dina studiekamraters redovisningar kring patientfallen. 

Under seminariet kommer varje grupp kort få presentera sitt fall och hur de resonerat kring 

frågeställningarna. Därefter kommer övriga studenter att få diskutera kring det aktuella 

patientfallet och den specifika anestesin. Deltagande under seminariet är obligatoriskt. Du 
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kommer att bedömas individuellt under seminariet. Ett krav för att du ska få delta på 

seminariet är att du använder webbkamera samt headset med mikrofon.  

Vid seminariet medverkar anestesiläkare och anestesisjuksköterska, deras uppgift är att ställa 

fördjupande frågor och klargöra frågetecken/oklarheter. För varje patientfall avsätts cirka 30–

45 minuter. Om du inte uppnår målet för godkänt under seminariet får du en kompletterande 

inlämningsuppgift.    

Betyg Godkänd:  
Det ska tydligt framgå att du är väl påläst och förberedd inför seminariet, alla delar skall 

finnas med och vara väl beskrivna. Du skall visa på ett aktivt deltagande vid samtliga 

presentationer.   

 

Delexamination III: Individuell skriftlig tentamen 
Syftet med den skriftliga tentamen är att utvärdera att studenten nått kursens mål. Tentamen 

sker individuellt för att utvärdera att du innehar grundläggande teoretisk kunskap som fordras 

i professionen som specialistutbildad sjuksköterska inom anestesisjukvård. Den teoretiska 

tonvikten i kursen vilar på de mer utsatta patientkategorierna i samband med anestesi: det lilla 

barnet, den äldre människan, den gravida kvinnan. Utifrån dessa ämnesområden tar teorin 

avstamp i frågor som berör dessa patientkategorier avseende luftvägshantering, farmakologi, 

fysiologiska förändringar med mera. Frågorna i den skriftliga tentamen utgår från 

kurslitteraturen samt föreläsningar. 

För att uppnå betyget Godkänd krävs minst 70 % rätta svar.  

 

Tentamen genomförs fre 25/3 kl 9-14 via Zoom och Canvas. För deltagande i tentamen krävs 

att du har fungerande kamera påslagen under hela tentamen. Omtentamen är planerad till 

fredag 27/5 kl 9-14. Du behöver ej anmäla dig till tentamen 

 

Kursbetyg  
Betyget i Delexamination I, Delexamination II och Delexamination III sätts samman och ett 

gemensamt betyg sätts därefter på kursen.  
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Utvärdering 
Mot slutet av kursen kommer du att få en möjlighet att utvärdera kursen. Utvärderingen finns 

i Canvas. Jag skulle vara väldigt tacksam över om du tar dig tid att besvara denna utvärdering. 

Kursutvärderingen hjälper mig som kursansvarig att utveckla och förbättra kursens innehåll 

och upplägg för framtiden.  
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Se kursplan  
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