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Utbildningen är för dig som redan har arbetat minst ett år som
undersköterska och som vill gå en eftergymnasial vidareutbildning
för att arbeta inom operation, anestesi och intensivvård. Utbildningen är en påbyggnad på din undersköterskeutbildning och du får en
yrkeshögskoleexamen som Specialistutbildad undersköterska
anestesi, operation och intensivvård. Utbildningen är förlagd i
Stockholm och är på heltid i skolans lokaler eller i arbetslivet. Du
kan söka från hela landet men måste vara på plats under utbildningstiden; 19 augusti 2019 till 5 juni 2020.

Yrkeshögskolestudier

I utbildningen specialistutbildad undersköterska anestesi operation
och intensivvård finns representanter från Region Stockholms olika
avdelningar inom anestesi, operation och intensivvård representerade. Det är representanter från Karolinska Universitetssjukhuset
Solna och Huddinge, Södersjukhuset, Capio Sankt Görans Sjukhus,
Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus samt Akademiska sjukhuset i Uppsala från Region Uppsala.

Kontaktperson:
Marie Rydh
Telefon: 08-508 495 83
marie.rydh@stockholm.se

Lärande i arbete (LIA)
Under LIA är skolarbetet förlagt till
en arbetsplats inom intensivvård
ena perioden och inom operation/
anestesi den andra perioden.
Varje period är 8 veckor. Det
arbetsplatsförlagda lärandets
betydelse för utbildningen är stor.
Lärande i arbete sker i samarbete
med Region Stockholm och Region
Uppsala.
Det är under det arbetsförlagda lärandet som du kan börja
bygga nätverk inför det kommande
arbetslivet. Väl genomförd LIA leder
ofta till arbete efter utbildningen.

Arbete efter avslutad utbildning

Region Stockholm är den region i Sverige som har störst behov av
utbildade undersköterskor inom avancerad sjukvård. De behöver
särskilt personer som är specialiserade på akutsjukvård, operation
och intensivvård. Genom denna utbildning så får undersköterskor
en kompetens som efterfrågas inom vården. Idag finns en svårighet
att rekrytera undersköterskor med rätt kompetens till den avancerade sjukvården. Arbetsmarknaden efter fullföljd utbildning ser
mycket god ut.

Campus Åsö är sedan januari
2018 certifierat Vård- och omsorgscollege.
Certifieringen omfattar alla våra
yrkeshögskoleutbildningar.

Utbildningens innehåll
Sjukdomslära och personcentrerad vård och omvårdnad
Kursens syfte är att den studerande ska utveckla kunskaper om kroppens
anatomi och fysiologi, samt hur kroppens organsystem samverkar och påverkas
vid olika sjukdomstillstånd. Kursens syfte är att den studerande ska utveckla
specialiserad kunskap inom anestesi/operation/intensivvård relaterat till vanligt
förekommande sjukdomstillstånd. Den studerande ska utveckla förmåga att
självständigt värdera och bedöma symtom, observera och rapportera förändringar hos patienten utifrån undersköterskans yrkesområde.
Hygienrutiner, sterilitet och vårdrelaterade infektioner
Kursens syfte är att utveckla kunskaper om mikroorganismer, vårdrelaterade
infektioner och sambandet mellan smitta och smittvägar. Kursen ska ge
fördjupade kunskaper om smittskydd och vårdhygien. Målet är att den studerande ska kunna utföra ett vårdhygieniskt säkert arbete och kunna arbeta
infektionsförebyggande med skyddsåtgärder för att förhindra vårdrelaterade
infektioner.
Lagstiftning, organisation, dokumentation och
kvalitetsledning
Kursens syfte är att den studerande skall utveckla en specialiserad kunskap om
de styrdokument, lagar, författningar och föreskrifter som reglerar verksamhetsfältet och vårdkedjan. Den studerande ska också utveckla kunskaper om de
olika dokumentationssystem som finns inom verksamhetsfälten.
Medicinteknik
Den studerande ska utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser om
medicinsk teknisk apparatur som bidrar till en säker hantering vid användning
av teknisk utrustning.
Vårdpedagogik och handledning
Kursen syftar till att ge en fördjupad förmåga till reflektion över yrket och det
egna handlandet i yrkesrollen. Kursen innehåller träning i samtalsmetodik och
kommunikation utifrån ett salutogent perspektiv och en förankrad värdegrund.
Syftet är att förvärva verktyg för att möta kriser, konflikter och att inta ett
empatiskt förhållningssätt i arbetet med patienterna. Kursen syftar också till
att ge en fördjupad kunskap om olika livsåskådningar och etiska ställningstaganden.
Examensarbete
Kursen innebär att den studerande planerar, genomför och presenterar ett
självständigt arbete. Kursen ger grundläggande kunskaper om vetenskapsteori
och vetenskapliga metoder. Examensarbetet genomförs i mindre grupper av
studerande med syfte att utveckla samarbetsförmågan och ansvarstagande i
grupp.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för
yrkeshögskolestudier:

● Har en gymnasieexamen från
gymnasieskolan eller kommunal
vuxenutbildning.
● Har en svensk/utländsk utbildning
som motsvarar kraven ovan.
● Är bosatt i Danmark, Finland,
Island eller Norge och där är behörig
till motsvarande utbildning.
● Genom svensk/utländsk utbildning,
praktisk erfarenhet eller på grund av
någon annan omständighet har
förutsättningar att tillgodogöra dig
utbildningen.

Särskild behörighet med
följande krav:
Vård- och omsorgsprogrammet
• Etik och människans livsvillkor,
100p
• Hälsopedagogik, 100p
• Medicin 1, 150p
• Psykiatri 1, 100p
• Psykologi 1, 50p
• Samhällskunskap 1a2, 50p
• Specialpedagogik 1, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
• Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
• Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Lärande i arbete – LIA – Anestesi och operation
Kursen genomförs inom området Anestesi och Operation. Kursens syfte är att
den studerande ska utveckla och förankra teoretiska och praktiska kunskaper
inom området och de förekommande arbetsuppgifterna som finns på LIA
arbetsplatsen.

Yrkeserfarenheten
Omfattning och längd:
1 år heltid eller motsvarande
Typ av yrkeserfarenhet:
Ett års yrkeserfarenhet på heltid eller
motsvarande vilket innebär minst
1600 timmar, som undersköterska
eller motsvarande kompetens.

Lärande i arbete – LIA – Intensivsjukvård
Kursen genomförs inom området Intensivvård. Kursens syfte är att den studerande ska utveckla och förankra teoretiska och praktiska kunskaper inom
området och de förekommande arbetsuppgifter som finns på LIA arbetsplatsen.
Den studerande ska medverka i det praktiska utförandet av intensivvård.

Studiemedel
Utbildningen berättigar till studiemedel. För mer information kontakta
CSN.

