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INTRODUCTION
In the series of publications entitled General Advice from the National Board of Health and Welfare,
the National Swedish Board of Health and Welfare has previously issued the document Descriptions
of competence for nurses and midwives (1995:5). This covers 12 different special areas for nurses, one
of these being that of the nurse anaesthetist. Since new graduate diplomas in specialist nursing were
introduced in the Higher Education Ordinance (in accordance with the Higher Education Ordinance
1993:100 with amendments introduced up to SFS 2001:212), the document Descriptions of competence for nurses and midwives has been superseded.
In 2005 the National Board of Health and Welfare published Competence Description for the
Registered Nurse (1). Since the competence description does not cover specialist nurses, the National
Association for Anaesthesia and Intensive Care decided, in collaboration with the Swedish Nurses’
Association, to set up a competence description for specialist nurses in anaesthesia care. This document is the result of the collaboration just mentioned, it contains a description of the competence
which nurses with the Graduate Diploma in Specialist Nursing – Anaesthesia Care are expected to
possess, and it forms a continuation on the basis of the National Board of Health and Welfare Competence Description for the Registered Nurse. The document has an all-round, general perspective
in which detailed working duties are not taken up, and it applies to nurse anaesthetist with widely
differing experience within the profession. A recently qualified nurse anaesthetist should be given a
good introduction and the possibility of practising his or her professional skills before working entirely
independently and with working duties of a demanding nature.
The competence description includes the recommendations, which the nurse anaesthetist of
Sweden wish to make concerning the professional skills and competence of this occupational group.
It provides guidelines and a foundation with the following aims:
●
●

●

●

●

to give patients secure, safe anaesthesiological care and to support the families in the care process
to clarify the professional role and competence for nurse anaesthetist who are just beginning and
those who are in professional practice, and for their colleagues
to support employers when engaging nurses with a graduate diploma in specialist nursing
– anaesthesia care
to support the work on syllabuses for the university education that is provided for specialisation in
anaesthesia nursing
to assist politicians and other decision-takers in the planning and practice of anaesthesiological
care
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The historical background

2006:1053) (4), together with the syllabus and curriculum of the
individual educational establishment. Further information on the
organisation and content of the education will be provided by the
respective educational establishment.
The place of work for a nurse anaesthetist is usually a surgical
ward, but she or he may also be working on pre- and post- surgical wards, wards for treatment of pain, accident and emergency
departments, pre- hospital care, accident and disaster sites, international humanitarian aid organisations, United Nations projects,
or elsewhere (4).

In Sweden there was for many years a lack of clarity as to who
was to administer anaesthesia to the patient. There was wide local
variation, based both on tradition and on the numbers of staff
available. Anyone from an experienced hospital caretaker to a
theatre nurse or one of the younger doctors might be called upon
to perform the anaesthesia. In the mid-1930s, the theatre nurse
often served as both nurse anaesthetist and theatre nurse. By the
end of the 1940s, however, discussion was in progress regarding
education for nurse anaesthetists as part of the three-year nurses’
education programme.
The Ministry of Health of that period later proposed a fivemonth practical and theoretical education for nurses at the Swedish Institute for Higher Education of Nurses (called SIHUS), in
Göteborg and Stockholm. The first course started at the Sahlgrenska Hospital in Göteborg in 1954. When in 1966 nurses’ education was set at five semesters, ie two and a half years, continuation training in anaesthesia was introduced and was available at a
number of nurses’ training colleges throughout the country. This
was later transformed into university education in 1977, when
nurses’ education followed the same path. This reform also paved
the way for graduate studies, and the continuation training was
then named a supplementary course.
Training as a nurse anaesthetist continued thus during the
1980s, up to the 1993 reform of nurses’ education, when it once
more became three years. In 1997 nurses’ education became
academic, and since 2001 the nurses’ types of specialist training,
regulated as they are, have assumed their respective protected
occupational titles (2, 3). For the nurse anaesthetist, the occupational title is Registered Nurse with Graduate Diploma in Specialist Nursing – Anaesthesia Care.

Definitions

Nurse anaesthetist – in this document, a nurse anaesthetist means
a Registered Nurse with Graduate Diploma in Specialist Nursing
– Anaesthesia Care. This also applies to Registered Nurses who
have completed older types of extension training, continuation
training and direct specialisations (4).
Competence – competence here refers to documented knowledge within a particular field (4).
Capacity – capacity here refers to experience, understanding
and good judgment for translating knowledge and skills into the
work of clinical practice (4).

International definitions

Anaesthetic Nurse – a nurse with nursing qualifications who has
undergone education and additional training and assessment of
competence to perform as an assistant to the anaesthesiologist
in the preparation, maintenance and monitoring of anaesthesia
and the care of the anaesthetised patient. These nurses do not
administer general anaesthesia Anaesthetic nurses work in several
countries, including Germany and the United Kingdom (6).
Nurse Anaesthetist – a nurse with nursing qualification who
has undergone education, such as a graduate diploma in specialist
nursing, who independently induces, maintains and concludes
general anaesthesia, with some support from the anaesthesiologist. Nurse anaesthetists work in several countries, including
Sweden, Norway, Denmark, the United States and Schweiz. (6).

Training and field of work

The eligibility requirements for entering an education programme
aiming at the examination and title of Registered Nurse with
Graduate Diploma in Specialist Nursing – Anaesthesia Care are a
professional degree or equivalent and the Swedish qualification
as Registered Nurse. The education leads to an advanced-level
professional examination and title, comprising 60 university
education credits. The comprehensive document regulating the
education is the qualification description in the Higher Education
Ordinance (Swedish Code of (Svensk författningssamling)
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AREAS OF COMPETENCE OF THE NURSE ANAESTHESIA
The overall working area of the nurse anaesthetist is anaesthesiological care, which requires the nurse anaesthesia to possess
good knowledge within the fields of both nursing science and
medicine. In addition knowledge is required within the fields
of working environment, ethics, medical technology, teaching
theory, theory of science, knowledge of laws and regulations,
and knowledge of work at sites of major accidents and disasters in war and peace.

Anaesthesiological care consists among other things of six subcompetences that are specific for the exercise of the profession
of nurse anaesthesia, the principal field being anaesthesiological nursing, together with the fields of competence of
ethics, research and development, leadership, peri-operative
nursing and pedagogics of care. The bases for the demands for
capacities within each sub-competence are found in various
documents (1, 4–8) and literature (2, 3, 9–10), together with
discussions and reflections resulting from the clinical, pedagogical and academic experiences of the project group.

Anaesthesiological nursing

Anaesthesiological nursing involves the following:

Anaesthesiological nursing is performed peri-operatively by
the nurse anaesthesia and is based on the individual patient’s
resources and needs. The purpose of the short meeting before
the operation is for the nurse anaesthetist to contribute to the
patient feeling calm, secure, and reassured that he or she will
be given safe, professional anaesthesiological nursing.

●

●

●

●
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after prescription by anaesthesiologist, planning and independetly administrering general anaesthesia of ASA I-II
patients in elective surgery
planning and, in collaboration with the anaesthesiolgist,
administrering general anaesthesia of ASA III-V patients in
elective surgery
planning and, in collaboration with the anaesthesiologist,
administrering general anaesthesia of ASA I-V patients in
acute surgery
planning and monitoring in cases of regional and local
anaesthesia in conjunction with surgical interventions,
examinations and treatments given to patients

To be able to carry out anaesthesiological nursing, a nurse
with a graduate diploma in specialist nursing – anaesthesia
must possess the following competence and capacities:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

to create a sense of reliance, trust and security in both
patient and family
to be responsible for consulting with the patient and the
family so as to identify peri-operative nursing requirements, to set up a nursing plan, and to lead and evaluate
nursing measures
to carry out anaesthesia according to the specific circumstances of the patient, the surgery, the treatment or the
examination
to establish and maintain the airways in the patient and
to monitor, assist or ventilate the patient
to monitor, observe, document and follow up the 		
patient’s ventilation, circulation, depth of anaesthesia and
temperature
to monitor, administer, document and follow up the 		
patient’s requirements of blood and fluid, together with
fluid treatment
to administer both the anaesthesiological drugs and also
the patient’s other prescribed drugs, and to observe, 		
document and follow up the effects
together with the theatre nurse to be responsible for the
positioning of the patient and for preventing pressure and
constriction injuries
to make relevant observations of the patient’s condition
pre-operatively, intra-operatively and post-operatively,
and on the basis of these observations to assess, evaluate
and draw conclusions on the patient’s resources and 		
needs
to act, set priorities and take quick decisions in the case
of acute adverse events
both verbally and in writing, to report, document and
make critical evaluation of the peri-operative care
to prevent complications, and to identify and assess		
deviations from the normal peri-operative course 		
of events
to work preventively for the best possible post-operative
recovery of the patient
to work, participate and organise the team work around
the patient

●

●

to manage medical technical equipment and to be able to
perform function controls in accordance with current
statutes and safety regulations
to work on the basis of hygienic regulations and provisions,
and to prevent infection and the spread of infections

Ethics

The Code of Ethics of the International Council of Nurses
(ICN) forms the basis of the nurse anaesthetist’s ethical action
and behaviour, and it must permeate all the areas of competence. The nurse anaesthetist must always strive to act in an
ethical fashion.
A nurse with a graduate diploma in specialist nursing
– anaesthesia care must therefore possess the following
capacities:
●

●

●

●

●

●
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to show concern and respect for the integrity and dignity
of the patient
to be attentive and to show an open attitude that is receptive to the patient’s situation
to show receptiveness for, and not to be restricted by,
the patient’s diversity
to respect and make use of the patient’s right to selfdetermination, and the right of the patient and family
to receive information
to maintain the balance between individual nursing
and a fair distribution of resources
to cooperate with colleagues and co-workers and to treat
them fairly, and in a trustworthy and sincere fashion

Research and development

●

The rapid development of knowledge within health care and
medical treatment brings increasing demands to bear on those
who work in this field with regard to research and development.

●

●

A nurse with a graduate diploma in specialist nursing
– anaesthesia care must therefore possess the following
competence and capacities:
●

●

●

●

●

●

●

●

to seek, analyse and critically review relevant knowledge
in this field
to critically reflect upon, and to initiate, collaborate upon
or manage the work of development and research
to evaluate and follow up the process development of the
field of activity on an overall level
to engage in and to follow up the work of quality and
change systematically and continuously
to play an active part in ensuring that anaesthesiological
care becomes evidence-based
to take the initiative for and to actively support research
in nursing science and also cross-disciplinary research
to implement current conventions of research ethics

Peri-operative care

The nurse anaesthetist should strive to engage in peri-operative
work in a caring manner, and should be given the opportunity to
do so. The work of peri-operative care is a field of knowledge and
a work model, which the National Association for Anaesthesia
and Intensive Care is emphasising as an ideal work model. This
work model contains the peri-operative dialogue, by which is
meant the conversations held by the nurse anaesthetist with the
patient being cared for in the pre-operative, intra-operative and
post-operative periods around a surgical intervention.
The planning of the patient’s care takes place in consultation
and dialogue with the patient, and the aims are as follows:

Leadership

• the nurse anaesthetist is consciously involved with the
patient, creating trust, alleviating the patient’s anxiety and 		
fear, and helping the patient to preserve the feeling of not 		
losing control over their body in conjunction with the surgi-		
cal intervention
• a continuity is created between the patient and the nurse
anaesthetist, which helps to maintain the unity of the caring 		
and to protect the patient’s integrity
• the cooperation between the nurse anaesthetist and the
operations nurse becomes a natural part of the work of 		
caring
• the nurse anaesthetist is given the opportunity to take
responsibility for new knowledge being developed within 		
peri-operative caring

Within the occupational field, a nurse anaesthetist must possess the capacity to lead, plan and develop the work within his
or her own unit and to cooperate with representatives of other
occupations on the care sector.
Therefore, a nurse with a graduate diploma in specialist
nursing – anaesthesia care must possess the following
capacities:
●

●
●

●

to play an active part in planning, follow-up and develop-		
ment within the field of activity and to contribute to an 		
efficient use of resources
to play an active part in the cross-professional care within 		
the framework of the various authorities, organisations 		
and voluntary organisations found in society
to frame and clarify gender equality in working 			
conditions with regard to diversity
to frame and clarify the underlying values and
goals of the unit

on the basis of the patient’s needs, to systematically lead,
set priorities, distribute and coordinate the care work
to frame both overall and locally adapted aims
to frame aims for his or her own competence development and for that of co-workers
to continuously run systematic and documented work on
quality and change

Peri-operative caring as an area of knowledge is an integral part of
the specialist education as nurse anaesthetist at several universities and university colleges in Sweden.
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The pedagogics of care

A nurse anaesthetist must develop pedagogical and communicative competence for the caring and for the approach to the patient.
A nurse with a graduate diploma in specialist nursing
– anaesthesia care must therefore possess the following
competence and capacities:
• to assist students to regularly receive pedagogical teaching,
continuing education and guidance
• to assist co-workers, the team and the care chain to receive
an introduction, education and development of competence
• to promote cross-professional work on the basis of care
pedagogics
• to cooperate with universities and colleges

A profession under development

The demands placed on tomorrow’s nurse anaesthetist require
a development of independent and professional exercise of the
occupation. The nurse anaesthetist has not only a responsibility to
exercise anaesthesiological care, but also a parallel responsibility
to work at developing their own personal competence by taking
part in the work of development and research and as far as possible to render the speciality evidence-based. As with this nursing
speciality in general, the exercise of the nurse anaesthetist’s profession is based on a holistic view and an ethical attitude. As the
development of knowledge and methods continuously increases,
both that very capacity to take a holistic view and an ethical
attitude will become ever more important.
In the future we may expect to be approaching patients who
are well informed and who also place greater demands for becoming involved in their care.
Tomorrow’s medical treatment will increasingly emphasise
and be dependent on a cross-professional working method that
is characterised by a continuous dialogue between the nurse
anaesthetist, the anaesthesiologist, the surgeon and the other
personnel involved in the peri-operative care. This is a natural
part of the teamwork within a form of medical treatment that is
highly specialised; it also provides a good basis for care adjusted
to suit the individual; and it provides better guarantees for safety
and for correctly taken decisions in the rapidly changing situations
that may arise.

”The demands placed on
tomorrow’s nurse anaesthetist
require a development of
independent and professional
exercise of the occupation”
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INLEDNING
Socialstyrelsen har tidigare i skriftserien Allmänna råd från Socialstyrelsen gett ut dokumentet
Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor (1995:5). Det innefattar tolv olika specialområden för sjuksköterskor, där ett är anestesisjuksköterskans. I och med att nya specialistsjuksköterskeexamina infördes i högskoleförordningen (enligt högskoleförordningen 1993:100 med ändring införd till
och med SFS 2001:212) är dokumentet Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor inte
längre aktuellt.
Socialstyrelsen publicerade år 2005 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (1).
Eftersom kompetensbeskrivningen inte omfattar specialistsjuksköterskor beslöt Riksföreningen för
anestesi och intensivvård att i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening upprätta en kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med inriktning mot anestesisjukvård. Det här dokumentet är
resultatet av detta samarbete och innehåller en beskrivning av den kompetens sjuksköterskor med
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård förväntas besitta och bygger vidare
på Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Dokumentet har ett övergripande perspektiv där detaljerade arbetsuppgifter inte nämns och gäller anestesisjuksköterskor med mycket
varierande erfarenhet inom yrket. En nyutexaminerad anestesisjuksköterska bör få en god introduktion
och möjlighet att öva upp sin yrkesskicklighet innan han eller hon arbetar helt självständigt och med
krävande arbetsuppgifter.
I kompetensbeskrivningen finns de rekommendationer som anestesisjuksköterskor i Sverige vill ge
avseende yrkesgruppens yrkeskunnande och kompetens.
Den ger vägledning och underlag för att
●
●

●
●
●

ge patienter en trygg och säker anestesiologisk vård och stödja närstående i vårdprocessen
tydliggöra anestesisjuksköterskans yrkesprofessionella roll och kompetens för blivande och 		
yrkesverksamma anestesisjuksköterskor och för medarbetare
stödja arbetsgivare vid anställning av specialistsjuksköterskor med inriktning mot anestesisjuk vård
stödja arbetet med kursplaner för högskolans utbildningar med inriktning mot anestesisjukvård
hjälpa politiker och andra beslutsfattare vid planering och genomförande av anestesiologisk vård.

4

Historik

Arbetsplatsen för anestesisjuksköterskan är vanligtvis en
anestesiavdelning men hon eller han kan också vara verksam vid
pre- och postoperativa avdelningar, smärtbehandlingsavdelningar,
akutmottagningar, prehospital vård, skade- och katastrofplatser,
internationella humanitära hjälporganisationer, FN-uppdrag med
mera. (4).

I Sverige var det länge oklart vem som skulle ge anestesi till
patienterna. Det fanns stora lokala variationer, som byggde på
såväl tradition som tillgång på personal. Alltifrån en van vaktmästare till en operationssjuksköterska eller en yngre läkare
kunde få till uppgift att utföra anestesin. I mitten av 1930-talet
tjänstgjorde ofta operationssjuksköterskan både som anestesi- och
operationssjuksköterska. Men redan på 1940-talet diskuterades en
utbildning för anestesisjuksköterskor inom ramen för den treåriga
sjuksköterskeutbildningen.
Medicinalstyrelsen föreslog senare en fem månaders praktisk och teoretisk specialutbildning för sjuksköterskor vid Statens
institut för högre utbildning av sjuksköterskor (SIHUS), i Göteborg
och Stockholm. Den första kursen startade på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg år 1954. När sjuksköterskeutbildningen år 1966
blev fem terminer infördes en vidareutbildning i anestesi som gavs
på ett antal sjuksköterskeskolor i landet. Denna övergick till att bli
en högskoleutbildning år 1977, då sjuksköterskeutbildningen blev
högskoleutbildning.
Denna reform öppnade även möjligheten till en forskarutbildning och vidareutbildningen benämndes påbyggnadsutbildning. Så fortsatte utbildningen till anestesisjuksköterska under
1980-talet, fram till 1993 års reformering av sjuksköterskeutbildningen som då åter blev tre år. Sjuksköterskeutbildningen blev år
1997 en akademisk utbildning och från år 2001 har sjuksköterskornas reglerade specialistutbildningar skyddad yrkestitel (2,  3).
För anestesisjuksköterskor är yrkestiteln legitimerad sjuksköterska,
specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård.

Definitioner

Anestesisjuksköterska – med anestesisjuksköterska menas i detta
dokument legitimerad sjuksköterska med specialistsjukskötersexamen med inriktning mot anestesisjukvård. Detta gäller även
legitimerade sjuksköterskor som fullgjort äldre vidare- eller påbyggnadsutbildningar och direktspecialiseringar (4).
Kompetens – med kompetens avses här dokumenterad
kunskap inom ett område (4).
Förmåga – med förmåga avses här erfarenhet, förståelse och
omdöme att kunna omsätta kunskap och färdigheter i klinisk
praxis (4).

Internationella definitioner

Anaesthetic Nurse – en sjuksköterska med eller utan specialistsjuksköterskeexamen som arbetar som assistent till anestesiologen,
som inducerar, underhåller och avslutar den generella anestesin.
Finns i länder som till exempel Tyskland och England (6).
Nurse Anesthetist – en sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen som självständigt inducerar, underhåller och
avslutar den generella anestesin under visst stöd av anestesiolog.
Finns i länder som till exempel Sverige, Norge, Danmark, USA
och Kanada (6).

Utbildning och arbetsområde

Behörighetskraven för att bli antagen till utbildning som ger
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård är yrkesexamen eller motsvarande samt svensk legitimation
som sjuksköterska. Utbildningen ger en yrkesexamina på
avancerad nivå, omfattande 60 högskolepoäng. Övergripande
styrdokument för utbildningen är högskoleförordningens
examensbeskrivning (Svensk författningssamling 2006: 1053 (4)
samt det enskilda lärosätets utbildnings- och kursplan.
För närmare information om utbildningens organisation och
innehåll hänvisas till respektive lärosäten.
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ANESTESISJUKSKÖTERSKANS
KOMPETENSOMRÅDEN
Anestesisjuksköterskans övergripande arbetsområde är anestesiologisk vård och förutsätter att anestesisjuksköterskan har
goda kunskaper inom såväl det omvårdnadsvetenskapliga som
det medicinska området. Dessutom krävs kunskaper inom
arbetsmiljö, etik, medicinsk teknik, pedagogik, vetenskapsteori,
kunskap om lagar och förordningar samt kunskap om arbete vid
stora olyckor och katastrofer i fred och krig.
Anestesiologisk vård består bland annat av sex delkompetenser specifika för anestesisjuksköterskans yrkesutövning där
huvudområdet är anestesiologisk omvårdnad samt kompetensområdena etik, forskning och utveckling, ledarskap, perioperativt vårdande och vårdpedagogik. Krav på förmågor inom varje
delkompetens grundas i olika dokument (1, 4 – 8), litteratur (2, 3,
9 –10) samt diskussioner och reflektioner utifrån projektgruppens
kliniska, pedagogiska och akademiska erfarenhet.

För att kunna utföra anestesiologisk omvårdnad ska
därför en specialistsjuksköterska med inriktning mot
anestesisjukvård ha kompetens och förmåga att
●

●

●

●

●

●

●

Anestesiologisk omvårdnad
Anestesiologisk omvårdnad utförs av anestesisjuksköterskan
perioperativt och utgår ifrån den enskilda patientens resurser
och behov. Det korta mötet före operationen innebär att anestesisjuksköterskan ska för patienten bidra till lugn, trygghet och
förvissning om att han eller hon får en säker och professionell
anestesiologisk omvårdnad.

●

●

●

Anestesiologisk omvårdnad innebär att
●
●

●

●

●

på ordination av anestesiolog, planera och självständigt
genomföra generell anestesi av ASA I-II-patienter vid
planerade ingrepp
planera och tillsammans med anestesiolog genomföra
generell anestesi av ASA III-V-patienter vid planerade ingrepp
planera och tillsammans med anestesiolog genomföra
generell anestesi av ASA I-V-patienter vid akuta ingrepp
planera och övervaka vid regional och lokal anestesi 		
i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter
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●

●

●
●

●

skapa tillit, förtroende och trygghet till patient såväl 		
som till närstående
ansvara för att i samråd med patient och närstående
identifiera perioperativa vårdbehov, upprätta en omvård-	
nadsplan, leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder
genomföra anestesi utifrån patientens och operationens,
behandlingens eller undersökningens specifika förut-		
sättningar
etablera och upprätthålla fria luftvägar hos patienten och
övervaka, assistera eller ventilera patienten
övervaka, observera, dokumentera och följa upp patientens ventilation, cirkulation, anestesidjup och temperatur
övervaka, administrera, dokumentera och följa upp 		
patien tens blod- och vätskebehov samt vätskebehandling
administrera anestesiologiska såväl som patientens övriga
ordinerade läkemedel samt observera, dokumentera och
följa upp effekterna
tillsammans med operationssjuksköterskan ansvara för
positionering och prevention av tryck- och klämskador
göra relevanta observationer av patientens tillstånd såväl
pre-, intra- som postoperativt och utifrån dessa observationer bedöma, värdera och dra slutsatser kring dennes
resurser och behov
handla, prioritera och ta snabba beslut ifall akuta tillstånd
tillstöter
muntligt och skriftligt rapportera, dokumentera och 		
kritiskt utvärdera den perioperativa vården
förebygga komplikationer, identifiera och bedöma 		
avvikelser från normala perioperativa förlopp
arbeta preventivt för en så god postoperativ återhämtning
för patienten som möjligt
arbeta, delta och organisera teamarbetet kring patienten
hantera medicinteknisk utrustning och kunna genomföra
funktionskontroller enligt gällande författningar och 		
säkerhetsföreskrifter
arbeta utifrån hygieniska föreskrifter och bestämmelser
samt att förebygga smitta och smittspridning

Etik

Ledarskap

En specialistsjuksköterska med inriktning mot
anestesisjukvård ska därför ha förmåga att

En specialistsjuksköterska med inriktning mot
anestesisjukvård ska därför ha förmåga att

International Council of Nurses (ICN) etiska kod ligger till grund
för anestesisjuksköterskans etiska handlande och förhållningssätt
och ska genomsyra samtliga kompetensområden. Anestesisjuksköterskan ska alltid sträva efter att handla etiskt.

●

●

●
●

●

●

En anestesisjuksköterska ska inom sitt yrkesområde ha förmåga att leda, planera och utveckla arbetet inom den egna
enheten samt samarbeta med företrädare för andra yrken i
vården.

visa omsorg och respekt för patientens integritet och
värdighet
vara uppmärksam, öppen och mottaglig för patientens
situation
visa öppenhet för och inte begränsas av patientens mångfald
respektera och tillvarata patientens rätt till självbestämmande
samt patientens och närståendes rätt till information
upprätthålla balansen mellan individuell omsorg och rättvis
fördelning av resurser
samarbeta med kollegor och medarbetare samt behandla
dem rättvist, trovärdigt och uppriktigt.

utifrån patientens behov systematiskt leda, prioritera,
fördela och samordna vårdarbetet
●
utforma såväl övergripande som lokalt anpassade mål
●
utforma mål för egen och medarbetares kompetens		
utveckling
●
fortlöpande bedriva systematiskt och dokumenterat 		
kvalitets- och förändringsarbete
●
medverka i planering, uppföljning och utveckling inom
verksamhetsområdet samt att bidra till ett effektivt resursutnytt jande
●
medverka i den tvärprofessionella vården inom ramen
för samhällets olika myndigheter, organisationer och 		
frivilliga organisationer
●
utforma och tydliggöra jämlika arbetsvillkor vad gäller
mångfald
• utforma och tydliggöra enhetens värdegrund och mål
●

Forskning och utveckling

Den snabba kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården
medför ökade krav på dess medarbetare när det gäller forskning
och utveckling.
En specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård ska därför ha kompetens och förmåga att
●

●

●

●

●
●

●

söka, analysera och kritiskt granska relevant kunskap inom
området
kritiskt reflektera över, initiera, medverka i eller bedriva
utvecklings- och forskningsarbete
utvärdera och följa upp verksamhetsområdets processutveckling på en övergripande nivå
bedriva och följa upp kvalitets- och förändringsarbete
systematiskt och fortlöpande
verka för att den anestesiologiska vården blir evidensbaserad
ta initiativ till och verka för omvårdnadsvetenskaplig såväl
som tvärvetenskaplig forskning
tillämpa gällande forskningsetiska konventioner.
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Vårdpedagogik

Perioperativt vårdande

Anestesisjuksköterskan bör sträva efter, samt ges möjlighet till,
att arbeta efter ett perioperativt vårdande arbetssätt. Det perioperativa vårdandet är ett kunskapsområde och en arbetsmodell som Riksföreningen för anestesi och intensivvård vill
lyfta fram som en ideal arbetsmodell. Arbetsmodellen innehåller den perioperativa dialogen det vill säga en anestesisjuksköterskas pre-, intra- och postoperativa samtal med den patient
som hon eller han ska vårda i samband med ett kirurgiskt
ingrepp.

En anestesisjuksköterska ska utveckla pedagogisk och kommunikativ kompetens för vårdande och bemötande av patienten.
En specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård ska därför ha kompetens och förmåga att
• medverka till att studenter regelbundet får pedagogisk
undervisning, fortbildning och handledning
• medverka till att medarbetare, team och vårdkedja får
introduktion, utbildning och kompetensutveckling
• verka för ett tvärprofessionellt arbete utifrån ett vårdpedagogiskt perspektiv
• samarbeta med universitet och högskolor

Planeringen av patientens vård sker i samråd och dialog
med patienten och syftar till att
• anestesisjuksköterskan på ett medvetet sätt bryr sig om
patienten, skapar tillit, lindrar patientens oro och rädsla
samt hjälper patienten att behålla känslan av att inte förlora
kontrollen över sin kropp i samband med det kirurgiska
ingreppet
• kontinuitet skapas mellan patient och anestesisjuksköterska,
som bidrar till att vårdandet hålls samman och patientens
värdighet skyddas
• samarbetet mellan anestesi- och operationssjuksköterskan
blir en naturlig del i vårdarbetet
• anestesisjuksköterskan ges möjlighet att ta ansvar för att ny
kunskap utvecklas inom det perioperativa vårdandet.

En profession i utveckling

Kraven på morgondagens anestesisjuksköterska förutsätter en
utveckling av den självständiga och professionella yrkesutövningen. Parallellt med att anestesisjuksköterskan har ett ansvar
att bedriva anestesiologisk vård, så har vederbörande också ett
ansvar att arbeta för att utveckla sin kompetens genom att delta i
utvecklings- och forskningsarbete, samt att så långt det är möjligt,
evidensbasera specialiteten. Liksom omvårdnadsspecialiteten i
övrigt, bygger anestesisjuksköterskans yrkesutövning på en
helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. I takt med den ständigt
ökande kunskaps- och metodutvecklingen, kommer förmågan till
just helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt att bli allt viktigare.
I framtiden kan vi förvänta oss att möta patienter som är
välinformerade och som även ställer högre krav på att bli
involverade i sin vård. Morgondagens sjukvård kommer i allt
högre grad att betona och vara avhängig ett tvärprofessionellt
arbetssätt som kännetecknas av en kontinuerlig dialog mellan
anestesisjuksköterskan, anestesiologen, kirurgen och övrig
personal i den perioperativa vården.
Detta är en naturlig del i ett teamarbete inom en högspecialiserad sjukvård vilket även ger goda förutsättningar för en individuellt anpassad vård samt ökade garantier för säkerhet och korrekt
fattade beslut i de snabbt skiftande situationer som kan uppstå.

Det perioperativa vårdandet som kunskapsområde ingår i specialistutbildningen till anestesisjuksköterska vid flera universitet
och högskolor i Sverige.
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”Kraven på morgondagens anestesisjuksköterska förutsätter
en utveckling
av den självständiga
och professionella
yrkesutövningen.”
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