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Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi, avancerad nivå, 15 hp

Bakgrund

Syfte

Innehåll

Tillvägagångssätt

Nationellt/Nordiskt

Irini Antoniadou, doktorand KTH, Leg.ssk/OP.SSK OVC Barnoperation/BarnPMI/NKS

Sofia Jonsson, Utbildningsledare, Leg.SSK/IVA.SSK/OP.SSK Barnoperation/BarnPMI/NKS

 



Barnoperation - Astrid Lindgrens Barnsjukhus



https://www.youtube.com/watch?v=5x-bUTWTTcs

https://www.youtube.com/watch?v=5x-bUTWTTcs


Barnkonventionen Lag 1 januari 2020

20 November 1989, antog FNs Generalförsamling Barnkonventionen

Vi behöver därför lyssna på barnens röst 

Barn och ungdomar bör därför informeras på deras egna villkor

Barn och undomar måste få möjlighet att påverka och vara delaktiga 
i sin egen vård



Bakgrund

• Intresse i chefsgruppen för det Nationella Barnnätverket för 
Barnklinikerna i Sverige (2016)

• Behov av fördjupad kunskap inom pediatrisk perioperativ omvårdnad

• Önskemål att kursen skulle vara poängsatt samt på avancerad nivå

• I samverkan med KI/Institutionen för Barns och Kvinnors hälsa/Nina 
Andersson, samt Janet Mattsson Docent RKH/NKS och Anneli Nilsson 
Utbildningsledare, Leg.SSK/OP.SSK, Barnoperation LUND.

• VT 2018-HT 2018  15 deltagare (13 exam.)

• HT 2019-VT 2020     6 deltagare

 



Syfte

• Ge fördjupad kunskap inom de specifika problemområden som finns 
när barn genomgår kirurgiska ingrepp

• Ge en kompetensutveckling för Operationssjuksköterskor som arbetar 
med barn som opereras både på barnoperationsklinikerna men även 
andra operationsavdelningar där barnpatienter tas emot 

 



Innehåll

Kursen är indelad i två moment: 

1.Teori inom pediatrisk operationssjukvård 7,5 hp

-teori och specifik omvårdnad inom pediatrisk operationssjukvård
-patofysiologi och behandling av pediatriska kirurgiska sjukdomar
-etik, omvårdnadsprocessen och dokumentation 

2.Klinisk utbildning inom pediatrisk kirurgi 7,5 hp 

- pre, intra. och postoperativ operationssjukvård inom pediatrisk kirurgi
- förberedelse/genomförande/utvärdering av större och komplexa kirurgier
- utbildnings- och kommunikativa uppgifter i förhållande till  operations-
ingreppet för barn och närstående
- etiskt förhållningssätt i samband med perioperativ omvårdnad 

 



Tillvägagångssätt

• Utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där 
arbetsformerna ger förutsättning för att deltagaren aktivt tar ansvar för sitt 
lärande 

• Introduktionsföreläsningar och studieaktiverande undervisnings- och 
arbetsformer (enskilt, i grupp och i seminarieform)

• Webbaserad lärplattform - CANVAS 

 



UTVÄRDERING

"Till vilken utsträckning uppfattar du att kursen har stimulerat 
dig till ett vetenskapligt förhållningssätt när det gäller 
analytiskt kritiskt tänkande, din egen kunskapssökning och 
granska information?"



Nationellt/Nordiskt

• En utbildning för specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård som 
inriktar sig mot pediatrisk kirurgi

• Kursen är öppen att sökas av Operationssjuksköterskor i Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Island 

• Kursen ges på svenska, ev på engelska i framtiden.

Norge-Norska Op.ssk förening/hemsida

http://nsflos.no/utdanning-spesialisering-innen-pediatrisk-kirurgi/

Danmark-Danska Op.ssk förening/E-tidskrift TRÅDEN

https://issuu.com/fssasmo/docs/2019-fsop-traaden-nr-
2?e=7616978/70644971&utm_source=Medlemsblad&utm_campaign=f4749
103f4-
Tr_den_4_201312_22_2013_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e
6fbf26bcb-f4749103f4-101793529

 

http://nsflos.no/utdanning-spesialisering-innen-pediatrisk-kirurgi/
https://issuu.com/fssasmo/docs/2019-fsop-traaden-nr-2?e=7616978/70644971&utm_source=Medlemsblad&utm_campaign=f4749103f4-Tr_den_4_201312_22_2013_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e6fbf26bcb-f4749103f4-101793529


Tack för er uppmärksamhet!


