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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 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: LEGITIMERAD RECEPTARIE 

I Västra Götalandsregionen börjar karriären som nyutbildad legitimerad receptarie med en 
introduktion som låter medarbetaren växa in i sin nya yrkesroll. En introduktionsplan och en 
individuell kompetensutvecklingsplan tas fram tillsammans med närmaste chef. Dessutom 
förs regelbundna uppföljningar och avstämningar med chefen för att kompetensen ska 
utvecklas enligt plan. 

FORMELLA KRAV 
 Legitimerad receptarie 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Arbetar självständigt som receptarie med stöd och handledning 

 Medverkar i verksamhets- och patientnära förbättringsarbete alternativt arbetar i 
process- och/eller teamarbete 

 Är en aktiv forskningskonsument 

       

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

 Individuell utvecklingsplan upprättas 

 Uppföljning och avstämning görs regelbundet 
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 2: LEGITIMERAD RECEPTARIE 

Receptarien har en viktig roll i vårdkedjan och medverkar aktivt i verksamhetens 
förbättrings-, kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån olika fastställda mål. Tillsammans med 
övriga på arbetsplatsen bidrar hen till en ökad patientsäkerhet. Receptarien kan vara 
delaktig inom ett eller flera ansvarsområden/kompetensområden och bidra till att stötta och 
utveckla kollegor.  

Receptarien har regelbundna uppföljningar och avstämningar med närmaste chef. Vid mål- 
och utvecklingssamtal diskuteras de resultat som uppnåtts och verksamhetens behov. 
Dialogen utgår från den individuella kompetensutvecklingsplanen. 

FORMELLA KRAV 
 Legitimerad receptarie 

 Minst 12 månaders erfarenhet inom aktuell roll 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Arbetar självständigt som receptarie 

 Medverkar aktivt i verksamhets- och/eller patientnära förbättringsarbete alternativt 
arbetar i process- och/eller teamarbete 

 Bidrar till erfarenhetsutbyte på enheten och stödjer kollegor 

 Arbetare mot enhets-, verksamhet- och regionspecifika mål och mätetal 

 Är delaktig inom ett eller flera ansvarsområden/kompetensområden 

 Introducerar nya kollegor 

 Medverkar i verksamhetsutvecklingsprojekt 

 Är en aktiv forskningskonsument  

 Kan delta i forsknings- och/eller innovationsprojekt 

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Kurser och utbildningar riktade mot specifika områden kopplat till verksamhetens 

behov 
o       

 Enhets-, förvaltnings- och regionspecifik kompetensutveckling 
o       

 Hospitering – inom egen och/eller andra verksamheter 

 Påbörjar eventuell vidareutbildning 
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o       
 Individuell utvecklingsplan följs upp och stäms av regelbundet 

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 
o       
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 3: LEGITIMERAD RECEPTARIE 

Receptarien fördjupar eller utbildar sig inom specifikt område eller är funktionsutbildad. 
Receptarien arbetar självständigt samt driver och utvecklar verksamheten inom sitt/sina 
ansvarsområden/kompetensområden. Genom sin erfarenhet har hen förmåga att prioritera 
samt analysera komplexa situationer samt stödja kollegor i deras arbete. Utöver det 
handleder hen VFU och uppsatsarbete. 

Receptarien har regelbundna uppföljningar och avstämningar med närmaste chef. Vid mål- 
och utvecklingssamtal diskuteras de resultat som uppnåtts och verksamhetens behov. 
Dialogen utgår från den individuella kompetensutvecklingsplanen.  

FORMELLA KRAV 
 Legitimerad receptarie 

 Utbildning inom specifikt område (upp till 30 hp) eller funktionsbildad 
       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Driver och utvecklar verksamheten inom sitt/sina ansvars- eller kompetensområden 

 Bidrar till erfarenhetsutbyte på enheten och stödjer kollegor 

 Utvecklar och förmedlar kunskap inom sitt specialist- eller kompetensområde för 
kollegor och eller andra professioner i förvaltningen 

 Kan utföra arbetspass inom sitt kompetensområde på annan enhet än ordinarie 
arbetsplats 

 Handleder i VU och uppsatsarbete 

 Medverkar i verksamhetsutvecklingsprojekt 

 Är en aktiv forskningskonsument  

 Deltar i forsknings- och/eller innovationsprojekt  

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Kurser och utbildningar riktade mot specifika områden kopplat till verksamhetens 

behov 
o       

 Enhets-, förvaltnings- och regionspecifik kompetensutveckling 
o       

 Påbörjar eventuellt vidareutbildning 
o       



Karriärutvecklingsmodell legitimerad receptarie  

 

 

 

7 

 Individuell utvecklingsplan följs upp och stäms av regelbundet 

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 
o       
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 4: LEGITIMERAD RECEPTARIE 

Receptarien arbetar självständigt inom sitt specialist- eller kompetensområde. Hen utvecklar 
och förmedlar kunskap samt handleder studenter under VFU och uppsatsarbete. Hen 
påbörjar eventuellt master- eller doktorandutbildning. 

Receptarien har regelbundna uppföljningar och avstämningar med närmaste chef. Vid mål- 
och utvecklingssamtal diskuteras de resultat som uppnåtts och verksamhetens behov. 
Dialogen utgår från den individuella kompetensutvecklingsplanen. 

FORMELLA KRAV 
 Legitimerad receptarie 

 Magisterexamen 60 hp, eller huvudansvar inom specialistområde med adekvat 
vidareutbildning 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Utvecklar och förmedlar kunskap inom sitt specialist- och kompetensområde för 

kollegor och andra professioner i regionen 

 Deltar i och/eller leder verksamhetsanpassade uppdrag inom sitt specialist- eller 
kompetensområde 

 Bidrar till erfarenhetsutbyte på enheten och stödjer kollegor 

 Handleder i VFU och uppsatsarbete 

 Är aktiv och leder verksamhetsutvecklingsprojekt 

 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 
 Kurser och utbildningar riktade mot specifika områden kopplat till verksamhetens 

behov 
o       

 Enhets-, förvaltnings- och regionspecifik kompetensutveckling 
o       

 Planerar och påbörjar masterutbildning 

 Planerar och påbörjar doktorandutbildning 

 Individuell utvecklingsplanen följs upp och stäms av regelbundet 
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 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 
o       
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 5: LEGITIMERAD RECEPTARIE 

Receptarien driver och utvecklar verksamheten bland annat genom vårdnära forsknings- och 
utvecklingsfrågor. Receptarien förmedlar kunskap och deltar aktivt i metodutveckling och 
arbetar minst 50 procent verksamhetsnära. 

Receptarien driver på egen hand och/eller i team, projektarbete eller forskningsarbete samt 
leder verksamhetsanpassade specialuppdrag. Hen kan även vara handledare under VFU och 
uppsatsarbete. Deltagande i nationella och internationella kurser och utbildningar är en 
viktig del av kompetensutvecklingen. 

Receptarien har regelbundna uppföljningar och avstämningar med närmaste chef. Vid mål- 
och utvecklingssamtal diskuteras de resultat som uppnåtts och verksamhetens behov. 
Dialogen utgår från den individuella kompetensutvecklingsplanen. 

FORMELLA KRAV 
 Legitimerad receptarie 

 Masterexamen eller doktorand 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Leder verksamhetsanpassade uppdrag inom sitt specialist- eller kompetensområde 

 Bidrar till erfarenhetsutbyte på enheten och stödjer kollegor 

 Utvecklar och förmedlar kunskap inom sitt specialist- och kompetensområde för 
kollegor och andra professioner i regionen 

 Arbetar minst 50 procent verksamhetsnära 

 Handleder i VFU och uppsatsarbete 

 Leder verksamhetsutvecklingsprojekt 

 Driver forsknings- och/eller innovationsprojekt  

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

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Kurser och utbildningar riktade mot specifika områden, både i nationella och 

internationella forum, kopplat till verksamhetens behov 
o       

 Enhets-, förvaltnings- och regionspecifik kompetensutveckling 



Karriärutvecklingsmodell legitimerad receptarie  

 

 

 

11 

o       
 Genomgår doktorandutbildning 

 Individuell utvecklingsplan följs upp och stäms av regelbundet 

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 
o       
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 6: LEGITIMERAD RECEPTARIE 

Receptarien har licentiat eller doktorsexamen. Inom sitt specialist- eller kompetensområde 
utvecklar receptarien verksamheten, förmedlar kunskap och driver aktivt metodutveckling. 
Hen handleder studenter under VFU och uppsatsarbete. 

Receptarien ska kontinuerligt utveckla sin kunskap inom sitt specialistområde och därför är 
deltagandet i nationella och internationella kurser en viktig del av kompetensutvecklingen. 

Receptarien har regelbundna uppföljningar och avstämningar med närmaste chef. Vid mål- 
och utvecklingssamtal diskuteras de resultat som uppnåtts och verksamhetens behov. 
Dialogen utgår från individuella kompetensutvecklingsplanen. 

FORMELLA KRAV 
 Legitimerad receptarie 

 Doktorsexamen eller licentiat 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Leder och driver verksamhetsanpassade uppdrag inom sitt specialist- eller 

kompetensområde 

 Bidrar till erfarenhetsutbyte på enheten och stödjer kollegor 

 Utvecklar och förmedlar kunskap inom sitt specialist- eller kompetensområde för 
kollegor och andra professioner i regionen/nationellt 

 Ansvarar och driver verksamhetsutvecklingsprojekt 

 Arbetar minst 50 procent verksamhetsnära 

 Handleder i VFU och uppsatsarbete 

 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 
 Kurser och utbildningar riktade mot specifika områden, både i nationella och 

internationella forum, kopplat till verksamhetens behov 
o       

 Enhets-, förvaltnings- och regionspecifik kompetensutveckling 
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o       
 Påbörjar arbete mot docentur och professur 

 Individuell utvecklingsplan följs upp och stäms av regelbundet 

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 
o       

 


