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Syfte och omfattning 
Karriär- och utvecklingsvägar för sjuksköterskor inom ortopedi och handkirurgi. 

VO ortopedi och Handkirurgi är en verksamhet bestående av två vårdavdelningar och 

två mottagningar. Verksamheten är indelad i sektioner för rygg-, protes-, fot-, hand-, 

skuldra-knä- och traumakirurgi. 

Bakgrund 
Kompetensmodell för sjuksköterskor vid VO Ortopedi och Handkirurgi bygger på 
Akademiska sjukhusets kompetensmodell för sjuksköterskor. Modellen beskriver 
verksamhetsområdets gemensamma kompetens- och utvecklingsvägar för 
sjuksköterskor. Den konkreta tillämpningen av innehållet sker i samspel mellan 
avdelningschef / biträdande avdelningschef och sjuksköterska och används vid 
medarbetarsamtal och vid planering av kompetensutveckling för 
verksamhetsområdet.   
 
Beslutad i verksamhetens ledningsgrupp 2021-12-10. 
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Sjuksköterska som är ny i rollen 
Inom vårt verksamhetsområde innebär det: 
 

 Introduktion med självständig/erfaren kollega. Följer enhetens 
introduktionsprogram. 

 Efter genomgången inskolning tränar och utvecklar sjuksköterskan kunskaper 
i den kliniska verksamheten samt att leda omvårdnadsarbetet och arbeta i 
team.  

 Arbetar med behov av stöd och hjälp med planering av vårdarbetet och 
omvårdnaden. 

 Träna på att vara arbetsledare i teamet. 

 
Verksamhetsområdets struktur för att utveckla kompetensen:  
 

 Övergripande introduktionspaket med AC, utbildningssköterska, administratör, 
receptionist och apotekare inklusive presentation av verksamheten.  

 KUÅ.  

 Obligatoriska utbildningar: ex PingPong. 

 Utbildning i handhavande av medicinteknisk utrustning.  

 Arbetsplatsmöten, professionsmöten, internutbildning och utbildningsdagar. 

 Har möjlighet att diskutera och reflektera över situationer som uppstår i det 
dagliga arbetet med erfaren kollega/ klinisk handledare. 

 

Sjuksköterska som arbetar självständigt 
Inom vårt verksamhetsområde innebär det: 
 

 Har skaffat sig erfarenhet och är självständig men har behov av 
sakkunskap och stöd i komplexa situationer.  

 Har goda kunskaper om verksamhetens medicinska områden. 

 Har god organisationsförmåga och kan effektivt planera vårarbetet och kan ge 
god evidensbaserad omvårdnad.  

 Kan tillämpa omvårdnadsprocessens alla steg genom observation, 
bedömning, planering, genomförande och utvärdering av patientens 
omvårdnad.  

 Har förmåga att undervisa, handleda och delta i bedömningssamtal av 
sjuksköterskestudenter samt introducera nyanställd sjuksköterska.  

 Introduktion eget ansvarsområde. 
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Verksamhetens struktur för att utveckla kompetensen:  
 

 Arbetsplatsmöten, professionsmöten, utbildningsdagar. 

 Specifik utbildning som är relevant för eget ansvarsområde. 

 Handledarutbildning 3 högskolepoäng (med inriktning mot handledning av 
studenter). 

 Professionssteget, bli klinisk handledare (med inriktning mot att handleda 
kollegor). 

 

Sjuksköterska som är erfaren 
 Inom vårt verksamhetsområde innebär det:  
 

 Har stor erfarenhet inom verksamheten eller liknande område. 

 Har bred kompetens inom ortopedisk omvårdnad med förmåga att 
självständigt hantera komplicerade situationer. 

 Har god förmåga att organisera, samordna och effektivisera 
omvårdnadsarbetet. 

 Har ett eller flera ansvarsområden. 

 Kan kritiskt utvärdera befintliga rutiner och metoder, samt ansvara för och föra 
dialog om införande av ny kunskap inom sitt ansvarsområde.  

 Har goda kunskaper o färdigheter att leda personal och se till organisationens 
krav och mål.  

 Kan inneha rollen som huvudhandledare. 

 
Verksamhetsområdets struktur för att utveckla kompetensen: 
 

 Arbetsplatsmöten, professionsmöten, utbildningsdagar. 

 Fördjupad utbildning om hjärt-, njursvikt, infektion relaterad till ortopedi. 

 Huvudhandledarutbildning 7,5 högskolepoäng. 

 Professionssteget- bli reflektionshandledare/Teoretisk handledare/mentor. 

 Examensarbete i Vårdvetenskap D.  

 Mindre FoU projekt i begränsad omfattning. 

 Morgondagens ledare. 
 

Sjuksköterska med specialuppdrag 
Inom vårt verksamhetsområde innebär det: 
 

 Har mycket stor erfarenhet och genom fördjupad kompetens en förmåga att 
aktivt och självständigt arbeta och utföra vård och behandling på 
vårdavdelning eller mottagning. 

 Har förmåga och kunskap att arbeta med utveckling och evidensbaserad vård 
med inriktning mot omvårdnad, pedagogik och/eller ledarskap.  
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 Har förmåga att entusiasmera sina kollegor till att utveckla och följa upp 
införda förändringar, rutiner och metoder i vården och att arbeta 
kunskapsbaserat.  

 I specialuppdraget kan ingå att leda projektgrupper inom 
verksamhetsområdet.  

 

 

Specialuppdrag inom verksamheten kan vara:  
 Det som anses av ansvarig chef och ska framgå anställningsavtalet.  

 

Specialistsjuksköterska. 
Inom vårt verksamhetsområde innebär det: 

 Har fördjupad och specialiserad teoretisk och klinisk kompetens. 

 Har särskilt uppdrag med definierat vårdansvar och patientgrupper eller 

vårdutvecklingsområde. 

 Översyn gällande utvärdering av extra omvårdnadsåtgärder vid 

omvårdnadsproblematik, utskrivningsprocess och patientflöde. 

 Leda omvårdnadsrond. 

Verksamhetsområdets struktur för att utveckla kompetensen: 
 

 Fördjupningsutbildning inom ett eller flera specialområden. 

 Avancerad specialistutbildning. 

 Professionssteget. 

Sjuksköterska med licentiat eller 

doktorsexamen. 
Inom vårt verksamhetsområde innebär det: 

 Har tjänstgöring förlagd till klinik. 

 Bedriver i sin tjänst egen vårdforskning på uppdrag av verksamheten. 

 Har god pedagogisk kompetens och samarbetsförmåga med andra inom och 

utanför organisationen. 

 Tillämpar och implementerar aktuell och tillgänglig forskning. 

Struktur för att utveckla kompetensen: 

 Individuellt upplägg kopplat till individuellt uppdrag inom verksamhetsområdet. 
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