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NIVÅBLADET – EN DEL I 
KARRIÄRUTVECKLINGSMODELLEN 
Karriärutvecklingsmodellen består av två delar.  Den ena delen är en regional, VGR-
gemensam modell. Den är enhetlig för professionen 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 1: MEDICINSK SEKRETERARE 
Som nyutbildad och nyanställd genomgår medicinsk sekreterare förvaltningens 
gemensamma introduktion och verksamhetens arbetsplatsintroduktion. Efter 
introduktionen påbörjar hen ett självständigt arbete. För att ges möjlighet att växa in i den 
nya yrkesrollen utförs arbetet i nära samarbete och med stöd och handledning av kollegor. 

Under det första anställningsåret upprättas en individuell utvecklingsplan som kontinuerligt 
följs upp tillsammans med närmsta chef. 

FORMELLA KRAV 
 Yrkeshögskoleutbildning medicinsk sekreterare  

400 poäng eller motsvarande 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Genomgår individuell introduktion  

 Arbetar självständigt med stöd och handledning 

 Bidrar till verksamhets- och administrativt förbättringsarbete 

 Är en aktiv forskningskonsument 

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Genomgår arbetsplatsens introduktion 

 Utbildning i verksamhetens gemensamma system 

 Individuell utvecklingsplan som följs upp och stäms av regelbundet 
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 2: MEDICINSK SEKRETERARE 
Medicinska sekreteraren arbetar självständigt i sin roll i nära samarbete med kollegor och är 
delaktig i ett eller flera ansvarsområden. Tillsammans med andra medverkar hen aktivt i 
verksamhets- och administrativt förbättringsarbete. 
 
På denna nivå har den medicinska sekreteraren fördjupad kunskap och erfarenhet. Hen 
bidrar till att utveckla andra, introducera nya kollegor och kan också handleda studenter. 
 
Den individuella utvecklingsplanen följs upp kontinerligt samt via årlig dialog i samband med 
utvecklingssamtal. 

FORMELLA KRAV 

 Yrkeshögskoleutbildning medicinsk sekreterare  
400 poäng eller motsvarande 

 Verksamhetsspecifika utbildningar  
       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Arbetar självständigt i nära samarbete med kollegor  

 Medverkar aktivt i verksamhets- och administrativt förbättringsarbete 

 Delaktig inom ett eller flera ansvarsområden  
o       

 Relevant specialitetsområde inom patientdokumentation  
o       

 Sjukdomsklassifikation 

 Kunskapsförmedlare 

 Introducerar nya kollegor 

 Studenthandledare 

 Är en aktiv forskningskonsument 

 Kan delta i forsknings- och/eller innovationsprojekt 

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Sjukdomsklassifikation 

o       

 Vårdens och vardagens digitalisering  
o       



Karriärutvecklingsmodell för medicinsk sekreterare  

 

 

 

5 

 Internutbildare 
o       

 Schema- och bemanningsplanering  
o       

 Projektadministration 
o       

 Studenthandledarutbildning 

 Individuell utvecklingsplan som följs upp och stäms av regelbundet 

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling  
o       
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 3: MEDICINSK SEKRETERARE 
Medicinska sekreteraren har egna ansvarsområden samt driver och utvecklar administrativa 
processer i verksamheten. Hen har utvecklat en djup såväl som bred kompetens inom yrket.  

Förutom att introducera och stötta kollegor är handledning av studenter ett viktig 
arbetssuppgift. Att ta en aktiv roll i utbildning och utveckling samt att dela med sig av 
kunskap är en självklarhet. 

Medicinska sekreteraren företräder verksamheten i olika forum. Hen kan också fungera som 
administrativt chefsstöd på enhetsnivå.  

Den individuella utvecklingsplanen följs upp kontinerligt samt via årlig dialog i samband med 
utvecklingssamtal.  

FORMELLA KRAV 
 Yrkeshögskoleutbildning medicinsk sekreterare  

400 poäng eller motsvarande 

 Verksamhetsspecifika utbildningar 
o       

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Driver och utvecklar verksamhets- och administrativt förbättringsarbete 

 Ansvarig inom ett eller flera ansvarsområden 
o       

 Relevanta specialitetsområden inom patientdokumentation  

o       

 Sjukdomsklassifikation 

 Granskare/kodare 

 Kan ingå i klassifikationsråd förvaltning 

 Kunskapsförmedlare inom specifikt område 

 Håller interna/externa utbildningar 

 Introducerar nya kollegor 

 Studenthandledare 

 Administrativt chefsstöd: enhetsnivå 

 Är en aktiv forskningskonsument  

 Deltar i forsknings- och/eller innovationsprojekt 
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KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Fördjupning inom relevant ansvarsområde 

o       

 Sjukdomsklassifikation  

o       

 Vårdens och vardagens digitalisering  
o       

 Internutbildare 
o       

 Schema- och bemanningsplanering  
o       

 Projektadministration 
o       

 Utbildning i statistik och kvalitetsregister (nationella och interna) 

o       

 Studenthandledarutbildning 

 Individuell utvecklingsplan som följs upp och stäms av regelbundet 
Verksamhetsspecifik kompetensutveckling 

o       
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 4: MEDICINSK SEKRETERARE 
Medicinska sekreteraren har övergripande kvalificerade arbetsuppgifter inom specifika 
ansvarsområden samt leder verksamhets- och administrativt förbättringsarbete. Hen ingår i 
lokala och regionala samarbeten. 

På denna nivå har medicinska sekreteraren en unik kompetens inom specifikt 
ansvarsområde. 

Hen vidarutbildar sig inom sitt specialområde och är utsedd kunskapsförmedlare till den 
egna men också till andra yrkesgrupper inom verksamheten. 

Medicinska sekreteratren fortsätter handleda studenter och kan vara huvudhandledare. Hen 
kan också fungera som administrativt chefsstöd på områdes-/verksamhets-/kliniknivå. 

Den individuella utvecklingsplanen följs upp kontinerligt samt via årlig dialog i samband med 
utvecklingssamtal. 

FORMELLA KRAV 
 Yrkeshögskoleutbildning medicinsk sekreterare  

400 poäng eller motsvarande 

 Verksamhetsspecifika utbildningar 
o       

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Verksamhetsövergripande kvalificerade och strategiska arbetsuppgifter 

 Leder verksamhets- och administrativt förbättringsarbete 

 Ansvarig för specifika ansvarsområden på verksamhetsnivå tex koordinator 

 Sjukdomsklassifikationsansvarig  

 Ansvarig klassifikationsråd förvaltning 

 Representerar förvaltning i VGR samarbete 

 Relevanta specialitetsområden inom patientdokumentation  

o       

 Utsedd som kunskapsförmedlare och stöd för yrkesgrupper inom verksamheten, 

håller i interna/externa utbildningar 

 Huvudhandledare 

 Administrativt chefsstöd (områdes-/verksamhets-/avdelningsnivå) 

o       
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 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 
 Fördjupning inom relevant ansvarsområde   

o       
 Sjukdomsklassifikation  

o       

 Vårdens och vardagens digitalisering    

o       

 Internutbildare 

o       

 Schema- och bemanningsplanering  

o       

 Projektadministration 

o       

 Studenthandledarutbildning 

 Individuell utvecklingsplan som följs upp och stäms av regelbundet 

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling  

o       


