
MEDSITTNINGSPROTOKOLL 
för bedömning av kliniskt arbete under tjänstgöring i allmän anestesi – mindre kirurgi 

Arbete som ska bedömas: Perioperativ handläggning av en okomplicerad patient (ASA I-II), som ska 
opereras för ett enkelt abdominellt ingrepp (t ex laparaskopisk galla). Medsittningen ska ske i början av 
utbildningen eller under salstjänstgöring med anestesisjuksköterska. ST-läkaren ska redovisa planering 
för hela det perioperativa förloppet. 

Delmål (inom parentes) i SFAIs utbildningsbok 2009 (SOFS 2008:17) som ingår i bedömningen: 
1,2,3,4,5,8,9,12,13,14,15,17,18. 

Delmål (inom parentes) i SFAIs utbildningsbok 2016 (SOFS 2015:8) som ingår i bedömningen: a1.2, 
a1.3, a1.5, a1.7, a6, b1.1, b1.4, b3.1, b3.2, b3.6, b3.7, c1, c2, c3, c4, c5, c8, 9, c12. 

Bedömning av arbetet ska ske med hänsyn taget till ST-läkarens anestesierfarenhet och utgå från 
observation och skattning av ST-läkarens arbete avseende kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. 

Datum: 

Bedömare (specialist): 

Anestesierfarenhet (år / månader): 

0 Moment som ej observerats  1 Arbetet behöver förbättras 
2 Arbetet utförs bra    3 Arbetet utförs föredömligt  

Observation och skattning av hur ST-läkaren:  

A. Förbereder anestesiutrustning, genomför täthetskontroll (2) (c2) 

B. Förbereder anestesiläkemedel, laryngoskop, tub, m m (1, 2) (c1, c2) 

C. Kontrollerar uppläggning av patienten för att undvika tryckskada och värmeförluster (1, 2) (c1, c2) 

D. Skapar kontakt med patient och anhöriga, inhämtar information, kontrollerar identitet och fasta (13, 
15) (a1.7, b1.1, b1.4) 

E. Värderar planerad anestesiform med hänsyn till nytta och risk (1, 3, 4) (c1, c3, c4) 

F. Genomför inledningen av anestesin (induktion/blockad) (5) (b3.1, b3.2, b3.6, b3.7, c1, c5) 

G. Handlägger och dokumenterar avvikelser, ex luftväg, gasutbyte, cirkulation, neuromuskulär funktion el 
dyl (1, 2, 4, 5, 12, 17) (a1.3, a1.5, c1, c2, c4,c5) 

H. Övervakar och underhåller anestesin peroperativt (1, 2, 5) (c1, c2, c5) 

I. Handlägger den perioperativa vätskebalansen (1, 4) (c1, c4) 

J. Avslutar anestesin och väcker patienten (reverserar ev. muskelrelaxantia) (1, 2, 5) (c1, c2, c5) 

K. Planerar den postoperativa vården och smärtbehandlingen (1, 5, 8) (c1, c5, c8) 

L. Dokumenterar det perioperativa anestesiarbetet (14, 15, 17, 18) (a1.5, a1.7, a6, c3) 

M. Tillkallar hjälp när situationen så kräver (t ex konsulterar specialist) (3, 5, 9, 12, 14, 17) (a1.5, a1.7, 
c3, c5, c9, c12) 

N. Kommunicerar med operatör och medarbetare (12,14) (a1.7,c12) 



O. Rapporterar över patienten till uppvakningsavdelning och sammanfattar anestesiförlopp (14) (a1.7, c3) 

P. Arbetar självständigt och leder laget när situationen så kräver (14, 16, 17) (a1.2, a1.5, a1.7) 

 

ST-läkarens självskattning: 

 

Handledarens uppfattning: 

 

Sammanfattning: 
 
  

 

 

Arbete och förhållningssätt som ST-läkaren utför bra 

 

 

 

Arbete och förhållningssätt som ST-läkaren behöver utveckla 

 

 

 

Plan och tid för eventuell ny avstämning 

 

 

 

 

ST-läkare (underskrift)      Bedömande specialist (underskrift) 

 


