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Nationell målbeskrivning 
i anestesi och intensivvård 

för läkarutbildning och läkares allmäntjänstgöring
 
Anestesiologens kärnuppgifter är perioperativt och akut medicinskt omhändertagande.  
Inom perioperativ medicin är ett viktigt syfte att preoperativt identifiera individuella 
medicinska riskfaktorer och om möjligt optimera patientens hälsoläge så att perioperativa 
komplikationer minimeras.  

Vid akut omhändertagande ställs höga krav på läkarens förmåga till snabb och effektiv 
klinisk bedömning och behandling i situationer med ibland ofullständigt beslutsunderlag. Att 
under tidspress kunna fatta adekvata beslut om diagnostik och behandling vid sviktande 
vitala funktioner förutsätter goda fysiologiska och farmakologiska kunskaper om andnings-, 
cirkulations- och CNS-funktioner samt om hur rubbningar i dessa kan påverka varandra.  

   

    

     

    

Det övergripande målet för undervisningen i anestesi och intensivvård under läkarutbild-
ning och läkares allmäntjänstgöring är att på basen av grundläggande biomedicinska 
kunskaper lära ut principer för dels perioperativ medicin och dels akut omhändertagande vid 
sviktande vitala funktioner. Detta förutsätter god förståelse för hur rubbningar i andning, 
cirkulation och CNS-funktion uppkommer, utvecklas och påverkar varandra.  

Under grundutbildningen tillgodogör sig den blivande läkaren punkterna under praktiska 
färdigheter och kunskap och förståelse i denna målbeskrivning. Under allmäntjänstgöringen 
vidareutvecklar läkaren sina färdigheter och fördjupar sin förståelse med ökande grad av 
självständighet och personligt ansvar.  

Helhetssyn på patienten, ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter 
och anhöriga, interprofessionellt lagarbete och empatisk förmåga är grundläggande för 
undervisningen i anestesi och intensivvård under såväl läkarutbildning som läkares 
allmäntjänstgöring.   
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Målsättningar 
 

Under grundkursen i anestesi och intensiv-

vård kommer du att som läkarstudent i 

Malmö möta patienter som ska genomgå ett 

akut eller planerat kirurgiskt ingrepp eller en 

komplicerad undersökning i narkos, eller som 

behöver ett snabbt och korrekt akut 
omhändertagande. Patienter med allvarliga 

bakomliggande sjukdomstillstånd eller svåra 

kroppsskador kan behöva intensivvård under 

dagar, veckor eller t o m månader.  

 

Grundkursens målsättning är att ge dig 

förutsättningar att som framtida AT-läkare 

kunna 

 ► förbereda en patient inför en operation och 
ansvara för patienten efteråt, samt  

 ► ta hand om en svårt sjuk eller skadad patient på 

t ex en akutmottagning eller olycksplats.  

 

Detaljerade målsättningar för grundkursen 

återfinns i de nationella riktlinjer Curriculum i 
anestesi och intensivvård för grundutbildning och 
allmäntjänstgöring som Sveriges samtliga 

medicinska fakulteter står bakom och som är 

tillgängligt via hemsidan.  

 

 

Kursuppläggning 
 

Introduktionsundervisning 
För att möjliggöra allt detta erbjuder vi, 

delvis tillsammans med företrädare för andra 

ämnesområden, redan under introduktions-

veckan grundläggande föreläsningar i 

traumaomhändertagande, vätske- och syra-

basbalans, vätske- och blodersättning, 

akutläkemedel samt praktiska övningar i 

traumaomhändertagande, luftvägshantering 

och ventilation.  

 

Simulatorträning och A-HLR-utbildning  
Under grundkursen i anestesi och intensiv-

vård genomgår du sedan simulatorträning i 
operationsmiljö och utbildning i avancerad hjärt-
lungräddning.  
 

Klinisk placering och färdighetsträning  
Under Dina båda kursveckor kommer Du 

dagtid i operations- och intensivvårdsmiljö, 

och jourtid dessutom på akutmottagningar 

och vårdavdelningar över hela sjukhuset, i 

kontakt med, och kan under individuell hand-
ledning få handlägga, allvarligt sjuka och 

skadade patienter – inte sällan i behov av 

kvalificerad akut medicinsk diagnostik och 

behandling. Din verksamhetsförlagda utbild-

ning ger ovärderliga möjligheter till klinisk 

färdighetsträning under handledning i enlighet 

med vår checklista, som Du själv 

fortlöpande fyller i och därefter lämnar in.  

 

Gruppseminarier 
Parallellt deltar du i tre kliniska gruppseminarier 
(I-III) med fokus på basala principer för pre-

operativ utredning och för akut omhänder-

tagande vid påverkad andnings-, cirkula-

tions- respektive CNS-funktion (samt 

kombinationer av dessa) i enlighet med 

etablerade nationella riktlinjer. 

 
 

Gruppseminarium I:   
Preoperativ utredning 
 

Inför dina kliniska placeringar genomförs ett 

gruppseminarium kring grundläggande 

principer för preoperativ utredning.  
Seminariet bygger på följande fall-

beskrivning: 

Jonas Åkeson, professor/överläkare 
Anestesiologi och intensivvård 

Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö 
 Skånes universitetssjukhus, Inga Marie Nilssons gata 47, plan 3, SE-205 02  MALMÖ 

�  040-33 74 53        ª 0708-31 11 13        ¤  jonas.akeson@med.lu.se 
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