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KOMPETENSDEFINITION

Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom 
att tillämpa kunskap och färdigheter för att 
uppnå önskat resultat.

SS 624070:2017 Ledningssystem för kompetensförsörjning

Syftet med en kompetensstege i klinisk vård är att  
attrahera, inspirera och behålla våra medarbetare.  
Det gör vi genom att skapa tydliga karriärvägar och  
förutsättningar för kompetensutveckling för audionomer. 
Kompetensutvecklingen utgår från verksamhetens och 
patienternas behov i det kliniska arbetet.

Kompetensstegen består av fem steg som beskriver  
möjlig utveckling från nyexaminerad audionom till mycket 
erfaren. Stegen fungerar som ett ramverk. Verksamheterna 
utgår från de beslutade stegen med möjlighet att förtydliga 
stegen för sin verksamhet. Kompetenskraven och roll
uppfyllnad i KOLL och ITstödet ProCompetence är en 
grund vid placering i kompetensstegen. Verksamheternas 
behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg  
och tjänst.

De kliniska kraven i kompetensstegen baseras på de  
sex kärnkompetenser som är definierade för hälso- och 
sjukvårdspersonal:
• evidensbaserad vård
• personcentrerad vård
• samverkan i team
• förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
• säker vård
• informatik.

Kompetensstegen används vid: 
• individuella kompetensutvecklingsplaner
• kompetens och bemanningsplanering
• rekrytering
• övergripande strategisk kompetensplanering
• lönesättande samtal.

Vid framtagning av kompetensstegen har man utgått från 
Ingrid Carlgrens arbete i den statliga utredningen Skola för 
bildning (SOU 1992:94) vilken har definierat fyra kunskaps-
aspekter som är redskap för att lösa praktiska och teoretiska 
problem. Man gör åtskillnad mellan fyra olika kunskaps
former: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

• Kunskap i form av fakta syftar på den rent informativa 
aspekten av kunskap.

• Kunskap i form av förståelse kommer till uttryck som en 
förmåga att tolka, förklara etc.

• Kunskap i form av färdigheter – fokuserar själva utövandet.
• Kunskap i form av förtrogenhet kommer till uttryck som 

omdöme.

God vårdkvalitet och hög patientsäkerhet i sjukvården förutsätter en kontinuerlig kompetens utveckling hos 

medarbetare. Som audionom inhämtar du och reflekterar över såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap. 

Genom att omsätta dessa i den dagliga verksamheten upprätthåller och utvecklar du din kompetens.

Inledning
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Stegbeskrivning
Individuell inlärningsfas 
där du använder dina  
faktakunskaper och tidi
gare erfarenheter. Du 
utvecklas mot självständig
het i din yrkesroll med stöd 
av mentor/kollegor och 
hanterar vanligt förekom
mande arbetsuppgifter.  
Du har en helhetssyn,  
medmänsklighet och 
ansvar kring patienter  
och dess när stående samt 
kollegor.

Formell kompetens
Legitimerad audionom

Stegbeskrivning
Din erfarenhet och fördju
pade kunskap möjliggör  
att du självständigt kan  
förstå patientens utökade/
komplexa vårdbehov och 
agerar därefter. Du identi
fierar, initierar och deltar i 
kvalitets och utvecklings
arbeten. Du introducerar  
och utbildar kollegor. 

Formell kompetens
Legitimerad audionom

Stegbeskrivning
Du fortsätter att utveckla 
dina faktakunskaper och 
färdigheter samt arbetar 
självständigt och i samar
bete med erfarna kollegor. 
Du reflekterar och granskar 
resultat och dess rimlighet. 
Du ser patientens behov i 
vårdkedjan/teamet och tar 
självständiga beslut. Du 
söker aktivt och använder 
ny kunskap inom arbets
området som bidrar till 
utveckling i verksamheten. 
Du handleder studenter. 

Formell kompetens
Legitimerad audionom

STEG 1
STEG 2

STEG 3

KOMPETENSSTEGE

För uppflyttning till nästa steg krävs 
att de reella och formella kompetens
kraven är uppfyllda i det steget.
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Stegbeskrivning

Du har en gedigen fakta
kunskap, förståelse och  
färdighet och detta sam
mantaget ger dig en god 
förtrogenhet gentemot 
patienter, dess närstående 
och kollegor i ditt dagliga 
arbete. Du initierar och  
driver systematiskt kvali
tetsarbete, kliniska studier/
forskningsprojekt och  
projekt, eventuellt inom  
ett specialisttjänstuppdrag. 
Du handleder kollegor i 
projekt, förbättrings  
och examensarbeten. Du 
delger kollegor inhämtad 
vetenskaplig kunskap.  
Du handleder i utvecklings 
och forskningsarbete. 

Formell kompetens
Legitimerad audionom 
med magisterexamen

Samt: 
Klinisk relevant erfarenhet 
(minst 8 år)

STEG 5

Stegbeskrivning
Du har den färdighets
kunskap och intuition som 
krävs för att se helheten 
kring patientens vårdbehov  
i vårdkedjan samt utföra den 
åtgärd som den komplexa 
vårdsituationen kräver.  
Du utbildar/föreläser utan
för patientområdet inom 
ditt specifika yrkesområde. 
Du leder kvalitets och 
utvecklingsarbete.  
Du är ett stöd för kollegor 
och implementerar  
in hämtad kunskap för  
att utveckla det kliniska 
arbetet.  

Formell kompetens
Legitimerad audionom

Samt: 
Handledarutbildning  
(7,5 högskolepoäng)

STEG 4
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FORMELL KOMPETENS: 

Legitimerad audionom

REELL KOMPETENS:

Evidensbaserad vård

• Med stöd av kollegor inhämta och tillämpa kunskaps
underlag som är evidensbaserade och relevanta inom  
verksamhetsområdet.

Personcentrerad vård

• Ha ett etiskt förhållningssätt och visa respekt för patientens 
integritet och värdighet samt förmedla förtroende, tillit och 
trygghet gentemot patienter och närstående.  

• Med stöd av kollegor främja patientens egna resurser att 
hantera och förstå sin situation.

• Tillgodose patientens välbefinnande vid undersökningar 
och behandlingar.

• Tillvarata patientens rätt till självbestämmande.
• Med stöd av kollegor föra pedagogiska samtal med patienter 

och närstående.
• Uppmärksamma hur attityder och värderingar kan påverka 

dina insatser. Bidra till att motverka diskriminering genom 
ett jämlikt och jämställt förhållningssätt.

Samverkan i team

• Inhämta och tillämpa kunskap om övriga professioners 
roll, funktion och ansvarområde. 

• Eftersträva gott samarbete och öppen dialog med kollegor 
inom den egna professionen och andra yrkesgrupper.

• Med stöd av kollega planera, konsultera och i samverkan 
med andra yrkesprofessioner och aktörer säkerställa  
kontinuitet och informationsöverföring i vårdkedjan.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

• Inhämta kunskap om verksamhetens kvalitets och  
förbättringsarbete.

STEG 1 
AUDIONOM

STEGBESKRIVNING
Individuell inlärningsfas där du använder dina faktakunskaper och tidigare erfarenheter.  
Du utvecklas mot självständighet i din yrkesroll med stöd av mentor/kollegor och hanterar vanligt  
förekommande arbetsuppgifter. Du har en helhetssyn, medmänsklighet och ansvar kring patienter  
och dess närstående samt kollegor.
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Säker vård

• Följa verksamhetens rutiner, riktlinjer och mål.
• Tillämpa kunskaper om mätvärden, undersöknings

resultat och vid avvikande resultat i samråd med  
kollegor vidta lämplig åtgärd.

• Följa gällande hygienrutiner.
• Med stöd av kollegor hantera medicinteknisk utrustning 

utifrån gällande författningar och säkerhetsföre
skrifter.

• Med stöd av kollegor använda gällande mätmetoder.
• Introduceras i patientsäkerhetsarbete och med stöd av 

kollegor använda avvikelserapporteringssystem.

Informatik 

• Följa gällande riktlinjer och rutiner för dokumentation. 
Med stöd ta del av relevant dokumentation och kommu
nikation samt kritiskt granska innehåll, kvalitet,  
saklighet, struktur och språkbruk.  

• Inhämta kunskaper inom verksamhetens aktuella 
informations och kommunikationsteknologi och  
tillämpa dessa kunskaper för att garantera en god och 
säker vård. 

För uppflyttning till Steg 2 krävs att du:
• uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1 och Steg 2.

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING

Du genomför verksamhetens introduktionsprogram  
och obligatoriska utbildningar samt andra utbildningar 
som verksamheten identifierat på denna nivå. I det  
dagliga arbetet får du stöd av mentor, audionom som 
befinner sig i lägst Steg 2.
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FORMELL KOMPETENS: 

Legitimerad audionom

REELL KOMPETENS: 

Evidensbaserad vård

• Självständigt inhämta och tillämpa kunskapsunderlag 
som är evidensbaserade och relevanta inom verk
samhetsområdet.

• Aktivt söka ny kunskap och ha kännedom om pågående 
utveckling och forskning inom området.

Personcentrerad vård

• Självständigt främja patientens egna resurser att  
hantera och förstå sin situation. 

• Motivera, uppmuntra och stödja patienten att genom
föra undersökning och behandling.

• Tillvarata patientens rätt till självbestämmande och 
motivera till delaktighet i vård och behandling.

• Självständigt föra pedagogiska samtal med patienter 
och närstående.

• Arbeta aktivt med attityder och värderingar för att mot
verka diskriminering och verka för ett jämlikt och jäm
ställt förhållningssätt gentemot patienter och kollegor.

Samverkan i team

• Självständigt planera, konsultera och samverka med 
andra yrkesprofessioner och aktörer för att säkerställa 
kontinuitet och informationsöverföring i vårdkedjan.

• Handleda studenter.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

• Delta och arbeta utifrån verksamhetens kvalitets och 
förbättringsarbete.

Säker vård

• Självständigt reflektera kring och tolka undersöknings
resultat och dess rimlighet samt vidta lämplig åtgärd.

• Identifiera och hantera risker så att patienten inte  
drabbas av vårdskada.

• Identifiera hygien- och smittorisker.
• Självständigt hantera medicinteknisk utrustning  

utifrån gällande författningar och säkerhetsföre
skrifter.

• Självständigt använda gällande mätmetoder.
• Använda avvikelserapporteringssystem för att synlig

göra risker och förbättringsområden.

STEG 2 
AUDIONOM

STEGBESKRIVNING
Du fortsätter att utveckla dina faktakunskaper och färdigheter samt arbetar självständigt och i  
samarbete med erfarna kollegor. Du reflekterar och granskar resultat och dess rimlighet. Du ser  
patientens behov i vårdkedjan/teamet och tar självständiga beslut. Du söker aktivt och använder ny 
kunskap inom arbetsområdet som bidrar till utveckling i verksamheten. Du handleder studenter.
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Informatik 

• Självständigt ansvara för att ta del av relevant doku
mentation och kommunikation. Kritiskt granska egen 
dokumentation vad gäller innehåll, kvalitet, saklighet, 
struktur och språkbruk.

• Fördjupa och tillämpa kunskaper inom verksamhetens 
aktuella informations och kommunikationsteknologi 
för att garantera en god och säker vård.

För uppflyttning till Steg 3 krävs att du:
• uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1, Steg 2 och Steg 3.

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING

Du genomför utbildning efter överenskommelse med 
din närmaste chef utifrån verksamhetens behov. 

Du genomför webbaserad handledarutbildning. 

Du får stöd av audionom som befinner sig i lägst Steg 3.
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FORMELL KOMPETENS: 

Legitimerad audionom

REELL KOMPETENS: 

Evidensbaserad vård
• Bidra till att kunskapsunderlag som är evidensbaserade 

och relevanta används på arbetsplatsen.
• Aktivt bidra och delta till evidensbaserad utveckling av 

vården utifrån ett audionomperspektiv.

Personcentrerad vård
• Vara ett föredöme och coacha dina kollegor i ett  

respektfullt och empatiskt bemötande till patienter och 
när stående.

• Självständigt utifrån erfarenhet kunna vägleda  
patienten att med sina egna resurser hantera och förstå 
sitt utökade/komplexa vårdbehov i vårdkedjan. 

Samverkan i team
• Främja samarbetet inom det interprofessionella teamet 

samt dela med sig av kunskap på den egna arbets platsen.
• Introducera och utbilda kollegor.

STEG 3 
AUDIONOM

För uppflyttning till Steg 4 krävs att du:
• uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1, Steg 2, Steg 3 och Steg 4.

STEGBESKRIVNING
Din erfarenhet och fördjupade kunskap möjliggör att du självständigt kan förstå patientens utökade/
komplexa vårdbehov och agerar därefter. Du identifierar och initierar samt deltar i kvalitets och 
utvecklingsarbeten. Du introducerar och utbildar kollegor.

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING
Du höjer din kompetens genom enstaka högskolekurser 
efter överenskommelse med din närmaste chef där  
hänsyn tas till verksamhetens behov.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
• Uppmärksamma förbättringspotential och brister i verk

samheten. Ta initiativ till kvalitets och förbättringsarbete. 

Säker vård
• Ta initiativ till nya rutiner och riktlinjer inom verk 

samheten samt se behov av uppdatering. 
• Förebygga och minimera risker för vårdskada.
• Ta initiativ till uppdatering/alternativt se behov av ny  

medicinteknisk utrustning.

Informatik 
• Delta vid utformning och uppdatering av patient

information.



FORMELL KOMPETENS: 

Legitimerad audionom
Samt: 
Handledarutbildning (7,5 högskolepoäng)

REELL KOMPETENS: 

Evidensbaserad vård
• Leda evidensbaserad utveckling av vården utifrån ett  

audionomperspektiv.
• Använda fördjupade kunskaper kring aktuell forskning 

inom specialiteten och verksamhetsområdet i det  
dagliga arbetet.

Personcentrerad vård
• Leda utveckling av rutiner och arbetsmetoder utifrån  

evidens för personcentrerad vård inom mottagningen.
• Utveckla och skapa förutsättningar för pedagogiska samtal.

Samverkan i team
• Utveckla och skapa förutsättningar för det inter

professionella samarbetet inom patientens vårdkedja. 

STEG 4 
AUDIONOM

För uppflyttning till Steg 5 krävs att du:
• uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1, Steg 2, Steg 3, Steg 4 och Steg 5.

STEGBESKRIVNING
Du har den färdighetskunskap och intuition som krävs för att se helheten kring patientens vårdbehov  
i vårdkedjan samt utföra den åtgärd som den komplexa vårdsituationen kräver. Du utbildar/föreläser 
utanför patientområdet inom ditt specifika yrkesområde. Du leder kvalitets och utvecklingsarbete.  
Du är ett stöd för kollegor och implementerar inhämtad kunskap för att utveckla det kliniska arbetet.  

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING
Du höjer din kompetens genom enstaka högskole 
kurser efter överenskommelse med din närmaste chef 
där hänsyn tas till verksamhetens behov.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
• Leda kvalitets och förbättringsarbete inom sin specialitet.

Säker vård
• Leda arbetet med framtagande av nya rutiner och riktlinjer.
• Vara ett aktivt stöd för kollegor för att säkerställa korrekt 

tolkning av undersökningsresultat och dess rimlighet. 
• Initiera förebyggande arbete kring vårdskador och risker.
• Implementera och utvärdera ny medicinteknisk utrustning.
• Implementera och utvärdera nya mätmetoder.
• Identifiera förbättringsarbete utifrån inkomna  

avvikelserapporter.

Informatik
• Initiera och leda förbättringsarbete som stödjer infor

mations och kommunikationsteknologi inom audiologin. 
• Initiera och leda framtagande av patientinformation samt 

arbetssätt för informationsöverföring.
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FORMELL KOMPETENS: 

Legitimerad audionom med magisterexamen inom  
audiologi

Samt: 
Klinisk relevant erfarenhet (minst 8 år)

REELL KOMPETENS: 

Evidensbaserad vård
• Leda evidensbaserad utveckling av vården utifrån ett 

audionomperspektiv.
• Systematiskt söka och kritiskt värdera vetenskaplig  

litteratur och delge kollegor. Delta i aktuell forskning 
och klinisk utveckling inom specialitetområdet.  

Personcentrerad vård

• Driva arbetet med att utarbeta metoder/material som 
främjar patientens möjligheter att tillvarata sina egna 
resurser. 

• Utveckla metoder utifrån evidens för personcentrerad 
vård, för att tillgodose patientens trygghet och väl
befinnande vid undersökningar och behandling.

Samverkan i team

• Driva interprofessionell samverkan och samarbeta  
med annan klinisk verksamhet och universitet eller 
högskola. 

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

• Driva och utvärdera kvalitets och förbättringsarbete.

Säker vård

• Driva arbetet med framtagandet av nya rutiner och  
riktlinjer.

• Leda det förebyggande arbetet kring risker och vård
skador.

• Inhämta och granska information och kunskap om  
ny medicinteknisk utrustning för att stärka den  
audio logiska utvecklingen.

• Inhämta och granska information och kunskap om nya 
mätmetoder för att säkra den audiologiska utvecklingen 
inom verksamheten.

STEG 5 
AUDIONOM

STEGBESKRIVNING
Du har en gedigen faktakunskap, förståelse och färdighet och detta sammantaget ger dig en god  
förtrogenhet gentemot patienter, dess närstående och kollegor i ditt dagliga arbete. Du leder och  
initierar systematiskt kvalitetsarbete, kliniska studier/forskningsprojekt och projekt, eventuellt inom  
ett specialisttjänstuppdrag. Du handleder kollegor i projekt, förbättrings och examensarbeten.  
Du delger kollegor inhämtad vetenskaplig kunskap. Du handleder i utvecklings och forskningsarbete.
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Informatik

• Utveckla och implementera evidensbaserade metoder 
för patientinformation samt informationsöverföring. 

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING

Du genomför forskningsförberedande kurser eller  
forskarutbildning för att kunna handleda och stödja  
kollegor i olika forsknings och utvecklingsprojekt. 

Du påbörjar eller fortsätter forskning. 

Du har möjlighet att söka eller inneha specialisttjänst.
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DE SEX KÄRNKOMPETENSERNA 

KOMPETENSER BESKRIVNING

Evidensbaserad vård Innebär en medveten och systematisk användning av bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap  
som förenas med vårdtagarens behov och vilja samt beprövad klinisk erfarenhet. Utmaningen  
ligger i att hantera en stor mängd föränderlig information och att systematiskt tillämpa den i  
det dagliga arbetet.

Personcentrerad vård En personcentrerad vård förutsätter att personen blir sedd och förstådd som en unik individ  
med individuella behov, värderingar och förväntningar och är expert på sin upplevelse och  
vardag. Detta innebär att personen som är i behov av vård ses som en jämlik partner i vården.  
Personens berättelse är grundläggande för att skapa delaktighet och identifiera individens behov, 
möjligheter och resurser.

Samverkan i team Teamarbete handlar om interprofessionella processer där samspel i team och mellan kunskaps
områden leder till en god och säker vård. Vårdtagaren och närstående är en del av teamet.  
Varje medlem i teamet ansvarar för att bidra med sin unika kunskap.

Förbättringskunskap 
för kvalitets utveckling

Vårdens resultat ska följas och utvärderas. Förbättringsarbete är en grund för vårdens utveckling 
och för att nå goda resultat. Genom att regelbundet mäta, följa upp och öppet redovisa resultat 
och utveckling kan säkerhet och kvalitet förbättras. Här är det nödvändigt med kvalitetsindikatorer 
som speglar vårdens alla olika kunskapsområden.

Säker vård Vården är ett komplext system med hög risknivå. Fokus måste riktas mot att minimera risker för 
vårdtagare och yrkesutövare genom att systematiskt identifiera och förebygga risker samt lära  
av inträffade händelser. Säker vård är ett ansvar för vårdens alla professioner vilket kräver tätt 
interprofessionellt samarbete där även patienter och närstående inkluderas. 

Informatik Information, teknik och digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och  
plats, förbättrar samordningen av vården och stärker patientens ställning i vården genom  
ökade möjligheter till delaktighet i vårdprocessen. Att kommunicera, inhämta och hantera  
kunskap för att minimera fel och vara ett stöd i vården.
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