Rensa

Bilaga nr:

INTYG
om genomförd utbildningsaktivitet och
uppfyllda kompetenskrav
Klinisk tjänstgöring under handledning
Sökande
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Specialitet som ansökan avser

Anestesi och intensivvård
Delmål som intyget avser (t.ex. a1, b1, c1)

a2, a3, b1, b3, c1, c2, c3, c4, c5, c8, c9, c11, c12, c13

Tjänstgöringsställe och period (ååmmdd – ååmmdd) för den kliniska tjänstgöringen

Barnanestesi (ej 6 mån specialanestesi), Norrlands universitetssjukhus

Beskrivning av den kliniska tjänstgöringen

Klinisk tjänstgöring på operationsavdelning med handläggning av anestesier av barn under
handledning av specialistkollega, inkluderande:
- preoperativ bedömning och riskvärdering inför barnkirurgi och kommunikation med föräldrar och
barn i olika åldrar
- ordination av fasta och premedicinering för barn
- medverkan och successivt ökande ansvar vid generell anestesi till barn innefattande mask- och
intravenös induktion, nedsättande av larynxmask samt intubation av barn >1 år och >10 kg, ASA I-II
- medverkan under handledning vid anestesier till barn <1 år och <10 kg samt äldre barn med
komplicerande sjukdomar
- etablering av venaccess
- under handledning anläggande av de vanligaste regionala blockaderna till barn
- deltagande vid diagnostiska och terapeutiska procedurer, inkl lumbalpunktion och inläggande av
långtidskärlaccess
- kunskap om och ordination av postoperativa läkemedel, inkl basalt vätske- och elektrolytbehov vid
olika åldrar och behandling av akut smärta, illamående och oro/delirium
- kunskap om behov av postoperativ övervakning, liksom indikationer för förlängd övervakning vid t ex
apnérisk
- handläggning av perioperativa komplikationer såsom desaturation, laryngo-/bronkospasm, stridor,
bradykardi
- kunskap om anatomiska och fysiologiska skillnader mellan barn och vuxna, normalvärden för
vitalparametrar i olika åldrar
- kunskap om dosering och tillförsel av akutläkemedel och akut omhändertagande av kritiskt sjuka barn
- kunskap om basal intensivvård till barn >3 år
- kunskap om och om tillfälle ges medverkan vid omhändertagande av nyfödd på förlossningen

Intygande
Sökanden har genomfört utbildningsaktiviteten och uppfyllt kompetenskrav i delmålet/-en.

Handledare
Specialitet

Anestesi och intensivvård
Tjänsteställe

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Centrum för An/Op/IVA, Norrlands universitetssjukhus
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