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EXTRA VERSION TILL KARRIÄRSTEGE FÖR SJUKSKÖTERKSA OCH BARNMORSKA

Extra
versi
on

Klinisk karriärstege
Specialistsjuksköterska och Barnmorska

FÖR VERKSAMHETER MED KRAV PÅ SPECIALIST- ELLER BARNMORSKEUTBILDNING, KARRIÄRNIVÅ 4:1 – 4:4 OCH 5 – 7

4:1
Grund

Du tränar och utvecklar
färdigheter som är
specifika för specialistsjuksköterskans eller
barnmorskans arbete
med stöd av erfarna
kollegor.
Du vårdar patienter
med mindre komplexa
behov.

4:1

Översikt

4:2
Kompetent

4:3
Erfaren

4:4
Senior

Du arbetar som specialistsjuksköterska eller
barnmorska med stöd i
specifika situationer och
utför prioritering i mindre
komplexa situationer.

Du utvecklar och fördjupar dina färdigheter.
Du arbetar självständigt
och bidrar i utvecklingen
av den kliniska omvårdnaden.

Du medverkar i det
dagliga patientsäkerhetsoch förbättringsarbetet.

Du introducerar nya
kollegor samt handleder
Du fungerar som
specialistsjuksköterskementor.
eller barnmorskestudenter.

Du handleder sjuksköterskestudenter.

4:2

Du ser en fördjupad
helhet, planerar för
patienten i vårdförloppet samt hanterar
och analyserar
komplexa vårdsituationer.

Klinisk
Expert

Avancerad
Klinisk
Expert

Du har ett fördjupat
ansvar att självständigt
leda och utveckla
vården för ett definierat
expertområde inom
omvårdnad.

Du har ett fördjupat och
övergripande ansvar att
självständigt leda och
utveckla vården för ett
definierat expertområde
inom omvårdnad.

Du har ett utbildningsansvar inom expertområdet. Tiden för
detta är minst 10% av
din arbetstid.

Du har ett övergripande
utbildningsansvar inom
expertområdet. Tiden
för detta är minst 20%
av din arbetstid.

Du fungerar också som
mentor.

4:3

4:4

5

6

Senior
Klinisk
Expert
Du stärker interaktionen mellan vård,
forskning och utbildning
inom omvårdnad.
Du bistår vid handledning i vårdutveckling
och omvårdnadsforskning.
Minst 50% kliniskt
arbete ingår i befattningen.
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EXTRA VERSION TILL KARRIÄRSTEGE FÖR SJUKSKÖTERSKA OCH BARNMORSKA

Inledning
DET HÄR ÄR EN EXTRA VERSION AV REGION
ÖSTERGÖTLANDS KARRIÄRSTEGE FÖR
SJUKSKÖTERSKA OCH BARNMORSKA.
Versionen gäller för de verksamheter där du
måste vara specialistsjuksköterska eller
legitimerad barnmorska innan du får börja
arbeta, till exempel operation. Den riktar in sig på
nivå 4, där du börjar din bana som specialiserad
sjuksköterska och barnmorska men kan även
börja på tidigare nivåer.
Karriärstegen visar på ett konkret sätt hur du kan ta
nya steg i din kliniska karriär som sjuksköterska och
barnmorska i Region Östergötland. Karriärstegen
beskriver vad som krävs på olika nivåer. Utifrån karriärstegen kan du vara tydlig med dina ambitioner i din dialog
med din chef.

Kompetens
Kompetens är förmåga och vilja att utföra en uppgift
genom att tillämpa kunskap och färdigheter för att uppnå
avsedda resultat (SS 624070:2017 Kvalitetsledning –
kompetensförsörjningsprocessen).
Karriärstegen innehåller både formell kompetens, som
utgår från ett utbildningsbevis, och reell kompetens, som
är personens samlade kompetens. I karriärstegen beskrivs
den reella kompetensen utifrån sex kärnkompetenser som
är gemensamma för alla vårdprofessioner.
KÄRNKOMPETENSERNA ÄR:
• personcentrerad vård
• evidensbaserad vård
• samverkan i team
• förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

Karriärstegen fungerar som ett ramverk och kan kompletteras med lokal kompetensutveckling. Det kan exempelvis vara utbildningar, självstudier, studiebesök och
kompetenskort/certifikat.Karriärstegenärkoppladtill
din individuella löneutveckling utifrån målen i din utvecklingsplan, men kan även knytas till schemaplanering.
KARRIÄRSTEGEN ANVÄNDS VID:
• utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan
• introduktion
• rekrytering
• övergripande kompetensförsörjning

• säker vård
• informatik
I Region Östergötland har vi lagt till en ytterligare kompetens för att lyfta fram yrkets särprägel:
• klinisk kompetens

Akademisk karriär
I Region Östergötland kan din kliniska yrkeskarriär gå
hand i hand med en akademisk karriär. Inom ramen för
programmet Från student till docent får du vägledning och
rådgivning för en akademisk karriär som tar sin utgångspunkt i din examen.
Karriärstegen är fastställd av HR-direktör Zilla Jonsson
2020-09-08.
Karriärstegen är inspirerad av Region Stockholm.

Inledning
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4:1
Grund

4:2
Kompetent

4:3
Erfaren

4:4
Senior

Klinisk
Expert

Avancerad
Klinisk
Expert

Senior
Klinisk
Expert

4:1 Grund
Individuell inlärningsfas där du får utrymme för kompetensutveckling och reflektion. Du tränar och utvecklar
färdigheter som är specifika för specialistsjuksköterskans
eller barnmorskans arbete med stöd och handledning av
erfarna kollegor. Du vårdar patienter med mindre komplexa behov.

Evidensbaserad vård

FORMELL KOMPETENS

• Eftersträvar gott samarbete och öppen dialog med
patienter, närstående och kollegor inom professionen
samt andra yrkesgrupper i teamet.

Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning eller
legitimerad barnmorska.

REELL KOMPETENS

• Inhämtar och tillämpar kunskapsunderlag som är
evidensbaserade och relevanta för omvårdnaden på
arbetsplatsen.

Samverkan i team

• Identifierar, prioriterar, samordnar, utför och ut
värderar systematiskt omvårdnadsarbetet inom det
egna teamet – med stöd av erfaren kollega.

Klinisk kompetens

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

• Förmåga att göra självständiga och kliniska bedömningar av fysiskt, psykiskt och emotionellt tillstånd hos
patient och närstående.

• Uppmärksammar och tar del av verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbeten.

• Förmåga att integrera och använda kunskap vid bedömning av patientsituation.

Säker vård

• Utvecklar förmåga att motivera och värdera val av handling som professionell yrkesutövare.

Personcentrerad vård
• Visar respekt för patientens integritet och värdighet
samt förmedlar förtroende, tillit och trygghet gentemot
patienter och närstående.
• Identifierar och förutser, med stöd, mindre komplexa
omvårdnadsbehov och risker som är relevanta för
patienten.

• Tillämpar farmakologiska kunskaper för säker hantering och administrering av läkemedel samt utvecklar,
med stöd av kollegor, kännedom om specifika läkemedel
för verksamheten
• Hanterar, med stöd av kollega, olika typer av sjukvårdstekniska moment utifrån riktlinjer och rutiner för att
minimera risken för skada
• Hanterar, med stöd, medicinteknisk utrustning i verksamheten utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.

• Upprättar och följer upp individuella omvårdnadsplaner
och genomförda omvårdnadsåtgärder utifrån symptom,
omvårdnadsbehov, önskningar och förväntningar – i
samråd med patienter och närstående.

Informatik

• Främjar, med stöd av kollegor, patientens egna resurser
att hantera sin situation och hitta vägar till egenvård.
Säkerställer att patienten får och förstår muntlig och
skriftlig information utifrån sina behov och resurser.

• Reflekterar självständigt och i dialog med kollegor kring
arbetssätt och vårdinformationshantering.

nIvå 4:1 - Grund

• Inhämtar självständigt relevant information för att planera, dokumentera och samordna vården för patienten i
digitala vårdinformationssystem.

• Följer självständigt aktuella riktlinjer och rutiner kopplade till lagstiftningen runt hantering av patientrela
terad information. Kan självständigt redogöra för
patientens rättigheter kopplat till detta.
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KOMPETENSUTVECKLING

FÖR UPPFLYTTNING TILL NÄSTA NIVÅ

Du och din chef kommer överens om din fortsatta karriäroch kompetensutveckling utifrån din individuella utvecklingsplan och utifrån verksamhetens behov.

Du uppfyller de formella och reella kompetenskraven på
nivån samt formella krav på nästa nivå.

Ovanstående kan kompletteras med utbildningar, självstudier, studiebesök och kompetenskort/certifikat som
beslutas på din arbetsplats.

nIvå 4:1 - Grund
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4:1
Grund

4:2
Kompetent

4:3
Erfaren

4:4
Senior

Klinisk
Expert

Avancerad
Klinisk
Expert

Senior
Klinisk
Expert

4:2 Kompetent
Du arbetar som specialistsjuksköterska eller barnmorska
med stöd i specifika situationer och utför prioritering i
mindre komplexa situationer. Du medverkar i det dagliga
patientsäkerhets- och förbättringsarbetet. Du handleder
sjuksköterskestudenter.

FORMELL KOMPETENS
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning eller
legitimerad barnmorska.

REELL KOMPETENS
Klinisk kompetens
• Förmåga att bedöma, reflektera över och tolka kliniska
bedömningar.
• Förmåga att göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med
en helhetssyn på patienten och en grund i mänskliga
rättigheter.

Personcentrerad vård

Evidensbaserad vård
• Tillämpar självständigt kunskapsunderlag som är
evidensbaserade och relevanta för omvårdnaden på
arbetsplatsen.
• Följer omvårdnadsutveckling och forskning inom verksamhetens kunskapsområde.
• Reflekterar över erfarenhetsbaserad omvårdnad i förhållande till evidensbaserad omvårdnad.

Samverkan i team
• Planerar, prioriterar och leder omvårdnadsarbetet inom
det interprofessionella vårdteamet.
• Är uppmärksam på patienters, närståendes, egna och
kollegors reaktioner före, under och efter svåra situa
tioner.
• Handleder sjuksköterskestudenter.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
• Tillämpar kunskap om verksamhetens kvalitets- och
utvecklingsarbeten i det dagliga arbetet.

• Identifierar och förutser självständigt mindre komplexa omvårdnadsbehov och risker som är relevanta för
patienten. Upprättar och följer upp individuella omvårdnadsplaner och genomförda omvårdnadsåtgärder
utifrån symptom, omvårdnadsbehov, önskningar och
förväntningar - i samråd med patienter och närstående.

Säker vård

• Främjar självständigt patientens egna resurser att hantera sin situation och hitta vägar till egenvård. Säkerställer att patienten får och förstår muntlig och skriftlig
information utifrån sina behov och resurser.

• Hanterar självständigt olika typer av sjukvårdstekniska
moment, utifrån riktlinjer och rutiner, för att minimera
risken för skada.

nIvå 4:2 - KompEtEnt

• Tillämpar självständigt farmakologiska kunskaper för
säker hantering och administrering av läkemedel samt
utvecklar kännedom om specifika läkemedel för verksamheten.

• Hanterar självständigt medicinteknisk utrustning i verksamheten utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
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Informatik
• Dokumenterar enligt omvårdnadsprocessen och enligt
fastställd struktur, samt fastställda termer och begrepp.
• Handleder kollegor i att identifiera relevant information
som måste finnas tillgänglig för att stödja patientens
vård.
• Förstår att arbetsprocesser och informationsflöden
behöver samverka och synkroniseras för att uppfylla
verksamhetens mål.

Ovanstående kan kompletteras med utbildningar, självstudier, studiebesök och kompetenskort/certifikat som
beslutas på din arbetsplats.

FÖR UPPFLYTTNING TILL NÄSTA NIVÅ
Du uppfyller de formella och reella kompetenskraven på
nivån samt formella krav på nästa nivå.

KOMPETENSUTVECKLING
Du och din chef kommer överens om din fortsatta karriär- och kompetensutveckling utifrån din individuella
utvecklingsplan och utifrån verksamhetens behov. Din
utvecklingsplan utvecklas i relation till verksamheten och
ditt intresseområde.

nIvå 4:2 - KompEtEnt
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4:1
Grund

4:2
Kompetent

4:3
Erfaren

4:4
Senior

Klinisk
Expert

Avancerad
Klinisk
Expert

Senior
Klinisk
Expert

4:3 Erfaren
Du utvecklar och fördjupar dina färdigheter. Du arbetar
självständigt och bidrar i utvecklingen av den kliniska omvårdnaden. Du introducerar nya kollegor samt handleder
specialistsjuksköterske- eller barnmorskestudenter.

• Bidrar till införande av ny kunskap utifrån kunskaps
underlag, omvårdnadsutveckling och forskning.

FORMELL KOMPETENS

Samverkan i team

Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning eller
legitimerad barnmorska.

• Bidrar till utvecklingen av teamarbetet samt har förmåga
att leda och koordinera samarbetet i det interprofessionella teamet, både i och utanför den egna enheten.

REELL KOMPETENS

• Undervisar och handleder specialistsjuksköterske- eller
barnmorskestudenter samt nyanställda specialistsjuksköterskor, barnmorskor och kollegor i det interpro
fessionella teamet.

Klinisk kompetens
• Förmåga att leda och utvärdera specifika omvårdnads
åtgärder.
• Förmåga att integrera kunskap vid tolkning, reflektion
och analys av patientsituationer.
• Förmåga att bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer utifrån en helhetssyn på patienters vårdbehov.

Personcentrerad vård
• Identifierar och förutser självständigt komplexa omvårdnadsbehov och risker som är relevanta för patienten.
• Bidrar till goda strukturer för att stödja patienters och
närståendes förmåga till egenvård och deras delaktighet
i beslut kring vård och behandling.

• Värderar kritiskt, utifrån evidens, ordinationer, behandlingsformer och omvårdnadsinterventioner.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
• Bidrar till verksamhetens kvalitets- och utvecklings
arbeten i olika vårdprocesser inom verksamhetsom
rådet.
• Medverkar vid utarbetandet av rutiner, riktlinjer och
vårdprogram.
• Har kunskaper om aktuell forskning inom specialiteten
och verksamhetsområdet.

Säker vård
• Har en fördjupad kännedom om specifika läkemedel för
verksamheten.

• Bidrar till utvecklingen och handleder inom person
centrerad vård i verksamheten.

• Hanterar och sköter de mer komplexa sjukvårdstekniska
momenten utifrån riktlinjer och rutiner.

Evidensbaserad vård

Informatik

• Bidrar till utvecklingen av kunskapsunderlag som är
evidensbaserade och relevanta för omvårdnaden på
arbetsplatsen.

nIvå 4:3 - ErfArEn

• Deltar aktivt i förbättringsarbete kopplat till vårdinformationshantering genom att formulera vilken
information som måste finnas tillgänglig i digitala
vårdinformationssystem för att stödja det specifika verksamhetsområdet.
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KOMPETENSUTVECKLING

FÖR UPPFLYTTNING TILL NÄSTA NIVÅ

Du och din chef kommer överens om din fortsatta karriäroch kompetensutveckling utifrån din individuella utvecklingsplan och utifrån verksamhetens behov. Om du inte
har en magisterutbildning ska den påbörjas här.

Du uppfyller de formella och reella kompetenskraven på
nivån samt formella krav på nästa nivå.

Ovanstående kan kompletteras med utbildningar, självstudier, studiebesök och kompetenskort/certifikat som
beslutas på din arbetsplats.

nIvå 4:3 - ErfArEn
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4:1
Grund

4:2
Kompetent

4:3
Erfaren

4:4
Senior

Klinisk
Expert

Avancerad
Klinisk
Expert

Senior
Klinisk
Expert

4:4 Senior
Du arbetar självständigt och bidrar i utvecklingen av den
kliniska omvårdnaden. Du ser en fördjupad helhet, planerar för patienten i vårdförloppet samt hanterar och analyserar komplexa vårdsituationer. Du fungerar som mentor.

• Leder reflektion av erfarenhetsbaserad omvårdnad i
förhållande till evidensbaserad omvårdnad.
• Bidrar till införande av ny kunskap utifrån kunskaps
underlag, omvårdnadsutveckling och forskning.

FORMELL KOMPETENS

• Värderar kritiskt, utifrån evidens, ordinationer, behandlingsformer och omvårdnadsinterventioner.

Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning eller
legitimerad barnmorska.

Samverkan i team

REELL KOMPETENS
Klinisk kompetens
• Förmåga att leda och utvärdera specifika  omvårdnadsåtgärder utifrån förvärvad erfarenhet av akuta medicinska sällanhändelser.
• Förmåga att integrera kunskap vid tolkning, reflektion
och analys av patientsituationer.
• Förmåga att bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer utifrån en helhetssyn på patienters vårdbehov.

Personcentrerad vård
• Identifierar och förutser självständigt komplexa omvårdnadsbehov och risker som är relevanta för patienten.
• Bidrar till goda strukturer för att stödja patienters och
närståendes förmåga till egenvård och deras delaktighet
i beslut kring vård och behandling.
• Bidrar till utvecklingen och handleder inom person
centrerad vård i verksamheten.

Evidensbaserad vård
• Bidrar till utvecklingen av kunskapsunderlag som är
evidensbaserade och relevanta för omvårdnaden på
arbetsplatsen.

nIvå 4:4 - SEnIor

• Ansvarar för utvecklingen av teamarbetet samt leder och
koordinerar samarbetet i det interprofessionella teamet,
både i och utanför den egna enheten.
• Inger förtroende och ger stöd i vårdmöten som inne
fattar kritiska och imperativa situationer.
• Undervisar och handleder specialistsjuksköterske- eller
barnmorskestudenter i mer avancerade och komplexa
situationer samt nyanställda specialistsjuksköterskor,
barnmorskor och kollegor i det interprofessionella
teamet. Kan fungera som mentor.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
• Leder och ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbeten
i olika vårdprocesser inom verksamhetsområdet.
• Initierar, leder och ansvarar för att ta fram och upp
datera rutiner, riktlinjer och vårdprogram.
• Tillämpar och har fördjupade kunskaper om aktuell
forskning inom specialiteten och verksamhetsområdet.

Säker vård
• Har en fördjupad kännedom om specifika läkemedel för
verksamheten.
• Hanterar och sköter de mer komplexa sjukvårdstekniska
momenten utifrån riktlinjer och rutiner.
• Kan genomföra en debriefing i teamet vid svår medicinsk händelse.
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Informatik
• Deltar aktivt i förbättringsarbete kopplat till vårdinformationshantering genom att formulera vilken
information som måste finnas tillgänglig i digitala
vårdinformationssystem för att stödja det specifika
verksamhetsområdet.

KOMPETENSUTVECKLING
Du och din chef kommer överens om din fortsatta karriäroch kompetensutveckling utifrån din individuella utvecklingsplan och utifrån verksamhetens behov. Om du inte
har en magisterutbildning ska den påbörjas här.

nIvå 4:4 - SEnIor

Ovanstående kan kompletteras med utbildningar, självstudier, studiebesök och kompetenskort/certifikat som
beslutas på din arbetsplats.

FÖR UPPFLYTTNING TILL NÄSTA NIVÅ
Du uppfyller de formella och reella kompetenskraven på
nivån samt formella krav på nästa nivå.
Nivåerna Klinisk expert, Avancerad Klinisk Expert och
Senior Klinisk Expert är specialtjänster som inrättas efter
verksamhetens behov. Det innebär att tjänsterna inte
finns i alla verksamheter.
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4:1
Grund

4:2
Kompetent

4:3
Erfaren

4:4
Senior

Klinisk
Expert

Avancerad
Klinisk
Expert

Senior
Klinisk
Expert

5. Klinisk expert
Tjänst som inrättas efter verksamhetens behov.

STEGBESKRIVNING
Du har ett fördjupat ansvar att självständigt leda och
utveckla vården för ett definierat expertområde inom
omvårdnad. Du har ett utbildningsansvar inom expertom
rådet. Tiden för detta är minst 10 procent av din arbetstid.

FORMELL KOMPETENS

• Har ett fördjupat ansvar för utveckling av pedagogiska
samtal och patientundervisning.

Evidensbaserad vård
• Ansvarar för att utveckla expertområden utifrån ett omvårdnadsperspektiv samt utvecklar metoder för utvärdering och uppföljning.
• Tillämpar och utvärderar bästa tillgängliga evidens och
beprövad erfarenhet inom omvårdnadsområdet.

Något av nedanstående

• Söker systematiskt vetenskaplig litteratur och värderar
den kritiskt.

• Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning och
magisterexamen.

Samverkan i team

• Legitimerad barnmorska med magisterexamen.
Samt

• Deltar i interprofessionellt samarbete inom och mellan
olika kliniska verksamheter för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan och förbättra vården.

• Rekommenderad klinisk erfarenhet om minst sju år
inom expertområdet.

• Främjar kontinuitet och skapar dialog för gemensamt
lärande, till exempel genom att leda omvårdnadsronder.

REELL KOMPETENS

• Har ett fördjupat ansvar för handledning av studenter
och kollegor i det kliniska omvårdnadsarbetet.

Klinisk kompetens

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

• Är kunskapsstöd för yngre kollegor vid kliniska bedömningar av komplexa behov hos patienter.

• Leder, utvärderar och dokumenterar systematiskt kvalitetsarbete och projekt inom sitt ansvarsområde.

• Är beslutsstöd för yngre kollegor vid kliniska beslut
grundade i kliniska bedömningar utifrån helhetssyn och
i samråd med patient.

• Utvärderar vårdprocesser inom sitt expertområde samt
identifiera kunskapsluckor inom verksamheten.

• Identifierar kliniska förbättringsområden och genomför
kliniska förbättringsarbeten enligt senaste evidens.

Personcentrerad vård
• Leder den övergripande utvecklingen av personcentrerad vård utifrån patienters och närståendes behov inom
expertområdet.
• Har ett fördjupat ansvar att utveckla metoder som stödjer patienters och närståendes förmåga till delaktighet
och självbestämmande i vård och behandling.
nIvå 5 - KlInISK ExpErt

• Deltar i förbättringsarbeten för att utveckla kvalitetsindikatorer i samarbete med patienter och patientorganisationer, myndigheter, intresseorganisationer och andra
vårdgivare.

Säker vård
• Leder arbetet med risk- och händelseanalyser.
• Leder arbetet med att ta fram och uppdatera rutiner,
riktlinjer och vårdprogram.
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Informatik
• Bidrar självständigt och löpande till att sprida kunskap
om och ge exempel på varför hälsoinformatik är väsentlig för kvaliteten och säkerheten i patientens vård.
• Deltar i kravställande, design, urval, upphandling, införande och utvärdering av informationssystem.
• Initierar och leder förbättringsarbete kopplat till vårdinformationshantering i hela vårdprocessen.

Ovanstående kan kompletteras med utbildningar, självstudier, studiebesök och kompetenskort/certifikat som
beslutas på din arbetsplats.

FÖR UPPFLYTTNING TILL NÄSTA NIVÅ
Du uppfyller de formella och reella kompetenskraven på
nivån samt formella krav på nästa nivå.

KOMPETENSUTVECKLING
Du och din chef kommer överens om din fortsatta karriäroch kompetensutveckling utifrån din individuella utvecklingsplan och utifrån verksamhetens behov. Du deltar i
nationell och internationell utveckling och forskning inom
expertområdet.

nIvå 5 - KlInISK ExpErt
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4:1
Grund

4:2
Kompetent

4:3
Erfaren

4:4
Senior

Klinisk
Expert

Avancerad
Klinisk
Expert

Senior
Klinisk
Expert

6. Avancerad Klinisk Expert
Tjänst som inrättas efter verksamhetens behov.

Evidensbaserad vård

STEGBESKRIVNING

• Ansvarar för att systematiskt söka, kritiskt värdera och
sammanställa vetenskaplig litteratur.

Du har ett fördjupat och övergripande ansvar att självständigt leda och utveckla vården för ett definierat expertom
råde inom omvårdnad och har ett övergripande utbildningsansvar inom expertområdet. Tiden för detta är minst
20 procent av din arbetstid.

• Analyserar och initierar implementering av aktuell omvårdnadsforskning.

FORMELL KOMPETENS
Något av nedanstående
• Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning och
magisterexamen eller licentiatexamen.
• Legitimerad barnmorska med magisterexamen eller
licentiatexamen.
Samt
• Utbildnings- eller handledarmeriter.
• Rekommenderad klinisk erfarenhet om minst åtta år
inom expertområdet.

REELL KOMPETENS
Klinisk kompetens

• Verkar för patientmedverkan i utvecklingen av vården.
• Deltar aktivt i evidensbaserad utveckling och utformning av vårdmiljön.

Samverkan i team
• Verkar för interprofessionellt samarbete i klinisk
verksamhet.
• Handleder kollegor i projekt-, förbättrings- och
examensarbeten.
• Undervisar kollegor och studenter.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
• Driver utveckling av kvalitetsindikatorer på
nationell nivå.

Säker vård
• Identifierar forskningsområden utifrån kunskapsgap
och avvikelser inom omvårdnadsområdet.

• Leder reflektion av komplexa kliniska omvårdnads
situationer i teamet.

• Utvecklar och inför evidensbaserade metoder för säker
vård och informationsöverföring.

• Har ett övergripande utbildningsansvar inom sitt
expertområde.

Informatik

Personcentrerad vård
• Driver utvecklingen av personcentrerad vård i samråd
med patienter och närstående.
• Har ett fördjupat ansvar att utveckla metoder för
patientundervisning.

nIvå 6 - AvAncErAd KlInISK ExpErt

• Deltar i kravställande, design, urval, upphandling, in
förande och utvärdering av informationssystem.
• Inför metoder för patientsäker kommunikation.
• Tar självständigt ett fördjupat och löpande ansvar för
hälsoinformatikfrågor inom sitt expertområde, både i
Region Östergötland och nationellt.

15

EXTRA VERSION TILL KARRIÄRSTEGE FÖR SJUKSKÖTERSKA OCH BARNMORSKA

KOMPETENSUTVECKLING

FÖR UPPFLYTTNING TILL NÄSTA NIVÅ

Du och din chef kommer överens om din fortsatta karriäroch kompetensutveckling utifrån din individuella utvecklingsplan. Du genomför forskningsförberedande kurser
eller påbörjar forskarutbildning.

Du uppfyller de formella och reella kompetenskraven på
nivån samt formella krav på nästa nivå.

Ovanstående kan kompletteras med utbildningar, självstudier, studiebesök och kompetenskort/certifikat som
beslutas på din arbetsplats.

nIvå 6 - AvAncErAd KlInISK ExpErt
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7. Senior Klinisk Expert
Tjänst som inrättas efter verksamhetens behov.

STEGBESKRIVNING
Du har ett strategiskt och övergripande ansvar att självständigt leda och utveckla vården för ett definierat expertområde inom omvårdnad. Du stärker interaktionen mellan
vård, forskning och utbildning inom omvårdnad. Du bistår
vid handledning i vårdutveckling och omvårdnadsforskning. Minst 50 procent kliniskt arbete ingår i befattningen.

FORMELL KOMPETENS
Något av nedanstående
• Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning och
doktorsexamen.

Evidensbaserad vård
• Initierar och driver aktuell vårdforskning och utveckling
inom omvårdnad.
• Utvecklar och implementerar evidensbaserade metoder
i relation till vårdprocessen.
• Leder utvecklingen av vård- och omvårdnadsforskningsprogram med patientmedverkan.

Samverkan i team
• Ansvarar för och leder implementering av interprofessionellt samarbete samt samarbete mellan kliniken och
universitet eller högskola.
• Handleder kollegor under magister-, master- och doktorandstudier.
• Undervisar kollegor och studenter.

Samt
• Utbildnings- eller handledarmeriter.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

• Rekommenderad klinisk erfarenhet om minst åtta år
inom expertområdet.

• Initierar, leder och utvecklar förändringsarbete.

REELL KOMPETENS
Klinisk kompetens
• Ansvarar för utveckling av omvårdnad utifrån nationell
och internationell omvärldsbevakning.
• Leder och utvecklar omvårdnaden utifrån ett kliniskt
behov för att ge vård i världsklass.

Personcentrerad vård
• Initierar, driver och utvärderar utvecklingen av personcentrerad vård i samråd med patienter och närstående.
• Initierar forskning kring patientundervisning.

nIvå 7 - SEnIor KlInISK ExpErt

• Initierar, utvecklar och utvärderar kvalitetsindikatorer.
• Initierar, utvecklar och utvärderar systematiskt
kvalitetsarbete och projekt.

Säker vård
• Säkerställer användning av evidensbaserade metoder
för säker vård- och informationsöverföring.
• Ansvarar för ledningssystem för säker vård.

Informatik
• Identifierar kunskapsluckor och driver utveckling inom
hälsoinformatik och kommunikation.
• Deltar i utformningen av kliniska beslutsstöd och på
visar nyttan av dessa.
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KOMPETENSUTVECKLING
Du och din chef kommer överens om din fortsatta karriäroch kompetensutveckling utifrån din individuella utvecklingsplan. Du driver egen forskning som är kopplad till
verksamheten och du kan söka regionfinansierad forskarbefattning.

nIvå 7 - SEnIor KlInISK ExpErt

Ovanstående kan kompletteras med utbildningar, självstudier, studiebesök och kompetenskort/certifikat som
beslutas på din arbetsplats.
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