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Riksföreningen för anestesi och intensivvård bildades 1962 och är en professionell
sammanslutning av sjuksköterskor med specialistutbildning inom anestesi och
intensivvård samt närliggande verksamhetsområden. Riksföreningens mål är att
främja forskning, utveckling och utbildning inom våra specialistområden.
Föreningen har ca 3000 medlemmar
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Rapport 2010:5 R
Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen?
Riksföreningen för anestesi och intensivvård överlämnar härmed följande synpunkter på
remissen.
Riksföreningen för anestesi och intensivvård:
- förordar en specialistutbildning på avancerad nivå som leder både till en generell
masterexamen samt en yrkesexamen med inriktningar mot anestesisjukvård eller
intensivvård
- anser att alla verksamma sjuksköterskor inom anestesi eller intensivvård skall ha
specialistutbildning på avancerad nivå
- förordar att minst ett års yrkesverksamhet ska finnas som behörighetskrav till
specialistutbildning
- stödjer Högskoleverkets förslag gällande utformning av validering av reell kompetens
- stödjer Högskoleverkets påpekande om Socialstyrelsens brist i ansvar att utöva tillsyn
av kompetens
- förordar att ett nationellt samverkansorgan upprättas
Specialistsjuksköterskan kan inte bedriva evidensbaserad vård med endast
yrkesexamen
För att bedriva och utveckla avancerad vård inom anestesi eller intensivvård krävs att den
specialistutbildade sjuksköterskan har ett kritiskt förhållningssätt för att kunna utvärdera
vården samt bedriva omvårdnadsforskning. Omvårdnaden behöver planeras, genomföras och
utvärderas utifrån bedömningar baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta uppnås
inte genom en yrkesexamen utan kräver utbildning med en generell examen på avancerad
nivå.
Framtidens specialistsjuksköterska skall kunna säkerställa en god kvalitet för vården och att
utesluta akademin i våra specialistsjuksköterskeutbildningar skulle innebära att framtida
utveckling av en allt mer komplex omvårdnad, klinisk expertis och omvårdnadsforskning
hotas. Detta leder till stagnering av områdets utveckling och skulle också försvåra om inte
tillintetgöra specialistsjuksköterskornas möjlighet att disputera.
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Riksföreningen menar att för att åstadkomma en kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker,
patientfokuserad, effektiv, jämlik hälso- och sjukvård i rätt tid (SOSFS 2005:12) måste
sjuksköterskors framtida specialistutbildning leda till både en masterexamen och en
yrkesexamen med inriktning, på avancerad nivå. Riksföreningen menar att dessa inte är två
olika spår utan båda är integrerade i utbildningen redan i dag, och skall ses som varandras
förutsättningar. Båda examina måste vara i symbios med varandra med hänsyn till vårdens
krav i dag och i framtiden.
Anestesi och intensivvård är två olika kunskapsområden och kräver separata
utbildningar
Vården inom anestesi och intensivvård blir alltmer komplex och det krävs att
specialistsjuksköterskan har gedigen kunskap inom sitt specialområde. Fokus ställs idag allt
mer på patientsäkerhet och för detta krävs att utbildningen är tydligt inriktningsspecifik. Inom
anestesi och intensivvård har specialistsjuksköterskan ett tydligt/påtagligt ansvar och
förväntas att agera självständigt i en högteknologisk miljö med vården av svårt multisjuka
patienter. Riksföreningen anser att specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot
såväl anestesisjukvård som intensivvård behöver vara kvar som separata utbildningar för att
bemöta kraven på en högkvalitativ och avancerad vård.
Avancerad vård kräver specialistkompetens
Riksföreningen för anestesi och intensivvård anser att inom områdena anestesi och
intensivvård krävs 100 % specialistsjuksköterskor för att garantera en säker vård.
Kvalitén i specialistutbildningarna måste säkerställas och bevakas
Riksföreningen anser också att förutom samverkansorgan på lokal och regional nivå måste ett
nationellt samverkansorgan upprättas för att fastställa nationella kompetenskrav och behov av
specialistutbildade sjuksköterskor. Riksföreningen understryker att Socialstyrelsen skall utöva
tillsyn av kompetenskrav för verksamheterna.
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