Specialistundersköterska anestesi –
och operationssjukvård
2 år, 200 YH-poäng, Linköping, halvfart distans

Start: januari 2021
Sista ansökan: 15 oktober 2020
Ansök via: www.osyh.se

Ansök senast

15 OKTOBER
www.osyh.se

Som specialistutbildad från denna
utbildning kan du arbeta både som anestesiundersköterska och
operationsundersköterska. Att arbeta som undersköterska på
operationsklinik innebär att du dagligen handskas med avancerad
teknik och svårt sjuka patienter.
Som anestesiundersköterska arbetar du tillsammans med
anestesisjuksköterska och anestesiläkare. Innan patienten tas emot
iordningställer du apparatur och plockar fram material tillsammans
med anestesisjuksköterskan. Du är med och förbereder patienten
och kopplar på övervakningar, till exempel EKG. Du assisterar vid olika
typer av bedövningar, sättning av central venkateter, nedsövning och
väckning. Under operationen kan du få analysera prov och ta fram
material. Efter operationen transporterar anestesiteamet patienten till
uppvaknings- eller intensivvårdsavdelningen.
Som operationsundersköterska arbetar du tillsammans med
operationssjuksköterska och operatörer. Du är den ”osterila”
assistenten på salen under operationen. Innan operationen
plockar du fram och dukar upp instrument och sterilt material
liksom iordningställer den apparatur som behövs, tillsammans med
operationssjuksköterskan. Under operationen ansvarar du för att
förse teamet med instrument och material. Efter operationen är det
du och operationssköterskan som kontrollräknar instrument och
dokumenterar.
Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen som specialistundersköterska.
Halva utbildningen utgörs av LIA (Lärande i arbete).

Utöver grundläggande behörighet
för yrkeshögskola, d.v.s. godkänd
gymnasieexamen eller motsvarande,
ska du ha lägst betyget E/G/3 i
kurserna:
Medicin 1/ Medicinsk grundkurs
Psykologi 1/A
Vård och omsorgsarbete 1 och 2
samt:
Minst 12 månaders arbetslivserfarenhet på heltid
(eller omräknat från deltid) med
anställning som undersköterska.
Om du saknar betyg och intyg
som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du söka
via fri prövning. Då tar vi hänsyn till
din reella kompetens.

KONTAKT
Cecilia Andersson
072-519 23 53
cecilia.m.andersson@
regionostergotland.se
www.regionostergotland.se
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Specialistundersköterska anestesi- och
operationssjukvård

2 år, 200 YH-poäng, Linköping, halvfart distans
PERIOPERATIV OMVÅRDNADSPROCESS 35 YH-POÄNG
Kursen inleds med en introduktion till problembaserat lärande.
Teoretiska kunskaper om fysiologi, farmakologi, anatomi, mikrobiologi binds samman med vanligt förekommande arbetsmoment på en operationsavdelning. Du får ökad kunskap kring
hur sjukdomsprocesser kan påverka patienten perioperativt
och hur adekvata omvårdnadsåtgärder kan förbättra patienten i
samband med akut och planerad operation.

AKUTA SITUATIONER, SPECIALKIRURGI, TEAMTRÄNING
15 YH-POÄNG
Kunskap om olika typer av specialkirurgi och hur man förbereder patienten för omedelbar vård alternativt avtransport.
Teoretisk kunskap om olika oväntade tillstånd / händelser i
operationsmiljö och eventuella konsekvenser av dessa, samt
strategier för att minimera skador orsakade av oväntad händelse. Färdighet att identifiera och agera i akuta situationer
tränas i obligatoriska fullskalesimuleringar.

LIA- PERIOPERATIV OMVÅRDNADSPROCESS 50 YH-POÄNG
Praktiskt handhavande av vanligt förekommande patienter på
operationsavdelning med tillämpning av teoretiska kunskaper.
Efter avslutad kurs ha färdighet i att monitorera patienten
adekvat i hela perioperativa förloppet. Självständigt utföra
omvårdnadsåtgärder relaterade till elimination, gipsning,
patientpositionering avpassade till operativt ingrepp och
patientens behov.

PATIENTADMINISTRATION OCH OPERATIONSPLANERING
10 YH-POÄNG
Kursen ger teoretisk kunskap avseende lagar/förordningar
relevanta för området, och beskriver uppbyggnad av patientadministrativa system och dokumentationsregler. Kompetens
förvärvas att leda en mindre enhets dagliga programplanering
inklusive instrumentplanering.

MEDICINSKTEKNISK UTRUSTNING 15 YH-POÄNG
Teoretisk kunskap om vanligt förekommande utrustning på
operationsavdelning och dess användningsområde. Kunskap
om felkällor och felsökning. Kunskap om apparaturens säkerhetsrisker och hur dessa kan begränsas. Strålskyddskunskap
med kompetens att minimera strålning till patient och personal
med bibehållen god bildkvalitet.

EXAMENSARBETE 25 YH-POÄNG
Det individuella examensarbetet utgår från en metod använd
i vardagen eller baseras på en frågeställning som uppkommit
i samband med arbete på operationsavdelning, till exempel
informationssökning kring evidensen för att en specifik metod
utförs på ett visst sätt, eller användande av viss medicinskteknisk utrustning.

LIA-MEDICINTEKNISK UTRUSTNING 25 YH-POÄNG
Förmåga att korrekt planera och förbereda operationssalen
med medicinskteknisk utrustning. Kompetens att ansluta
patienten till medicinskteknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Kompetens att handha vanligt förekommande medicinskteknisk utrustning och ändamålsenligt hantera
utrustningen enligt patientens/personalens behov.
LIA-VÅRDHYGIEN, INSTRUMENTERING, STERILHANTERING
25 YH-POÄNG
Ha kompetens att adekvat assistera operationssjuksköterska/
operatör i enlighet med hygienkrav. Kunskap och kompetens
om förhållningssätt i samband med förrådshantering, uppdukning, implantatkirurgi, avveckling och instrumentvård.
Kännedom om arbetet på sterilenhet ( studiebesök eller
motsvarande ). Kunna handha patient och operationsmaterial
vid smittorisk.

