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Arbetsbeskrivning utbildningssjuksköterska - 70A 
och B 

Kompetenskrav 
Legitimerad sjuksköterska samt erfarenhet av ortopedi. 

Ställning i organisation 
Utbildningssjuksköterska arbetar i enighet med verksamhetens mål och enligt ledningsgruppens 

beslut och medverka till ett gott samarbete både inom och utanför sjukhuset. 

Tjänsten bygger på ett ömsesidigt förtroende och en bra dialog mellan utbildningssjuksköterska, 

Avdelningschef samt biträdande avdelningschef. 

Bekväm arbetstid förutom under sommarperioden samt jul/nyår. Flexram enligt vårdförbundet.  

Med tjänsten som utbildningssjuksköterska tillkommer ett tidsbegränsat arvode enligt 

överenskommelse. 

(förutom ordinarie grundlön).  

Tjänsten är tidsbegränsad till 1 år. 

Ansvar / Uppdrag 
Verksamhet 

Uppdraget är tidsbegränsat och kan förlängas eller förkortas allt efter verksamhetens behov och 

möjlighet. 

Uppdragets innehåll kan förändras efter verksamhetens behov av AC / BAC. 

För att på bästa sätt kunna planera verksamheten långsiktigt och för utveckling av området ska 

innehavaren av uppdraget meddela avdelningschefen senast 3 månader innan planerad 

tjänstledighet eller uppsägning från uppdraget. Uppsägningstiden är ömsesidig. 

Utvecklingsarbete 

Följa med och medverka i utveckling och forskningsarbete, ta initiativ till att leda utvecklingsarbeten 

samt bedriva fortlöpande, systematiskt och dokumenterat kvalitetsarbete. 

Samordna HLR utbildningar med övriga instruktörer samt övriga utbildningar som är obligatoriska. 

- Se till att alla medarbetare har giltiga delegeringar och att delegeringar förnyas. 

- Ha övergripande ansvar för att medarbetarna genomfört obligatoriska Ping Pong – 

utbildningar. 

- Genomgång – utbildning av TUB och SMART.          
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Personal 

Ansvara för introduktion av nyanställd personal. Ordna nödvändiga inloggningar och utbildningar. 

Uppdatera introduktionsprogram. 

Delta i möten som är relevanta för området. 

Huvudhandledare för studenter/elever -utse handledare i samråd med AC/BAC. 

Planera studiedagar i samråd med AC/BAC. 

Utbilda personal för att säkerställa god patientsäkerhet med optimal vård samt att vi följer gällande 

lagar, avtal och föreskrifter. 

Ha ett samarbete med ombud samt kvalitetsansvarig sjuksköterska  

 

 

 

 

 

Uppsala den                    Namnunderskrift AC 

 

____________________________________   

 

Uppsala den                    Namnunderskrift Sjuksköterska 

 

____________________________________                        

 

 

 

 

 


	Kompetenskrav
	Ställning i organisation
	Ansvar / Uppdrag

