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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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SJUKSKÖTERSKANS SPECIFIKA KOMPETENS 
OCH KUNSKAPSOMRÅDE 
 
”Omvårdnaden är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens. Den legitimerade 
sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska beslut som erbjuder människor ökade 
möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom 
eller funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till 
döden.” 

”Sjuksköterskans kompetens omfattar ett helhetsperspektiv på patientens situation, 
inkluderande kunskap om komplexa behov och problem som rör till exempel 
kommunikation, kognition, andning, cirkulation, ätande och nutrition, uttömningar, 
personlig hygien, aktivitet och rörlighet, sömn och vila, smärta samt psykosociala, andliga 
och kulturella faktorer.”  

Källa: Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, 2017. 
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 4:1 SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA GRUND 
ANOPIVA 
Sjuksköterskan på specialistnivå arbetar självständigt inom sitt specialistområde. Inom sitt 
specifika ansvarsområde utvecklar och förmedlar sjuksköterskan kunskap och kan handleda 
studenter på avancerad nivå.  

Sjuksköterskan medverkar i projekt- och/eller forskningsarbete och deltar eller leder 
verksamhetsanpassade specialuppdrag. Sjuksköterskan driver och utvecklar verksamheten 
och deltar aktivt i metodutveckling med ett vetenskapligt synsätt. 

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning: 

o       

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Grundläggande kunskap inom sitt specialistområde 

 Bidrar till erfarenhetsutbyte 

 Deltar i verksamhetsspecifik kompetensutveckling (egen 
kompetenutveckling) 

 Deltar i verksamhetsutveckling 

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Kurser och utbildningar riktade mot specifika ansvarsområden 
 Årlig uppföljning och avstämning mot upprättad individuell utvecklingsplan 
 Valbara kurser och verksamhetsspecifika utbildningar: 

o       
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 4:2: SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA DJUP 
ANOPIVA 
Sjuksköterskan på specialistnivå arbetar självständigt inom sitt specialistområde. Inom sitt 
specifika ansvarsområde utvecklar och förmedlar sjuksköterskan kunskap och kan handleda 
studenter på avancerad nivå.  

Sjuksköterskan medverkar i projekt- och/eller forskningsarbete och deltar eller leder 
verksamhetsanpassade specialuppdrag. Sjuksköterskan driver och utvecklar verksamheten 
och deltar aktivt i metodutveckling med ett vetenskapligt synsätt. 

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning: 

o       

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Djup kunskap inom sitt specialistområde 

 Utvecklar och förmedlar kunskap inom sitt specialistområde 

 Gått handledarutbildning och handleder studenter 

 Kurser/utbildningar/auskulation riktade mot specifika områden (egen 
kompetensutveckling) 

 Driver verksamhets- och patientnära förbättringsarbete mot fastställda mål 
med uthållighet 

 Introducerar nya medabetare 

 Delaktig inom ett eller flera enhetsspecifika ansvarsområden 

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Kurser och utbildningar riktade mot specifika ansvarsområden 

 Årlig uppföljning och avstämning mot upprättad indivisuell utvecklingsplan 

 Valbara kurser och verksamhetsspecifika utbildningar, specificera nedan: 

o       
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Verksamhet:       

NIVÅ 4:3: SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA 
AVANCERAD ANOPIVA 
Sjuksköterskan på specialistnivå arbetar självständigt inom sitt specialistområde. Inom sitt 
specifika ansvarsområde utvecklar och förmedlar sjuksköterskan kunskap och kan handleda 
studenter på avancerad nivå.  

Sjuksköterskan medverkar i projekt- och/eller forskningsarbete och deltar eller leder 
verksamhetsanpassade specialuppdrag. Sjuksköterskan driver och utvecklar verksamheten 
och deltar aktivt i metodutveckling med ett vetenskapligt synsätt. 

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning: 

o       

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Avancerad kunskap inom sitt specialområde (bredd och spetskompetens) 

 Möjlighet till rotationstjänstgöring 

 Omsätter teoretisk kunskap och erfarenhet praktiskt som gör avtryck i 
verksamheten 

 Initierar och ansvarar självständigt för förbättringsarbete, metod- och 
processutveckling och uppföljing/utvärdering av resultat 

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Kurser och utbildningar riktade mot specifika ansvarsområden 

 Årlig uppföljning och avstämning mot upprättad indivisuell utvecklingsplan 

 Valbara kurser och verksamhetsspecifika utbildningar, specificera nedan: 

o       
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 4:4: SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA EXPERT 
ANOPIVA 
Sjuksköterskan på specialistnivå arbetar självständigt inom sitt specialistområde. Inom sitt 
specifika ansvarsområde utvecklar och förmedlar sjuksköterskan kunskap och kan handleda 
studenter på avancerad nivå.  

Sjuksköterskan medverkar i projekt- och/eller forskningsarbete och deltar eller leder 
verksamhetsanpassade specialuppdrag. Sjuksköterskan driver och utvecklar verksamheten 
och deltar aktivt i metodutveckling med ett vetenskapligt synsätt. 

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning: 

o       

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Expertiskunskap inom sitt specialistområde (bredd och spetskompetens) 

 Initierar och ansvarar självständigt för sjukhusövergripande 
förbättringsarbete, metod- och processutveckling och 
uppföljning/utvärdering av resultat 

 Skapar förutsättningar för och driver kollegors utveckling – mentorskap och 
huvudhandledare 

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Kurser och utbildningar riktade mot specifika ansvarsområden 

 Årlig uppföljning och avstämning mot upprättad indivisuell utvecklingsplan 

 Valbara kurser och verksamhetsspecifika utbildningar, specificera nedan: 

o       

 


