
Medicintekniska färdigheter  

Detta dokument innehåller medicintekniska färdigheter som Du som student bör/ 

kan få möjlighet att träna/gå igenom dels på utbildningsenheten (universitetet och 

Practicum) samt vid den verksamhetsförlagda utbildningen i termin 2, 3, 4 (i viss 

mån) samt termin 6. Genom att regelbundet under Din VFU fylla i genomförda 

moment har Du ett underlag för AssCE bedömningen (att Du nått examensmålen). 

Alla moment kanske inte kan tränas på just Din VFU plats men genom att få den 

ifylld vet Du vad Du bör träna på under kommande VFU perioder/ innan du 

avslutat din grundutbildning till sjuksköterska. 

Namn: 

VFU plats/er: 

, 

 

Färdigheter Genomgånget/ 

övat på 

Practicum/LU  

Moment 

tränat i VFU/ 

datum 

handledare  

Kommentar 

Personlig handhygien 
Professionell tvättning och spritning av 

händer, naglar, ringar, handskar 

    

Professionell klädkod kortärmat, 

uppsatt hår, smycken, huvudduk, förkläde 
    

Handhavande av stickande/ 

skärande/ smittande avfall  
    

Utökade hygienföreskrifter 
isolering av sal, skyddsutrustning, 

avfallshantering 

   

Handhavande av spol- 

diskdesinfektor smutsigt, rent, 

sterilt 

   



Färdigheter Genomgånget/ 

övat på 

Practicum/LU  

Moment 

tränat i VFU/ 

datum 

handledare  

Kommentar 

Patientsal iordningsställande och 

kontroll av salsbunden patientutrustning 

(bäddning, larm, sug, syrgas, luft, 

sängbord, övrig utrustning) 

   

Bäddning med patient    

Vändning av patient i säng    

Förflyttning av patient mellan 

sängar 
   

Förflyttning av patient mellan 

säng och rullstol 
   

Handhavande av patientlift    

Rapportera enligt SBAR    

Ankomstsamtal     

Id kontroll av patient     

Samordnad vårdplanering    

Omvårdnadsepikris    

 

Riskbedömning Nutrition:    

 



Färdigheter Genomgånget/ 

övat på 

Practicum/LU  

Moment 

tränat i VFU/ 

datum 

handledare  

Kommentar 

Riskbedömning Tryckskada:  

 

   

Vätskebalans beräkning och 

registrering 
   

Nutrition registrering    

Riskbedömning Fall: 

 

   

Smärtbedömning    

Avvikelsehantering    

Rapportera biverkningar    

Patienthygien dusch på bår/ stol    

Preoperativ dusch   

 

 

Övre toalett inspektion av munhåla, 

kontroll av tandprotes, tandborstning, 

kontroll av diverse hjälpmedel 

(hörapparat, glasögon) 

   

Nedre toalett   

 

 



Färdigheter Genomgånget/ 

övat på 

Practicum/LU 

Moment 

tränat i VFU/ 

datum 

handledare  

Kommentar 

Handhavande av bäcken/ 

urinflaska  
   

Omvårdnad vid uppkastning 
kräkpåse, munhygien  

   

NEWS bedömning, registrering 
   

EKG  
   

HLR 
   

S-HLR  
   

Puls frekvens och kvalitet, registrering    

Andningsfrekvens inklusive hyper-

hypoventilation, registrering 
   

Temperatur axillär, oral, tympanisk, 

registrering 
   

Blodtryck manuell, registrering    

Blodtryck elektroniskt, registrering    

RLS  Reaction Level Scale, registrering  

 

  

Saturationsmätning registrering  

 

  



Färdigheter Genomgånget/ 

övat på 

Practicum/LU 

Moment 

tränat i VFU/ 

datum 

handledare  

Kommentar 

Venös blodprovstagning 
provhantering, remiss 

   

Blododling förfarande, 

provhantering, remiss 
   

Kapillär blodprovstagning  

 

  

Blod; blodgruppering, bastest, 

transfusion 
   

Inläggning av PVK  

 

  

Skötsel av PVK, injektion samt 

infusion via PVK 
   

Nålsättning i subcutan venport  

(scvp) Steril uppdukning 
   

Blodprovstagning i scvp    

Injektion och/eller infusion 

via scvp  
   

Daglig skötsel och inspektion 

av scvp 
   

Daglig skötsel och inspektion 

av CVK 
   

 



Färdigheter Genomgånget/ 

övat på 

Practicum/LU  

Moment 

tränat i VFU/ 

datum 

handledare  

Kommentar 

Blodprovstagning via CVK     

Injektion och/ eller infusion 

via CVK 
   

Daglig skötsel och inspektion 

av piccline 
   

Blodprovstagning via piccline    

Injektion och/ eller infusion 

via piccline 
   

Sugning av övre luftvägar    

Skötsel tracheostomi    

Syrgasbehandling grimma, mask, 

reservoar, syrgasflaska, O2-koncentrator 
   

Sputumodling    

Nedläggning av sond  

 

  

Handhavande av sond/PEG 
administration av vätska, läkemedel, 

sondmat. Kontroll av läge 

   

Urin kateterisering man 

Steril uppdukning 

 

 

  



Färdigheter Genomgånget/ 

övat på 

Practicum/LU  

Moment 

tränat i VFU/ 

datum 

handledare  

Kommentar 

Urin kateterisering kvinna 

Steril uppdukning 
   

Bladderscan    

Urinprovtagning sticka, odling, 

remiss 
   

Byte och skötsel av stomi    

Faeces provtagning remiss, 

provhantering 
 

 

  

Sårbehandling; operationssår 
bedömning, tvätt, omläggning, 

provtagning, material 

   

Sårbehandling; trycksår 
bedömning, tvätt, omläggning, 

provtagning, material 

   

Sårbehandling; venösa bensår 
bedömning, tvätt, omläggning, 

provtagning, material 

   

Sårbehandling; arteriella 

bensår bedömning, tvätt, omläggning, 

material 

   

Sårbehandling; traumasår 
bedömning, tvätt, omläggning, material 

   

Förbereda/ administrera 

läkemedel per os  

   



Färdigheter Genomgånget/ 

övat på 

Practicum/LU  

Moment 

tränat i VFU/ 

datum 

handledare  

Kommentar 

Förbereda/ administrera s.c 

injektion 
   

Förbereda/ administrera i.m. 

injektion 
   

Förbereda/ administrera i.v 

injektion 
   

Förbereda/ administrera 

rektalt 
   

Förbereda/ administrera torr 

inhalation  
   

Förbereda/ administrera våt 

inhalation 
   

Förbereda/ administrera 

ögondroppar/salva 
   

Förbereda/ administrera 

läkemedelsplåster 
   

Beredning av infusionslösning 
läkemedelstillsatser  

   

Omhändertagande vid dödsfall 
tvätt, påklädning, id-märkning, svepning 

   

   


