Bli operationssjuksköterska!

… ett spännande yrkesval som ger
goda möjligheter till fast anställning

Omvårdnad och medicinsk teknik
En operationssjuksköterska
kombinerar omvårdnadskompetens
med avancerade kunskaper i
medicin-teknik. På operationssjukvården ställs höga krav. Den
skall vara säker och effektiv samt ha
hög kvalitet.
Den perioperativa omvårdnadsprocessen består av en
pre-, intra- och postoperativ fas.
Genom saklig information, god
planering och individuellt bemötande
blir omhändertagandet effektivt,
säkert och av god kvalitet.
En lugn, trygg, välinformerad patient,
förvissad om ett gott omhändertagande
är målsättningen.

Hygien
Operationssjuksköterskan ansvarar
för god hygien och ett aseptiskt
arbetssätt. Därför bl.a.
• preoperativ handtvätt
• steril operationsrock
• sterila handskar
• preoperativ huddesinfektion av
operationsområdet
• sterildrapering
• sterila instrument
• ventilation med hög luftväxling/
• tidsenhet på operationssalen
Detta för att minimera antalet
mikroorganismer i såret och därmed
förebygga en postoperativ sårinfektion.
Genom god hygien förhindras även
smittspridning. Av denna anledning finns
strikta rutiner för städning, materiel och
personal.

Ansvar och arbetsuppgifter
Operationssjuksköterskan har ansvar för
att patienten läggs upp på ett sådant sätt
att inga skador uppstår, samtidigt som det
operationstekniskt skall vara ett optimalt
läge. Här är omvårdnad och
kommunikation viktigt.
En stor del av arbetet är att instrumentera
under operation. I detta innefattas ansvar
för att rätt instrument och materiel finns
framme, handlingsberedskap för alla
eventualiteter som kan hända under en
operation samt kontroll av och ansvar för
att framtaget materiel såsom instrument,
bukdukar, nålar, etc. stämmer då
operationen är klar och patienten körs ut.
Här är det viktigt att ha förmågan att tänka
steget före – men handla i nuet!

För detta krävs goda kunskaper i
operationsteknik och anatomi såväl som i
perioperativ omvårdnad. Operationssjuksköterskan skall behärska de
kirurgiska instrument och den
medicintekniska utrustning som kan
komma till användning. Hon är också i
likhet med alla andra sjuksköterskor
skyldig att dokumentera sitt arbete.
Operationssjuksköterskan är en i ett
arbetslag som gör en operation möjlig att
utföra. Där har operationssjuksköterskan
sin specifika kompetens, vilken är en
förutsättning för ett lyckat resultat.
Ett lyckat resultat som inbegriper såväl
den tekniska biten som den mänskliga.

- Du håller ett liv i dina händer,
var försiktig med det snälla du.

Att arbeta som operationssjuksköterska är
roligt men krävande. Varje dag är en
utmanig. Oförutsägbar och fylld av
möten med människor som var och en är
unika.
Viktiga egenskaper för en
operationssjuksköterska är;
• Förmåga till empati
• Samarbetsförmåga
• Noggrannhet
• Stresstålig
• Ansvarstagande
• Självinsikt
• Nyfikenhet
• Vilja att lära

Operationssjuksköterska

- ett yrke som kräver knivskarp skärpa

Läs mer om specialistsjuksköterskeutbildningen inom operationssjukvård
Kursanmälan
Vid frågor kring studielön och arbetsmarknad kontakta
respektive PA-konsult

För mer information:
Jönköpings sjukvårdsområde:
Susanne Hultberg, operationscentralen, tel 036-32 29 95, e-post: susanne.hultberg@lj.se eller
Birgitta Wandin-Ekström, teamchef personal, tel 036-32 11 79, e-post: birgitta.wandin-ekstrom@lj.se

Höglandets sjukvårdsområde:
Elisabeth Klaesson, operationsenheten, tel 0381-351 90, e-post: elisabeth.klaesson@lj.se eller
Christina Thorstensson, sektionschef sjukvårdsadm, tel 0381-350 63, e-post:
christina.thorstensson@lj.se

Värnamo sjukvårdsområde:
Margareta Thor, operationscentralen, tel 0370-69 74 37, e-post margaretha.thor@lj.se eller
Jonny Andersson, PA-konsult personal, tel 0370-69 70 56, e-post: jonny.andersson@lj.se

