
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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Förslag om ändrad examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen. 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård överlämnar härmed följande synpunkter. 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

•        förordar en specialistutbildning på avancerad nivå som leder till både en generell 
masterexamen och en yrkesexamen med inriktning mot anestesisjukvård eller intensivvård. 

•        anser att det självständiga examensarbetet bör fastställas till minst 30 högskolepoäng för att 
nå masterexamen och internationell likvärdighet. 

•        anser att målen för specialistsjuksköterskeexamen inom anestesi och intensivvård måste vara 
mer specifika för att kunna ge god och säker vård för den kritiskt sjuke patienten i en 
högteknologisk miljö.  

•        Anser att ett nationellt samverkansorgan omgående tillsätts för att fastställa nationella 
kompetenskrav och säkerställa kvalitén i specialistutbildningarna. En nationell samsyn kan 
verka som en kvalitetsindikator så att utbildningen i framtiden motsvarar kraven på god och 
säker vård. 

 

Specialistsjuksköterskan inom anestesi och intensivvård arbetar inom ett verksamhetsområde 
som är i ständig utveckling. För att tillgodose individuell och patientsäker vård behövs en hög 
kompetens som bidrar till progression och utveckling inom professionen. En generell examen 
innebär en fördjupning av specialistsjuksköterskans kunskap inom huvudområdet omvårdnad. 
Denna kunskap ligger till grund för reflektion, förmåga att fatta kliniska beslut samt för 
integrering av ett vetenskapligt förhållningssätt i patientvården. Om den vetenskapliga 
utbildningen tas bort förlorar specialistsjuksköterskan förmågan att bistå arbetsteamet med ett 
kritiskt förhållningssätt och omvårdnaden av patienten kommer inte att utvecklas. 

 



Vårdens utveckling, med ett allt äldre patientklientel samt med mer komplicerade och 
avancerade behandlingsmetoder, innebär en ökad specialisering inom hälso- och sjukvården. 
Detta gör att det kommer att ställas högre krav på specialistsjuksköterskan i framtiden. 
Riksföreningen anser att examensbeskrivningens mål inte innefattar i tillräckligt hög grad de 
kunskapsområden som krävs av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor. Den internationella 
rekommendationen för specialistsjuksköterskeexamen inom anestesi- och intensivvård är 
masterexamen. 

Majoriteten av remissvaren avseende Sjuksköterskors specialistutbildning- vilket slags 
examen? Rapport 2010:5 R har förordat en specialistutbildning som leder till både en 
yrkesexamen och generell examen på avancerad nivå. Riksföreningen för anestesi och 
intensivvård vill påpeka att Utbildningsdepartementet har valt att bortse ifrån detta i 
promemorian.  

Riksföreningen för anestesi- och intensivvård anser att en specialistsjuksköterska med 
kunskap inom huvudområdet omvårdnad och specifik kunskap inom anestesi eller 
intensivvård på avancerad nivå kan kritiskt analysera och granska kunskapsunderlag, 
implementera och tillämpa kunskapen för att slutligen utvärdera tillämpningen. En 
specialistsjuksköterska med den kompetensen kommer även att vara kostnadseffektiv. 
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