
 

 

  

NIVÅBLAD 
SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET 
 
KARRIÄRUTVECKLINGSMODELL  
DOCENT/PROFESSOR 
 



Karriärutvecklingsmodell docent/professor  

 

 

 

2 

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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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ: DOCENT/PROFESSOR 
Ett av Sahlgrenska Universitetssjukhusets långsiktiga mål är att vara lndets ledande 
universitetssjukhus med bredd och spetskompetens på högsta nivå där alla bidrar till 
forskning, utveckling och utbildning. På denna nivå verkar medarbetaren aktivt för att nå 
målen genom att kontinuerligt integrera den vetenskapliga kompetensen i det patientnära 
arbetet. Du är fortsatt kliniskt verksam till någon del, bidrar aktivt till verksamhetsutveckling 
och arbetar med patientnära forskning- och utvecklingsfrågor. Du facilliterra till forskning 
inom verksamheten och stimulerar kollegor till vetenskaplig aktivitet.  

På denna nivå kan medarbetaren utnämnas till universitetssjukhusöverprofession. 
Uppdragsbeskrivning för över- och universitetssjukhusöverprofession på SU (vgregion.se) 

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Docent eller professor 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Kliniskt arbete: 

o Fortsatt kliniskt verksam och driver aktivt verksamhetsutveckling 

o Kunskapsförmedlare och kunskapsutvecklare inom området 

o       

 Undervisning och handledning: 

o Deltar i att driva och utveckla samarbete inom Västra 
Götalandsregionen 

o Driver och utvecklar samverkan med universitet/högskola 

o Fungerar som vetenskaplig mentor för doktorander och disputerade 
o Är vetenskaplig handledare inom forskarutbildning och ev. på grund 

och avancerad nivå 

o Ger vetenskaplig handledning i första hand inom forskarutbildning 
som huvudhandledare och biträdande handledare 

o Håller interna/externa utbildningar 

o       

 Forskning och utbildning: 

o Är huvudman för forskningsanslag 

o Ansvarig i evidenssökning inom specialområdet 

o Bedriver självständig patientnära/verksamhetsnära forskning i nära 
samverkan med universitet/högskola och Västra Götalandsregionen 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/SU7416-1550808859-92/SURROGATE/Uppdragsbeskrivning%20f%c3%b6r%20%c3%b6ver-%20och%20universitetssjukhus%c3%b6verprofession%20p%c3%a5%20SU.pdf
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o Självständig forskare 

o Kan ingå i eller driva forskargrupp 
o       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Deltar i nationella och internationella nätverk, konferenser och kongresser 

 Är Fortsatt aktivt deltagande i vetenskapliga och kliniska sammanhang 

 Individuell utvecklingsplan följs upp och stäms av regelbundet 

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 

      

          

 

 


