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Syfte och omfattning 
Karriär och utvecklingsvägar för undersköterskor, 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 undersköterskor vid VO Ortopedi- och Handkirurgi bygger på 

Akademiska sjukhusets kompetensmodell för undersköterskor. Modellen beskriver 

verksamhetsområdets gemensamma kompetens- och utvecklingsvägar för 

undersköterskor. Den konkreta tillämpningen av innehållet sker i samspel mellan 

avdelningschef / biträdande avdelningschef och undersköterska och används vid 

medarbetarsamtal och vid planering av kompetensutveckling för 

verksamhetsområdet.  

Beslutad i verksamhetens ledningsgrupp 2021-12-10. 
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Undersköterska som är ny i rollen 
Inom verksamhetsområdet innebär det:  
 Får inskolning med självständig/erfaren kollega. Följer enhetens 

introduktionsprogram. 

  Efter genomgången inskolning tränar och utvecklar undersköterskan kunskaper 

och färdigheter i den kliniska verksamheten.  

 Tränar och utvecklar sina kunskaper och färdigheter i grundläggande basal 

omvårdnad i den patientnära vården. 

 Har behov av stöd och hjälp med planering av det dagliga arbetet. 

 

Verksamhetsområdets struktur för att utveckla kompetensen  

 Övergripande introduktionspaket av nyanställda inklusive presentation av 

verksamheten. 

 Arbetsplatsmöten (APT), professionsmöten, utbildningsdagar. 

 Obligatoriska utbildningar för nyanställda, ex Pingpong utbildningar. 

 Interna utbildningar tillexempel: förflyttningsteknik, b-glukos, sårvård och 

dokumentation. 

 Grundutbildning undersköterska (GRUND-US) – yrkesintroduktion för 

undersköterskor på Kliniskt träningscentrum. 

 

Undersköterska som arbetar självständigt 
Inom verksamhetsområdet innebär det: 
 Har skaffat sig erfarenhet och är självständig, men har behov av sakkunskap i 

komplexa situationer. 

 Du arbetar självständigt i teamet, behärskar den patientnära basala omvårdnaden, 

utvecklar och fördjupar dina färdigheter inom framförallt sårvård. 

 Kan tillämpa omvårdnadsprocessens alla steg genom observation, bedömning, 

planering, genomförande och utvärdering av patientens basala omvårdnad.  

Introducerar, undervisar och handleder nya kollegor. 
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Verksamhetsområdets struktur för att utveckla kompetensen  

 Arbetsplatsmöten (APT), professionsmöten, utbildningsdagar. 

 Eget ansvarsområde till exempel patientsäkerhetsombud, hygienombud, 

skyddsombud, nutritionsansvar, medicintekniskt ansvar, sårvårdsgrupp. 

 VAC-behandlingsutbildning. 

 Webbutbildning Skolverket: Nationell handledarutbildning alternativt Uppsalas 

handledarutbildning (anmälan sker via utbildningssköterska eller AC). 

 

Undersköterska som är erfaren 
Inom verksamhetsområdet så innebär det: 
 Hanterar komplexa situationer och oförutsedda händelser. 

 Har god förmåga att organisera, leda och samordna vårdarbetet. 

 Medverkar till utvärdering av befintliga rutiner och metoder och att ny kunskap 

införs. 

 Har ett eller fler ansvarsområden. 

 Ansvarar för handledning av studerande samt introducera nyanställda.  

Fungera som stöd till mindre erfaren kollega i omvårdnad och dokumentation. 

 

Verksamhetsområdets struktur för att utveckla kompetensen: 

  Arbetsplatsmöten (APT), professionsmöten, utbildningsdagar. 

 Fördjupningsutbildning inom ett eller fler specialområden. 

  Specialistsundersköterska, YH-utbildning (yrkeshögskoleutbildning). 

Informera och instruera patienter i egenvård. 

 Informera och instruera extern vårdpersonal i sårvård. 

  Nationella och internationella utbildningar och konferenser. 
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