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NIVÅBLADET – EN DEL I 
KARRIÄRUTVECKLINGSMODELLEN 
 

Karriärutvecklingsmodellen består av två delar.  Den ena delen är en regional, VGR-
gemensamma modell. Den är enhetlig för proffessionen i alla förvaltningar i VGR. Den andra 
är det förvaltnings- och verksamhetsspecifika Nivåbladet. Här ges förvaltningar och 
verksamheter möjlighet att komplettera och förtydliga den VGR-gemensamma modellen 
utifrån sina verksamhetsspecifika behov. 

 

REGIONAL VGR-MODELL 
• Den regionala modellen skapar en grund för samtliga förvaltningar och verksamheter 

• Modellen beskriver formella krav samt arbetsuppgifter och ansvar för respektive nivå 

• Modellen är övergripande och kräver förtydligande av respektive förvaltning 

 

FÖRVALTNING - NIVÅBLAD 
• Den regionala modellen behöver förtydligas och kompletteras av respektive 

förvaltning 

• Det som uttrycks i förvaltningens modell blir gemensamt för samtliga 

förvaltningens verksamhet 

• Obligatoriskt för förvaltningen att förtydliga för respektive nivå i modellen: 

- Formella krav 

- Arbetsuppgifter och ansvar 

- Förvaltningsgemensam kompetenspåfyllnad/utbildning 

• Det är ej tillåtet att avvika från den regionala modellen genom att exempelvis lägga 

till eller ta bort nivåer eller ändra beskrivningarna. Syftet är att förtydliga och 

komplettera det övergripande innehållet 
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ARBETSTESTERAPEUTEN OCH 
FYSIOTERAPEUTENS SPECIFIKA KOMPETENS 
OCH KUNSKAPSOMRÅDEN 
 
Arbetsterapeut 

”Arbetsterapeuten ska arbeta för att främja möjligheter till aktivitet och delaktighet för att 
en person ska kunna leva ett så gott liv som möjligt. Detta ska ske med utgångspunkt från 
personens syn på sin situation och sina behov. Arbetet ska baseras på vetenskap och 
beprövad erfarenhet och ta hänsyn till möjligheter och hinder i omgivningen.”  

Källa: Etisk kod för arbetsterapeuter. 

”Arbetsterapi vilar på grundidén att människor lär och utvecklas genom aktivitet. Målet med 
arbetsterapi är att människor ska ha möjlighet att utföra sina vardagliga aktiviteter som 
personlig vård, boende, arbete/studier/skola och lek/fritidssysselsättning på ett för 
personerna meningsfullt sätt. Att ha delaktighet i aktivitet är både personligt och 
kontextuellt. Det är personligt i den meningen att personernas unika motiv, roller, vanor och 
färdigheter påverkar viljan och förmågan till delaktighet. Det är kontextuellt i den meningen 
att miljön antingen kan möjliggöra eller begränsa delaktighet i aktivitet.  

Arbetsterapeutens åtgärder sker ofta på individnivå men också på grupp- och samhällsnivå. 
Vid insatser på individnivå utreder och bedömer arbetsterapeuten personens behov och 
förutsättningar för aktivitet och delaktighet i relation till livsomständigheterna. Vidare görs 
en analys för att identifiera behov av åtgärder som i samverkan med personen genomförs 
och utvärderas. Genom prevention, hälsofrämjande insatser, träning samt anpassning av 
både boende och offentliga miljöer, ibland med stöd av hjälpmedel, ger arbetsterapeuten 
personer förutsättningar att vara aktiva och delaktiga i vardags-och samhällsliv. På så sätt 
bidrar arbetsterapeutens insatser till att förebygga ohälsa och främja hälsa och 
välbefinnande.  

Arbetsterapeuten använder ett personcentrerat arbetssätt vilket innebär att 
utgångspunkten för alla insatser är individens uppfattning om sin situation och sina behov. 
På grupp- och samhällsnivå arbetar arbetsterapeuten med exempelvis utredning, 
konsultation/handledning, utbildning, samhällsplanering och andra åtgärder för ökad 
tillgänglighet och delaktighet”.  

Källa: Kompetensbeskrivning för arbetsterapeuter, 2016 FSA. 
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Fysioterapeuter 

”Fysioterapi är en profession och ett vetenskapsområde vilka är integrerade i varandra. 
Fysioterapi omfattar kunskap om människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell 
helhet i ett hälsoperspektiv. I centrum för kunskapen står förståelse av kroppen, dess rörelse 
och funktion samt interaktion med andra och med miljön. Rörelse utgör en grund för 
människans funktion och är också ett medel för människan att nå sina mål och därmed hälsa 
och livskvalitet. Genom medvetenhet om kroppen och om adekvat rörelse kan människan 
utveckla tillit till sig själv och påverka sin egen hälsa.  

Fysioterapi syftar till att främja hälsa, minska lidande och till att behålla eller återvinna 
optimal rörelseförmåga och rörelsebeteende. Detta gäller särskilt när en människas 
funktion, aktivitet och delaktighet begränsas eller hotar att begränsas av sjukdom och skada, 
ålder eller fysiska och psykosociala omgivningsfaktor. Professionen baseras på akademisk 
utbildning, specifik kompetens och autonomi i yrkesutövningen. Fysioterapi sker i en 
personcentrerad klinisk resonerandeprocess som innefattar utredning, diagnos, intervention 
och utvärdering i samklang med klienten och andra involverade. Interventioner kan vara 
såväl hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande som terapeutiska och 
habiliterande/rehabiliterande.  

Det vetenskapliga underlaget för fysioterapi kan omfatta biomekaniska, fysiologiska, 
psykologiska, sociala och existentiella perspektiv på människan. Forskning inom fysioterapi 
handlar om människans hälsa med kropp, rörelse, patientupplevelse, lärande och interaktion 
med andra och med miljön som grund. Forskning sker både inom den egna disciplinen och i 
samverkan med andra discipliner. Klinisk verksamhet utvecklas i takt med den ökande 
vetenskapliga evidensen för fysioterapeutiska interventioner”.  

Källa: Fysioterapi Profession och vetenskap, 2017.  
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

Verksamhet:       

NIVÅ 1: LEGITIMERAD ARBETSTERAPEUT OCH 
LEGITIMERAD FYSIOTERAPEUT 
I Västra Götalandsregionen börjar karriären som nyutbildad arbetsterapeut eller 
fysioterapeut i en verksamhet som låter medarbetaren växa in i sin nya yrkesroll. En 
nyutexaminerad arbetsterapeut eller fysioterapeut får tillgång till en fadder, mentor eller 
handledare för introduktion till yrket och arbetsplatsen.  

Efter introduktion påbörjar arbetsterapeuten eller fysioterapeuten ett självständigt 
patientarbete med stöd och handledning. När introduktionen i verksamheten är klar börjar 
hen utföra självständigt arbete med stöd och handledning av kollegor. Tillsammans med 
kollegor deltar arbetsterapeuten eller fysioterapeuten på verksamhetens arbetsplatsträffar, 
internutbildningar samt i utvecklings- och förbättringsarbete.  

Under det första anställningsåret upprättas en individuell utvecklingsplan tillsammans med 
närmaste chef. Planen följs upp kontinuerligt. 
  

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad arbetsterapeut eller legitimerad fysioterapeut 

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Arbetar självständigt med stöd och handledning 

 Deltar vid behov i studenthandledning 

 Är en aktiv forskningskonsument 

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Genomgår arbetsplatsen, förvaltningens och regionens introduktion  

 Individuell utvecklingsplan upprättas 

 Uppföljning och avstämning görs regelbundet 

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling 

o       
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

Verksamhet:       

NIVÅ 2: LEGITIMERAD ARBETSTERAPEUT OCH 
LEGITIMERAD FYSIOTERAPEUT  
Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten medverkar aktivt i verksamhetens förbättrings- och 
utvecklingsarbete utifrån verksamhetens mål. Hen förväntas vara en aktiv 
forskningskonsument och kan medverka i forskningsprojekt.  

Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten är delaktig i ett eller flera ansvarsområden samt 
bidrar till att utveckla andra, introducera nya kollegor och handleda studenter på grundnivå.  

Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten genomgår eventuellt studenthandledarutbildning 
(7,5 högskolepoäng) för att känna sig trygg som handledare. Hen har regelbundna 
utvecklingssamtal som följs upp och stäms av med närmaste chef. Under 
utvecklingssamtalen diskuteras de resultat som uppnåtts och verksamhetens behov. 
Dialogen utgår från den individuella kompetensutvecklingsplanen. 

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad arbetsterapeut eller legitimerad fysioterapeut 

 Minst 12 månaders klinisk erfarenhet 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Analyserar och prioriterar självständigt i patientnära arbete 

 Studenthandledare 

 Handleder auskulterande kollegor 

 Introducerar nya kollegor 

 Medverkar aktivt i verksamhetens utveckling- och förbättringsarbete 

 Deltar i enhetens specifika ansvarsområden, uppdrag och funktioner 
      

 Är en aktiv forskningskonsument 

 Kan delta i forsknings- och/eller innovationsprojekt 
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KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Kurser och utbildningar riktade mot den specifika verksamheten 

      

 Påbörja universitetsstudier på avancerad nivå 

 Studenthandledarutbildning (7,5 högskolepoäng) 

 Individuell utvecklingsplan som följs upp och stäms av regelbundet  

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 

o       
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

Verksamhet:       

NIVÅ 3: LEGITIMERAD ARBETSTERAPEUT OCH 
LEGITIMERAD FYSIOTERAPEUT  
Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten har specialkunskap inom ett specifikt område och 
handleder studenter. Hen är drivande och utvecklar ett eget ansvarsområde inom sin 
verksamhet, förbättrar nya och befintliga arbetssätt, fördjupar sin kompetens genom kurser 
och utbildningar utifrån den specifika verksamhetsinriktningen samt förmedlar information 
till verksamheten. Hen företräder verksamheten inom olika forum och kan vara mentor, 
studenthandledare eller föreläsare.  

Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten kan dels vara drivande för ett ansvarsområde inom 
sitt verksamhetsområde, dels delta i förbättrings-, utvecklings- och forskningsprojekt. Det 
finns även möjlighet för hen att påbörja universitetsstudier på avancerad nivå eller 
specialistutbildning. 

Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten har regelbundna utvecklingssamtal som följs upp och 
stäms av med närmaste chef. Under utvecklingssamtalen diskuteras de resultat som 
uppnåtts och verksamhetens behov. Dialogen utgår från den individuella 
kompetensutvecklingsplanen. 

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad arbetsterapeut eller legitimerad fysioterapeut 

 Specialkunskap med klinisk och teoretisk förankring 

 Helst minst fem års yrkeserfarenhet inom nivå 1–3 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Förmedlar kunskap inom ett specifikt område 

 Introducerar nya kollegor 

 Studenthandledare 

 Mentor eller föreläsare 

 Utvecklar och förbättrar nya och befintliga arbetssätt 

 Drivande i enhetens specifika ansvarsområden, uppdrag och funktioner 

 Är en aktiv forskningskonsument  
 Deltar i forsknings- och/eller innovationsprojekt  
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KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Arbetar självständigt mot fördjupad kompetens 

 Företräder verksamheten i olika forum 

 Studenthandledarutbildning (7,5 högskolepoäng) 

 Påbörjar studier på avancerad nivå (ämnesfördjupning) 

 Påbörjar specialistutbildning (fysioterapeuter) 

 Individuell utvecklingsplan som följs upp och stäms av regelbundet  

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

Verksamhet:       

NIVÅ 4: LEGITIMERAD ARBETSTERAPEUT OCH 
LEGITIMERAD FYSIOTERAPEUT  
Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten kan genomföra forsknings- och 
verksamhetsutvecklingsarbete eller ge vetenskaplig handledning på grundnivå samt utveckla 
processen inom sitt specialområde lokalt, regionalt och nationellt. Hen utbildar andra inom 
sitt specialområde och kan få uppdrag som huvudhandledare. Hen ingår i lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt nätverkande. 

Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten har magister- eller masterexamen eller är klinisk 
expert inom ett specifikt område eller arbetssätt samt är kunskapsförmedlare inom ett 
specialområde. Hen deltar aktivt i metodutveckling utifrån ett vetenskapligt synsätt och har 
väsentligt fördjupade kunskaper.  

Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten har möjlighet till kurser och utbildningar riktade mot 
den specifika verksamheten samt möjlighet till universitetsstudier på avancerad nivå. Hen 
kan påbörja specialistutbildning. 

Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten har regelbundna utvecklingssamtal som följs upp och 
stäms av med närmaste chef. Under utvecklingssamtalen diskuteras de resultat som 
uppnåtts och verksamhetens behov. Dialogen utgår från den individuella 
kompetensutvecklingsplanen. 

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad arbetsterapeut eller legitimerad fysioterapeut 

 Magisterexamen (60 högskolepoäng), masterexamen (120 högskolepoäng) 
eller klinisk expertis med teoretisk förankring 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Är klinisk expert inom ett specifikt område eller arbetssätt 

 Håller interna och externa utbildningar 

 Verkar som mentor, studenthandledare eller kunskapsförmedlare 

 Kan få uppdrag som huvudhandledare 

 Kan ge vetenskaplig handledning på grundnivå 

 Medverkar aktivt i forsknings- och/eller innovationsprojekt samt identifierar 
relevanta forsknings- och/eller innovationsfrågor 
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 Förmedlar kunskap och bidrar till utveckling utifrån ett vetenskapligt synsätt 
       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Har studerat på avancerad nivå 

 Har genomgått studenthandledarutbildning på avancerad nivå 

 Påbörja specialistutbildning (arbetsterapeuter) 

 Deltar i lokala, regionala, nationella och internationella nätverk 

 Planerar och påbörjar doktorandutbildning 
 Individuell utvecklingsplan som följs upp och stäms av regelbundet  

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

Verksamhet:       

NIVÅ 5: LEGITIMERAD ARBETSTERAPEUT OCH 
LEGITIMERAD FYSIOTERAPEUT  
Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten är klinisk specialist och kunskapsförmedlare inom 
sitt specifika område eller arbetssätt, exempelvis genom att hålla interna och externa 
utbildningar. Hen utvecklar verksamheten genom att delta i samt driva projekt eller 
forskning om patientnära verksamhet.  

Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten ansvarar för evidenssökning inom sitt 
specialistområde och förmedlar kunskap utifrån ett vetenskapligt synsätt. Hen handleder 
studenter på grundnivå och avancerad nivå och kan vara huvudhandledare. Hen kan 
handleda självständigt arbete (C-uppsats) på grundnivå och verka som mentor för kollegor. 

Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten har regelbundna utvecklingssamtal som följs upp och 
stäms av med närmaste chef. Under utvecklingssamtalen diskuteras de resultat som 
uppnåtts och verksamhetens behov. Dialogen utgår från den individuella 
kompetensutvecklingsplanen. 
 

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad arbetsterapeut eller legitimerad fysioterapeut 

 Specialist enligt specialistordningen inom professionen eller doktorand 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Är kliniskt verksam till minst 50 procent 

 Är klinisk specialist inom specifikt område eller arbetssätt 

 Håller interna och externa utbildningar 

 Verkar som mentor och studenthandledare 

 Ger vetenskaplig handledning på grundnivå 

 Deltar eventuellt i eller leder verksamhetsanpassade specialuppdrag 

 Driver forsknings- och/eller innovationsprojekt  
 Förmedlar kunskap, driver utveckling samt stödjer kollegor utifrån ett vetenskapligt 

synsätt 
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KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Kurser och utbildningar riktade mot den specifika verksamheten 

      

 Deltar i lokala, regionala, nationella och internationella nätverk 

 Genomgår doktorandutbildning 
 Individuell utvecklingsplan som följs upp och stäms av regelbundet  

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

Verksamhet:       

NIVÅ 6: LEGITIMERAD ARBETSTERAPEUT OCH 
LEGITIMERAD FYSIOTERAPEUT  
Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten är kliniskt verksam till minst 50 procent, bidrar aktivt 
till verksamhetsutveckling och arbetar med patientnära forsknings-, utbildnings- och 
utvecklingsfrågor. Hen handleder studerande på grundnivå och avancerad nivå samt 
utvecklar och förmedlar kunskap inom sitt specifika ansvarsområde utifrån ett vetenskapligt 
synsätt genom att dels hålla interna och externa utbildningar, dels ansvara för 
evidenssökning inom specialområdet.  

Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten påbörjar handledarskap inom forskarutbildning som 
biträdande handledare eller huvudhandledare för en eller flera doktorander i första hand 
inom den egna verksamheten. Hen fortsätter sitt forskningsarbete med utveckling mot 
självständighet, får fortlöpande utbildning och kompetensutveckling som motsvarar dennas 
erfarenhetsnivå och kan påbörja pedagogisk kompetensutveckling mot docentur. 

Arbetsterapeuten eller fysioterapeuten har regelbundna utvecklingssamtal som följs upp och 
stäms av med närmaste chef. Under utvecklingssamtalen diskuteras de resultat som 
uppnåtts och verksamhetens behov. Dialogen utgår från den individuella 
kompetensutvecklingsplanen. 
 
På denna nivån kan medarbetare utnämnas till överprofession.  

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut 

 Doktor inom ett kunskapsfält som är kopplat till den kliniska verksamheten 
o       

       

 

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Är kliniskt verksam till minst 50 procent och bidrar aktivt till 

verksamhetsutvecklingen 

 Fungerar som kunskapsförmedlare inom specialområdet 

 Håller interna och externa utbildningar 

 Verkar som mentor och studenthandledare på grund- och avanceradnivå 

 Bedriver vetenskaplig handledning på avancerad nivå 
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 Vägleder och stödjer kollegor i forskningen 

 Klinisk expertis inom specifikt område/arbetssätt 

 Ansvarar och leder forsknings- och/eller innovationsprojekt  

 Handleder doktorand samt vägleder och stödjer kollegor i forskning och 
innovation 

 Ansvarar för evidenssökning, implementering och utvärdering inom 
specialistområdet 

       
 

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Deltar i lokala, regionala, nationella och internationella nätverk 

 Påbörjar arbete mot docentur och professur 

 Individuell utvecklingsplan som följs upp och stäms av regelbundet  

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling 

       


