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Arbetsbeskrivning för anestesisjuksköterska, 
Kirurg- och Ortopedanestesin 
 

ARBETSBESKRIVNING FÖR 

ANESTESISJUKSKÖTERSKA, ANOP SEKTIONEN 
 På ordination av anestesiolog, planera och självständigt, eller tillsammans med anestesiolog, 

genomföra generell anestesi av ASA I-II-patienter vid vissa planerade ingrepp. 

 Planera och tillsammans med anestesiolog genomföra generell anestesi av ASA III-IV-patienter vid 
planerade ingrepp. 

 Planera och tillsammans med anestesiolog genomföra generell anestesi av ASA I-V-patienter vid 
akuta ingrepp. 

 På ordination av anestesiolog, planera och övervaka vid regional- och lokalanestesi i samband 
med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter. 
 

Arbetssätt 
Anestesisjuksköterskans arbete grundar sig på de sex olika kärnkompetenser som utarbetats av 

Riksföreningen för Anestesi & Intensivvård i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening. 

  

Personcentrerad vård 
Anestesisjuksköterskan ser patienten som en unik person och visar respekt för patientens integritet samt 

leder och prioriterar vårdarbetet så att patientens individuella behov blir tillfredsställda. 

  

Samverkan i team 
Samarbete och kommunikation mellan anestesi- och operationspersonal skall vara en naturlig del i 

arbetet.  Planeringen av patientens vård ska ske i samråd och dialog mellan sjuksköterska, läkare och 

patient för att skapa trygghet och lindra eventuell oro och rädsla. 

  

Evidensbaserad vård 
Anestesisjuksköterskan söker och kritiskt granskar kunskap och nya rön inom området och deltar i 

framtagandet av evidensbaserade riktlinjer inom perioperativ omvårdnad. 
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Förbättringskunskap & kvalitetsutveckling 
Anestesisjuksköterskan bedriver förbättringsarbete, effektivisera hur resurser nyttjas och deltar i 

utvecklings- och forskningsarbete. 

  

Säker vård 
Identifierar, bedömer och aktivt förebygger risker genom att kontinuerligt utvärdera patienten men även 

genom ett säkert handhavande av medicinskteknisk utrustning. 

  

Informatik 
Anestesisjuksköterskan handleder studenter både i grund- och specialistutbildningar samt introducerar 

nya medarbetare på avdelningen.  

Specifika dagliga rutiner 
Kontroll inför anestesistart och Kontroll och inställning av apparatur  

 

 Obligatorisk kontroll av respirator, intubationsvagn och sug.  

 Kontrollera att det finns tillräckligt med läkemedel i anestesivagnen, lägg i kontrolläkemedlen. Se 
rutin som hänger på vagnen! 

 Inhämtar relevant patientinformation i journalen (Orbit/Cosmic) samt kontrollerar att patienten 
är preoperativt bedömd av operatör och anestesiolog (Cosmic och Orbit). Kontrollerar aktuella 
provsvar och vid behov; att BAS-test finns och blod är beställt. 

 Förbereder ordinerade läkemedel och infusioner enligt den preoperativa bedömningen och 
relevanta riktlinjer, samt förbereder eventuell ytterligare apparatur och övervakning. 

 Planera tillsammans med operationssjuksköterskan och hela teamet om positionering.  

 Följ WHO checklista för säkerkirurgi. 

 Kontrollera patientens ID och att patienten är fastande. Kontrollera sidomarkering om det är ett 
parigt organ som ska opereras. 

 Registrera/dokumentera i Orbit, Metavision och Cosmic.  

 Anestesisjuksköterskan och undersköterskan kopplar upp övervakningsutrustningen och ser till 
att alla mätvärden registreras i Metavision.  

 Säkerställer fri luftväg 

 Säkerställer intravenösa infarter inför sövning eller annan anestesi. 

 Initierar anestesin enligt ordination, om behov finns tillsammans med anestesiolog, annars 
tillsammans med annan anestesisjuksköterska. Dokumentera i Metavisions anestesijournal. 

 Övervakar, behandlar och rapporterar förändringar i patientens status till ansvarig anestesiolog. 

 

Anestesiavslutning  
 

 Planera postoperativ smärtlindring och förebygg PONV. 

 Informera ansvarig anestesiolog om att operationen är klar och att väckning sker. Kom överens 
med anestesiologen om han/hon behöver närvara eller inte. 

 Informerar postoperativa avdelningen om patientens ankomsttid. 

 Överlämnar patienten på postoperativ avdelning, hjälper till att koppla upp övervakning och 

säkerställer patientens välbefinnande och status enligt ABCDE. 

 Rapporterar enligt SBAR till postoperativa avdelningens personal. 
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 Iordningställer operationssal, ventilator, anestesivagn inför kommande ingrepp. 

 

Referenser: 

 - Kompetensbeskrivning; legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning 

mot anestesisjukvård;  Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening 
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