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Kursinformation  

Perioperativ omvårdnad inom 

pediatrisk kirurgi 

15 hp, HT19 – VT20 

 

Denna kurs ger dig fördjupad kunskap inom de specifika problemområden som 

finns när barn genomgår kirurgiska ingrepp. 

 

Om kursen 
Detta är en nationell utbildning för 

specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård som 

inriktar sig mot pediatrisk kirurgi. 

 

Kursinnehåll 
Kursen är indelad i två moment: 

- Teori inom pediatrisk operationssjukvård 7,5 hp 

- Klinisk utbildning inom pediatrisk kirurgi 7,5 hp 

 

Kursens mål 
Kursens övergripande mål är att deltagaren ska få 

 Fördjupad kunskap och kompetens i perioperativ 

omvårdnad inom den pediatriska kirurgin.  

 Fördjupad förståelse och insikter om skillnaden när 

det gäller barn och vuxna i samband med kirurgi.  

 

Kursledning 
Kursansvariga: Irini Antoniadou och Sofia Jonsson, 

Barnop/BarnPMI, Astrid Lindgrens barnsjukhus, NKS 

Solna 

Anneli Nilsson, Barnoperation Lund, Skånes 

universitetssjukhus 

KI representant/Examinator: Nina Andersson – 

Papadogiannaki 

Medverkande från BarnPMI: Janet Matsson 

 

 

 

 

 

 

Kursansvariga Irini Antoniadou och Sofia Jonsson, 

Barnop/BarnPMI, Astrid Lindgrens barnsjukhus, NKS 

Solna, samt Anneli Nilsson, Barnoperation Lund, 

Skånes universitetssjukhus 

 

”Kirurgin i allmänhet genomgår snabb utveckling vad 

gäller teknik och nya behandlingsmetoder. Detta har 

lett till att operationssjuksköterskan är delaktig inom 

flertalet kirurgiska subspecialiteter. Följaktligen 

behövs en teoretisk/klinisk fördjupning för att säkra 

den perioperativa operationssjukvården inom 

pediatrisk kirurgi.  

 

För att möta kraven på effektiviseringar och 

upprätthålla produktion och patientsäkerhet behöver 

specialistsjuksköterskan inom operationssjukvården 

följa framtidens kunskapsutveckling och forskning 

inom subspecialiseringar.” 
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Kursinformation 

Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi, 15 hp 

  

Kursupplägg 
Undervisningen utgår från ett problemorienterat och 

kollaborativt synsätt på lärande, där arbetsformerna 

ger förutsättning för att deltagaren aktivt tar ansvar för 

sitt lärande.  

 

Utbildningen består av föreläsningar och olika 

studentaktiverande undervisnings- och arbetsformer 

såsom enskilt arbete, grupparbeten och seminarier. 

En webbaserad lärplattform kommer användas för de 

studentaktiverande delarna. 

 

Behörighet 
Leg.SSK,/ Specialistsjuksköterska inom 

operationssjukvård samt ett års arbetserfarenhet från 

pediatrisk operationsverksamhet. 

 

Kursen riktar sig till Operationssjuksköterskor som 

arbetar inom specifik pediatrisk operationssjukvård 

men även till operationssjuksköterskor som kommer i 

kontakt med barnpatienter inom allmänna kirurgier. 

 

Tid och plats 
Kursen startar vecka 39 och pågår under HT19 mellan 

vecka 39-49, samt under VT20 mellan vecka 6-19. 

 

Kursen ges på Karolinska Institutet, Solna. 

 

Pris 
20 000 SEK exkl moms 

 

 

 

 

Mer information  
Vid frågor kring kursinnehåll: 

Irini Antoniadou, kursansvarig 

E-post: irini.antoniadou@sll.se 

 

Vid administrativa frågor:  

Nadja Saltell, projektkoordinator 

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning  

E-post: nadja.saltell@ki.se 

 

Anmälan  
Anmälan görs på 

www.ki.se/uppdragsutbildning 

  

Sista anmälningsdag är 21 juni 2019. 

 

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in 

kursomgång vid för få sökande. 

 

 

 
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.  

I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den 

medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av 

medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid 

Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. 

 Karolinska Institutet levererar kompetensutveckling för landsting, 

kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och hälsa – och 

verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett friskare 

samhälle. 

 

http://www.ki.se/uppdragsutbildning

