Avancerad
specialistsjuksköterska
Masterprogram med inriktning
kirurgisk vård, 60hp

Avancerad
specialistsjuksköterska
Rollen som avancerad
specialistsjuksköterska (eller
Nurse Practitioner, NP)
introducerades i Sverige i början
av 2010 talet då Linköping
som första universitet i Sverige
startade den första kullen
studenter på masternivå.
Den avancerad
specialistsjuksköterskan arbetar i
team tillsammans med enhetens
vårdpersonal, såsom läkare
sjuksköterskor, undersköterskor,
fysioterapeuter och kurator,
har en helhetssyn på patientens
vårdprocess, och fokuserar
på att förbättra dennes hälsa,
förebygga sjukdom och lindra
eventuella besvär. En avancerad
specialistsjuksköterska har
färdigheter och kompetens
att självständigt ansvara för
kliniska bedömningar, kunna
föra ett differentialdiagnostiskt
resonemang, ställa diagnos,
ordinera samt genomföra
medicinsk behandling och
omvårdnad. Att utvärdera

insatta åtgärder och tillgodose
patientens behov av kontinuitet
och tillgänglighet är centralt
i rollen. Den avancerade
specialistsjuksköterskan har
med sin helhetsbild över
vårdprocessen till exempel
kompetens att fatta beslut om
remisser och provtagning, hålla
utskrivningssamtal eller bedöma
behovet av smärtlindring efter ett
kirurgiskt ingrepp.
Den unika masterutbildningen
vid Medicinska fakulteten vid
Linköpings universitet har tydliga
utbildningskrav och leder till
fördjupade kunskaper inom
medicinsk vetenskap och avancerad
omvårdnad. Utbildningen till
avancerad specialistsjuksköterska
ger därmed sjuksköterskor en
möjlighet till ny karriärväg med
nya ansvarsområden för den som
vill stanna kvar i det kliniska
arbetet, samtidigt som man
utvecklas och får en möjlighet
till nya kompetenser i en hälsooch sjukvård som är i ständig
utveckling.

En välkommen yrkesroll
för verksamhet och
sjuksköterskor
Yrkesrollen har länge funnits i bland annat
USA, Storbritannien, Australien samt
Holland och har visat goda resultat för
vården. I Sverige har vi haft avancerade
specialistsjuksköterskor de senaste fem
åren efter att initiativet kommit från
bland annat chefer inom den sydöstra
sjukvårdsregionen. Studier såväl nationellt
som internationellt, samt erfarenheter från
olika verksamheter, har visat att yrkesrollen
leder till att patienttillfredsställelsen och
patientsäkerheten ökar, väntetiderna för
patienterna minskar och följsamheten till
läkemedelsbehandling förbättras. På så sätt
effektiviseras vårdprocessen samtidigt som
klinikens resurser kan nyttjas mer optimalt.

“Jag överbryggar glappet mellan
omvårdnad och medicin”
Som avancerad specialistsjuksköterska överbryggar jag glappet mellan
omvårdnad och medicin och kan både göra en medicinsk bedömning av
patientens vårdbehov såväl som att bidra med senior omvårdnadskompetens.
Jag handleder både vårdpersonal och yngre läkare i min roll. Då patienterna
blir äldre och mer multisjuka behövs ökad kompetens nära patienten, denna
roll kan på ett unikt sätt bidra till det.

KAROLINA HÄRLE
Avancerad specialistsjuksköterska, Kirurgiska
kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Utbildningen anpassas till
verksamheten
Utbildningen till avancerad
specialistsjuksköterska anpassas
till viss del individuellt efter
vilka behov och krav som
finns i verksamheten och
anpassas för de framtida
arbetsuppgifterna den avancerade
specialistsjuksköterskan skall
komma att utföra.
Under utbildningen har studenten
sin verksamhetsförlagda utbildning
på den verksamhet där man redan
har sin anställning och studierna
går att kombinera med det kliniska
arbetet. Där har man också en
mentor som är en avancerad
specialistsjuksköterska eller en
erfaren legitimerad läkare med
specialistkompetens vars uppgift är
att handleda och stödja studentens
utveckling under hela utbildningen.
Studenten kan på så sätt komma

in i den nya rollen successivt
med möjlighet att anpassa såväl
arbetsplatsen som den framtida
tjänsten under utbildningens gång.
Utbildningen bedrivs på halvfart
under två år (60 hp) och ger
kompetens att arbeta som
avancerad specialistsjuksköterska
samt en masterexamen i
omvårdnad.
Genom den verksamhetsförlagda
utbildningen och examensarbetet
erhåller studenten förutom
fördjupade kunskaper inom
medicinsk vetenskap och avancerad
omvårdnad även en utökad och
fördjupad kompetens inom
ett specifikt kirurgiskt (eller
motsvarande) område.

”Den ökade kompetensen gör att
bedömningar och beslut kan
göras kontinuerligt under dagen”
De avancerade specialistsjuksköterskorna tillför mycket inom vår verksamhet
med sin breddade och fördjupade kompetens. De står för en kontinuitet i patientens vårdprocess samt stödjer och handleder nya medarbetare alla professioner.
Den ökade kompetensen gör att bedömningar och beslut kan göras kontinuerligt
under dagen, vilket gör att vårdplanerna hålls. De avancerade specialistsjuksköterskorna i vår verksamhet gör självständiga bedömningar och beslutar om
åtgärder.
De skriver in och ut patienter, skriver remisser, bedömer provsvar och undersökningsresultat.
Att programmet går på halvfart gör det lättare för verksamheten att bevilja ledighet för studierna.
Det är viktigt att tänka på att alla verksamheter inte har samma behov av den nya
tjänsten. Som klinik måste man därför först identifiera vilket behov man vill fylla
med den nya rollen i teamet.
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Att antas till
programmet
För att antas till utbildningen skall
studenten vara legitimerad sjuksköterska
med en specialistsjuksköterskeutbildning
med inriktning kirurgisk vård eller
motsvarande, ha en magisterexamen inom
omvårdnad eller motsvarande, samt minst
ett års arbete som specialistsjuksköterska
inom kirurgi eller motsvarande.
Det krävs dessutom att den studerande
under utbildningen har möjlighet att
genomföra sin verksamhetsförlagda
utbildning och arbeta med patienter vid
den egna arbetsplatsen. Arbetsgivare/
verksamhetschef måste skriftligt intyga att
arbete inom kirurgi eller motsvarande ingår
i den sökandes arbetsuppgifter och kommer
att göra det under hela utbildningens gång.
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