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Uttalande om specialistsjuksköterskeutbildning inom anestesi- och intensivvård 
på avancerad nivå 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård vill med detta dokument uttrycka följande syn-
punkter gällande utformningen av specialistsjuksköterskeutbildning på avancerad nivå. 

Bakgrund 
Övergripande arbetsområde för specialistsjuksköterska inom anestesi eller intensivvård är 
anestesisjukvård och intensivvård och andra närliggande verksamheter. Yrkesutövningen 
förutsätter att anestesi- och intensivvårdssjuksköterskan har goda kunskaper, inom både 
vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. Dessutom krävs kunskaper inom arbetsmiljö, etik, 
medicinsk teknik, pedagogik, vetenskapsteori, kunskap om lagar och förordningar samt 
kunskap om arbete vid stora olyckor och katastrofer. 

Behov av en specialistutbildning på avancerad nivå 
Anestesi- och intensivvård är verksamheter där specialistutbildning krävs för att arbeta och 
ansvaret för utbildningen och examination skall ligga på universitet och högskola för att säkra 
den akademiska nivån. 
Riksföreningen för anestesi och intensivvård förordar en specialistutbildning på avancerad 
nivå som leder både till en generell masterexamen samt en yrkesexamen med inriktning mot 
anestesisjukvård eller intensivvård. Specialistsjuksköterskan ska kunna se sambandet mellan 
vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Det genom att 
söka, kritiskt granska och analysera aktuell forskning och utveckling inom professionen.  
Specialistutbildningen skall bestå av fördjupad generell kunskap i kärnkompetenser, veten-
skaplig metod och specifik kunskap inom anestesisjukvård eller intensivvård. Målet i utbild-
ningen är att utveckla förmågan att självständigt integrera och använda kunskaper för att 
kunna hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. 
Specialistutbildningen skall ha en balans vad gäller kompetens att möta behov hos olika 
patientgrupper såsom barn, vuxna och äldre. Dagens anestesi- och intensivvårdssjuk-
sköterskor ska verka för en personcentrerad och patientsäker vård där bedömning av 
patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov ingår. 
En specialistutbildad sjuksköterska inom anestesi och intensivvård behöver ett livslångt 
lärande och en fortsatt kompetensutveckling efter examen, detta då behovet av hög-
teknologisk vård sannolikt kommer att öka liksom den snabba utvecklingen inom vården.  Det 
medför att specialistsjuksköterskan måste ha förmåga att ta fram nya kunskapsunderlag och 
applicera dessa i en ny kontext för att möta patienternas behov. Specialistsjuksköterskan 
kommer att vara verksam i många olika vårdmiljöer både inom sjukhuset och i den avan-
cerade hemsjukvården. Arbetsgivaren ansvarar för fortsatt kompetensutveckling efter examen. 
Riksföreningen för anestesi och intensivvård genom Styrelsen, Utbildningsrådet och 
övriga råd 
__________________________________________________________________________ 
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård och 

intensivvård. Svensk sjuksköterskeförening och Riksföreningen för Anestesi och intensivvård 2012.  


