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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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BARNMORSKANS SPECIFIKA KOMPETENS OCH 
KUNSKAPSOMRÅDE 
”Den svenska barnmorskan jobbar utefter den internationella etiska koden för barnmorskor 
vilken tar hänsyn till kvinnor som personer med fullständiga mänskliga rättigheter, söker 
rättvisa för alla människor och jämlikhet när det gäller tillgång till hälsovård, baserad på 
ömsesidig respekt och tillit och tar hänsyn till varje människas eget värde.” 

Källa: International Confederation of Midwives (ICM) 
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 1: LEGITIMERAD BARNMORSKA 
Som nyutbildad genomgår barnmorskan en behovsanpassad introduktion. När hen har 
introducerats i verksamheten påbörjas ett självständigt arbete. Tillsammans med närmaste 
chef upprättas en individuell utvecklingsplan som följs upp kontinuerligt.  

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad barnmorska 

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Deltar i arbetsplatsens strukturerade introduktion 

 Arbetar självständigt med stöd av mer erfarna kollegor 

 Bidrar till erfarenhetsutbyte på enheten 

 Är en aktiv forskningskonsument 

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Genomgår arbetsplatsen-, förvaltningens- och regionens introduktion 

 Individuell utvekclingsplan upprättas 

 Individuell utvecklingsplan som följs upp och stäms av regelbundet  

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 

        



Karriärutvecklingsmodell för legitimerad barnmorska  

 

 

 

5 

Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 2: LEGITIMERAD BARNMORSKA 
Barnmorskan arbetar självständigt och utvecklar sina professionella färdigheter i sin roll som 
barnmorska. Hen introduceras och medverkar i förbättrings- och utvecklingsarbeten utifrån 
verksamhetens mål. Tillsammans med andra på arbetsplatsen arbetar barnmorskan för att 
bidra till dagligt förbättringsarbete och ökad patientsäkerhet.  

Dialog om barnmorskans individuella utvecklingsplan sker årligen i samband med 
utvecklingssamtal.  

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad barnmorska 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Arbetar självständigt med stöd 

 Utvecklar personliga färdigheter och förmågor 

 Deltar i förbättringsarbeten 

 Är en aktiv forskningskonsument  

 Kan delta i forsknings- och/eller innovationsprojekt 

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Individuell utvecklingsplan som följs upp och stäms av regelbundet  

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 

o Utbildning inom förbättringskunskap (tex. 2 dagars introduktion 
enligt VGR) 

o       
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 3: LEGITIMERAD BARNMORSKA 
Genom sin erfarenhet behärskar barnmorskan att prioritera och analysera komplexa 
situationer och kan därmed arbeta självständigt inom professionen. Hen arbetar aktivt med 
verksamhetens utvecklingsområden och mål.  

Barnmorskan fördjupar sig och söker kunskap genom litteratur, kurser och utbildningar, som 
därefter återkopplas till verksamheten. Hen handleder studenter och stödjer mindre erfarna 
kollegor samt introducerar nya kollegor i verksamheten.  

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad barnmorska 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Arbetar självständigt 

 Deltar aktivt i förbättringsarbeten 

 Handleder kollegor upp till nivå 2 i karriärutvecklingsmodellen 

 Handleder studenter 

 Introducerar nya kollegor 

 Är en aktiv forskningskonsument  

 Deltar i forsknings- och/eller innovationsprojekt  

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Genomgår handledarutbildning på avancerad nivå 1 (7,5 högskolepoäng) 

 Påbörjar funktionsutbildning.1 

o       

 Individuell utvecklingsplan som följs upp och stäms av regelbundet  

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 

o       

 

____________________________ 

1 Funktionsutbildning kan till exempel vara utbildning som genererar högskolepoäng eller utbildningar i motsvarande 

omfattning. Funktionsutbildad är ingen titel utan ett sätt att definiera utbildningar som värdesätts på verksamhetsnivå. 
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 4: LEGITIMERAD BARNMORSKA 
Barnmorskan är kompetent i sin yrkesroll och har en övergripande helhetssyn på 
verksamheten. Hen initierar och medverkar i förbättringsarbeten samt leder och utvärderar 
densamma. Barnmorskan har ett vetenskapligt förhållningssätt2 och bidrar konkret till 
verksamhetens utveckling.  

Barnmorskan kan vara funktionsutbildad. Inom sitt område utvecklar och förmedlar hen 
kunskap och handleder studenter.  

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad barnmorska 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Ansvarar för förbättringsarbeten på enhetsnivå 

 Utvecklar och förmedlar kunskap kopplat till sin funktionsutbildning 

 Handleder kollegor upp till nivå 4 i karriärutvecklingsmodellen 

 Introducerar nya kollegor och är ett stöd för kollegor 

 Medverkar aktivt i forsknings- och/eller innovationsprojekt samt identifierar 
relevanta forsknings- och/eller innovationsfrågor 

 Förmedlar kunskap och bidrar till utveckling utifrån ett vetenskapligt synsätt 

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Genomgår handledarutbildning på avancerad nivå 2, (7,5 högskolepoäng) 

 Ansvarar för och deltar i kurser och utbildningar riktade mot specifika 
ansvarsområden 

o       

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

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling 

o       

____________________________ 

2 Att kunna söka, läsa, tolka och använda existerande medicinsk kunskap eller konstatera att kunskap saknas. 
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 5: LEGITIMERAD BARNMORSKA 
Barnmorskan har en omfattande klinisk kompetens. Hen arbetar patientnära och utvecklar 
verksamheten bland annat vad gäller forsknings- och utvecklingsfrågor.  

Barnmorskan förmedlar kunskap och driver utveckling utifrån ett vetenskapligt synsätt.  

Barnmorskan kan ha en samordnande och koordinerande roll i den kliniska verksamheten. 
På denna nivå kan hen även vara huvudhandledare eller adjungerad lärare. 

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad barnmorska 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Deltar i forskning 

 Driver förbättringsarbeten i samarbete med patienter 

 Samordnar och leder det kliniska patientnära arbetet 

 Har ett ökat ansvar för studenthandledning, exempelvis som 
huvudhandledare eller adjungerad lärare 

 Ansvarar för förbättringsarbeten på verksamhetsnivå 

 Driver forsknings- och/eller innovationsprojekt  

 Förmedlar kunskap, driver utveckling samt stödjer kollegor utifrån ett 
vetenskapligt synsätt 

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Genomgår doktorandutbildning 

 Genomgår eventuellt utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling (ex. 
30hp) 

 Individuell utvecklingsplan som följs upp och stäms av regelbundet  

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 

o       
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 6: LEGITIMERAD BARNMORSKA 
Den disputerade barnmorskan utvecklar verksamheten, förmedlar kunskap och driver aktivt 
utveckling utifrån ett vetenskapligt synsätt. Hen arbetar minst till 50 procent i patientnära 
arbete. Barnmorskan utvecklar kontinuerligt sin kunskap inom professionen och 
representerar verksamheten i nationella och internationella kurser och utbildningar som en 
del av sin kompetensutveckling. 
 
På denna nivån kan medarbetare utnämnas till överprofession.  

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad barnmorska 

 Doktorsexamen 

        

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Arbetar kliniskt till minst 50 procent och fungerar som bro mellan praktik 

och akademi 

 Driver utveckling utifrån ett vetenskapligt synsätt 

 Kan vara klinisk lektor med del av sin anställning inom akademin 

 Handleder doktorander 

 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 
 Håller kurser och utbildningar riktade mot specifika ansvarsområden även i 

nationella och internationella forum 

 Handleder i forskarutbildning eller motsvarande 

 Påbörjar arbete mot docentur och professur 

 Individuell utvecklingsplan som följs upp och stäms av regelbundet  

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 
o       

 


