UNDERSKÖTERSKOR I KLINISK VÅRD
KOMPETENSSTEGE
STEG 1–5

1

INNEHÅLL

Grafisk form: Fidelity
Foto: Anna Molander

2

Version 1.0

3

Inledning

4

Kompetensstege

6

Steg 1 Undersköterska

8

Steg 2 Undersköterska

10

Steg 3 Undersköterska

12

Steg 4 Undersköterska

14

Steg 5 Specialisttjänst med definierat kliniskt ansvar

16

De sex kärnkompetenserna

Inledning
God vårdkvalitet och hög patientsäkerhet i sjukvården förutsätter en kontinuerlig kompetens
utveckling hos medarbetare. Som undersköterska inhämtar du och reflekterar över såväl teoretisk
som erfarenhetsbaserad kunskap. Genom att omsätta dessa i den dagliga verksamheten
upprätthåller och utvecklar du din kompetens.
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 undersköterskor. Kompetensutvecklingen utgår från verksamhetens och patienternas
behov i det kliniska arbetet.
Kompetensstegen är för dig som har gymnasiets Vårdoch omsorgsprogram som grund. Den kan användas av dig
som arbetar som undersköterska, barnsköterska, skötare
eller ambulanssjukvårdare.
Kompetensstegen består av fem steg som beskriver möjlig
utveckling från undersköterska till specialisttjänst. Stegen
fungerar som ett ramverk. Verksamheterna utgår från de
beslutade stegen med möjlighet att förtydliga stegen för sin
verksamhet. Kompetenskraven och rolluppfyllnad i KOLL
och IT-stödet 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 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.
Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som
till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda,
delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt
och förbättringsarbeten, mentorskap, studiebesök samt
genom utbildningar, kurser och konferenser.

KOMPETENSDEFINITION

Förmåga och vilja att utföra en uppgift
genom att tillämpa kunskap och färdigheter.
SS 624070:2009 Ledningssystem för kompetensförsörjning
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KOMPETENSSTEGE
För uppflyttning till nästa steg krävs att de reella och
formella kompetenskraven är uppfyllda i det steget.

STEG 3
STEG 2
STEG 1
Stegbeskrivning
Individuell inlärningsfas där du
ges utrymme till utveckling och
fortbildning. Här tränar och
utvecklar du färdigheter som är
specifika för undersköterskan
på din arbetsplats med stöd av
kollegor. Du får utrymme för
kompetensutveckling genom
att fördjupa dina kunskaper
utifrån yrkesutövning.
Formell kompetens
Gymnasieskolans Vård- och
omsorgsprogram. Gymnasie
utbildningen ska innefatta
programfördjupning för yrkesutgången hälso- och sjukvård,
äldreomsorg, psykiatri eller
funktionshinderområdet. Vid
annan likvärdig* utbildning
görs en individuell bedömning
av kompetensen.
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Stegbeskrivning
Du behärskar den patientnära
omvårdnaden av patienter med
sjukdomstillstånd som är vanligt
förekommande på din arbetsplats.
Du fortsätter att utveckla dina färdigheter och arbetar självständigt
i den patientnära omvårdnaden i
samarbete med mer erfarna kollegor. Du introducerar nyanställda
kollegor och deltar i handledning.
Formell kompetens
Gymnasieskolans Vård- och
omsorgsprogram. Gymnasie
utbildningen ska innefatta
programfördjupning för yrkes
utgången hälso- och sjukvård,
äldreomsorg, psykiatri eller
funktionshinderområdet. Vid
annan likvärdig* utbildning görs
en individuell bedömning av
kompetensen.

Stegbeskrivning
Du arbetar självständigt i teamet,
behärskar den patientnära
omvårdnaden, utvecklar och fördjupar dina färdigheter. Du handleder studerande och nyanställda
kollegor i det interprofessionella
teamet. Du deltar aktivt i ett
definierat ansvarsområde eller
ombudsområde på din arbetsplats.
Formell kompetens
Gymnasieskolans Vård- och
omsorgsprogram. Gymnasie
utbildningen ska innefatta
programfördjupning för yrkes
utgången hälso- och sjukvård,
äldreomsorg, psykiatri eller
funktionshinderområdet. Vid
annan likvärdig* utbildning
görs en individuell bedömning
av kompetensen.

STEG 5
STEG 4
Stegbeskrivning
Du har fördjupat dina färdig
heter, har en helhetssyn gällande
patienten och vårdförloppet. Du
arbetar självständigt med utökat
definierat ansvarsområde. Du
bidrar i utvecklingen inom ditt
ansvarsområde eller ombuds
område.
Formell kompetens
Gymnasieskolans Vård- och
omsorgsprogram. Gymnasie
utbildningen ska innefatta
programfördjupning för yrkes
utgången hälso- och sjukvård,
äldreomsorg, psykiatri eller
funktionshinderområdet. Vid
annan likvärdig* utbildning görs
en individuell bedömning av
kompetensen.

Stegbeskrivning
Specialisttjänst med
definierat kliniskt ansvar
Du har ett fördjupat ansvar att
självständigt leda och utveckla
vården för ditt definierade
ansvarsområde. Du har även
ett utbildningsansvar inom
ansvarsområdet.
Formell kompetens
Gymnasieskolans Vård- och
omsorgsprogram. Vid annan
likvärdig* utbildning görs
en individuell bedömning
av kompetensen. Specialist
undersköterskeutbildning eller
påbyggnadsutbildning som
arbetsgivaren bedömer vara
relevant för tjänsten. Klinisk
erfarenhet inom specialitet
(minst 5 år).

* Med likvärdig menas tidigare utbildningarna före Gymnasiereformen 1991 till exempel:
Gymnasiets Vårdlinje inriktning hälso- och sjukvård, Vårdlinje inriktning barn och ungdom, Vårdlinje
inriktning psykiatri, Vårdlinje som gav dubbelkompetens inom hälso- och sjukvård samt psykiatri.
Från 1991: Gymnasiets omvårdnadsprogram, Skötarutbildning (Uppdragsutbildning).
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STEG 1

UNDERSKÖTERSKA
STEGBESKRIVNING
Individuell inlärningsfas där du ges utrymme till utveckling och fortbildning. Här tränar och utvecklar
du färdigheter som är specifika för undersköterskan på din arbetsplats med stöd av kollegor. Du får
utrymme för kompetensutveckling genom att fördjupa dina kunskaper utifrån yrkesutövning.

FORMELL KOMPETENS:

Gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram. Gymnasieutbildningen ska innefatta programfördjupning för
yrkesutgången hälso- och sjukvård, äldreomsorg,
psykiatri eller funktionshinderområdet. Vid annan
likvärdig* utbildning görs en individuell bedömning av
kompetensen.
Evidensbaserad vård
• Inhämta och tillämpa kunskapsunderlag som är relevant
inom omvårdnadsarbetet med stöd av kollegor, till
exempel Vårdhandboken.
• Ha kännedom om de vanligt förekommande diagnoserna
och tillstånden som är relevanta inom arbetsplatsen.
Personcentrerad vård
• Tillämpa ett etiskt förhållningssätt samt visa respekt
för patientens autonomi och integritet.
• Träna på att förstå behovet av att stödja patientens och
närståendes förmåga till delaktighet i omvårdnad och
behandling.
• Vara uppmärksam på grundläggande patientnära
omvårdnadsbehov (fysiska, psykiska, existentiella,
sociala samt kulturella) och hälsorisker.
6
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• Med stöd av kollega utföra patientnära omvårdnad
utifrån ordinerade omvårdnadsåtgärder, patientens
behov och önskemål samt rapportera förändringar i
patientens hälsotillstånd till ansvarig sjuksköterska.
• Identifiera och rapportera diskriminering inom vården.
Uppmärksamma hur attityder och värderingar kring
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder kan
påverka omvårdnaden.
• Ha förståelse för behovet av stöd till patient och
närstående i kris.
• Träna på att hantera komplexa vårdsituationer och
reflektera med stöd av kollegor.
Samverkan i team
• Delta i teamarbete för att säkerställa patientens vård.
• Träna på att utifrån undersköterskans ansvarsområde
utföra relevanta prioriteringar och bedömningar i
teamet.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
• Ta del av information om arbetsplatsens utvecklings-,
förbättrings- och kvalitetsarbete i den patientnära
vården.
Säker vård
• Träna på att assistera och utföra undersökningar
och behandlingar som är relaterade till patientnära
omvårdnad.
• Träna på att observera patienten efter undersökning
och behandling utifrån gällande riktlinjer.
• Med stöd av kollega träna på att hantera arbetsplatsens
medicintekniska utrustning utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
• Arbeta utifrån gällande hygienriktlinjer för att förebygga smitta samt smittspridning.
• Följa rutiner och riktlinjer för att upprätthålla en god
patientsäkerhet.
• Introduceras i avvikelserapportering.
• Träna på att identifiera patientsäkerhetsrisker och
vårdskador och rapportera dessa.

• Träna ergonomiska arbetssätt och användning av
hjälpmedel som kan förebygga risker för patient och
medarbetare.
• Ta del av arbetsplatsens hot- och våldsförebyggande
arbete.
Informatik
• Inhämta kunskaper inom informations- och kommu
nikationsteknologi och tillämpa dessa kunskaper för
att garantera en god och säker vård.
• Träna på att dokumentera och rapportera omvårdnadsåtgärder.
• Introduceras i användandet av befintlig patientinformation samt arbetssätt för informationsöverföring.

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING

Du genomför verksamhetens introduktionsprogram
och obligatoriska utbildningar samt andra utbildningar
som verksamheten identifierat på denna nivå.

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

UNDERSKÖTERSKA
STEGBESKRIVNING
Du behärskar den patientnära omvårdnaden av patienter med sjukdomstillstånd som är vanligt
förekommande på din arbetsplats. Du fortsätter att utveckla dina färdigheter och arbetar självständigt
i den patientnära omvårdnaden i samarbete med mer erfarna kollegor. Du introducerar nyanställda
kollegor och deltar i handledning.

FORMELL KOMPETENS:

Gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram. Gymnasieutbildningen ska innefatta programfördjupning för
yrkesutgången hälso- och sjukvård, äldreomsorg,
psykiatri eller funktionshinderområdet. Vid annan
likvärdig* utbildning görs en individuell bedömning av
kompetensen.
Evidensbaserad vård
• Självständigt tillämpa kunskapsunderlag som är relevant
inom omvårdnadsarbetet.
• Självständigt tillämpa kunskaper om de vanligt
förekommande diagnoserna och tillstånden som är
relevanta inom arbetsplatsen.
Personcentrerad vård
• Utveckla ditt etiska förhållningssätt samt din förmåga
att förstå patientens behov av autonomi och integritet.
• Stödja patientens och närståendes förmåga till delaktighet i omvårdnad och behandling.
• Observera och rapportera patientnära omvårdnads
behov och hälsorisker.
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• I samråd med patient och teamet följa upp individuella
omvårdnadsplaner och genomföra ordinerade omvårdnadsåtgärder samt rapportera förändringar i patientens
hälsotillstånd till ansvarig sjuksköterska.
• Motverka diskriminering inom vården genom att
uppmärksamma hur attityder och värderingar kan
påverka omvårdnaden.
• Med stöd av kollega möta och förstå patient och
närstående i kris.
• Hantera komplexa vårdsituationer och reflektera över
dessa.
Samverkan i team
• Medverka till gott samarbete och öppen dialog med
kollegor inom och mellan yrkesgrupper i vårdteamet
samt se din egen roll i teamet.
• I samråd med erfaren kollega utföra relevanta
prioriteringar och bedömningar i teamet utifrån
undersköterskans ansvarsområde.
• Delta i handledning av studerande från Vård- och
omsorgsprogrammet.
• Delta i introduktion av nya medarbetare.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
• Delta i utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbete.
Säker vård
• Förbereda, assistera vid undersökningar och behandlingar som är relaterade till patientnära omvårdnad
utifrån gällande rutiner.
• Observera patienten efter undersökning och behandling
och rapportera avvikelser.
• Hantera arbetsplatsens medicintekniska utrustning
utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
• Identifiera och rapportera risker gällande hygienrutiner
och smittförebyggande arbete.
• Medverka vid uppdatering av rutiner och riktlinjer för
att upprätthålla en god patientsäkerhet.
• Rapportera i avvikelsesystemet.
• Identifiera patientsäkerhetsrisker och vårdskador samt
rapportera dessa och initiera förebyggande åtgärder.
• Tillämpa kunskaper kring ergonomiska arbetssätt och
hjälpmedel som kan förebygga risker för patient och
medarbetare.
• Tillämpa arbetsplatsens hot- och våldsförebyggande
metoder och policy.

Informatik
• Fördjupa den inhämtade kunskapen inom infor
mations- och kommunikationsteknologin och
tillämpa den.
• Självständigt dokumentera omvårdnadsåtgärder.
• Använda dig av befintlig patientinformation samt
arbetssätt för informationsöverföring.

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING

Du genomgår kompetenshöjande aktiviteter efter
överenskommelse med din närmaste chef utifrån
verksamhetens behov. Du genomgår Skolverkets
webbaserade nationella handledarutbildning.

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.
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STEG 3

UNDERSKÖTERSKA
STEGBESKRIVNING
Du arbetar självständigt i teamet, behärskar den patientnära omvårdnaden, utvecklar och fördjupar
dina färdigheter. Du handleder studerande och nyanställda kollegor i det interprofessionella teamet.
Du deltar aktivt i ett definierat ansvarsområde eller ombudsområde på din arbetsplats.

FORMELL KOMPETENS:

Gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram. Gymnasieutbildningen ska innefatta programfördjupning för
yrkesutgången hälso- och sjukvård, äldreomsorg,
psykiatri eller funktionshinderområdet. Vid annan
likvärdig* utbildning görs en individuell bedömning av
kompetensen.
Evidensbaserad vård
• Bidra till utveckling så att kunskapsunderlag som är
relevanta används på arbetsplatsen.
• Utveckla och fördjupa dina kunskaper om diagnoser och
tillstånd inom arbetsplatsen.
Personcentrerad vård
• Stödja patientens autonomi och integritet.
• I dialog med patient och närstående möjliggöra och
motivera till egenvård och delaktighet.
• Identifiera, förutse och rapportera patientnära omvårdnadsbehov och hälsorisker.
• Självständigt och i samråd med patient och teamet följa
upp individuella omvårdnadsplaner och genomföra
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ordinerade omvårdnadsåtgärder samt rapportera
förändringar i patientens hälsotillstånd till ansvarig
sjuksköterska.
• Delta och bidra i etiska diskussioner och beslut på
enheten.
• Självständigt möta och förstå patient och närstående i
kris.
• Reflektera och anpassa eget agerande i komplexa
vårdsituationer.
Samverkan i team
• Aktivt arbeta för ett gott samarbete och öppen dialog
med kollegor inom och mellan yrkesgrupper i vård
teamet.
• Utföra relevanta prioriteringar och bedömningar i
teamet utifrån undersköterskans ansvarsområde.
• Handleda studerande från Vård- och omsorgs
programmet.
• Handleda nya medarbetare och delta i handledning
av studenter inom andra professioner.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
• Aktivt medverka i utvecklings-, förbättrings- och
kvalitetsarbete.
Säker vård
• Förbereda, assistera eller utföra undersökningar och
behandlingar relaterade till patientnära omvårdnad utifrån gällande rutiner.
• Observera patienten efter undersökning och behandling, rapportera avvikelser samt initiera åtgärder.
• Handleda kollegor avseende arbetsplatsens medicin
tekniska utrustning utifrån gällande författningar och
säkerhetsföreskrifter.
• Identifiera, rapportera risker och lära ut gällande
hygienrutiner och smittförebyggande arbete.
• Medverka vid framtagande av rutiner och riktlinjer för
att upprätthålla en god patientsäkerhet.
• Rapportera och komma med förslag till åtgärder i
avvikelsesystemet.
• Delta i utvecklingen av vårdskadeförebyggande arbete.
• Stödja kollegor i hot- och våldssituationer.

Informatik
• Vara delaktig i utvecklingen av användandet inom
informations- och kommunikationsteknologin.
• Delta i utveckling av lokala rutiner gällande dokumentation av omvårdnadsåtgärder.
• Medverka vid utformning och uppdatering av patientinformation samt arbetssätt för informationsöverföring.

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING

Du genomgår kompetenshöjande aktiviteter eller
utbildning efter överenskommelse med din närmaste
chef utifrån verksamhetens behov.

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.
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STEG 4

UNDERSKÖTERSKA
STEGBESKRIVNING
Du har fördjupat dina färdigheter, har en helhetssyn gällande patienten och vårdförloppet. Du arbetar
självständigt med utökat definierat ansvarsområde. Du bidrar i utvecklingen inom ditt ansvarsområde
eller ombudsområde.

FORMELL KOMPETENS:

Gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram. Gymnasieutbildningen ska innefatta programfördjupning för
yrkesutgången hälso- och sjukvård, äldreomsorg,
psykiatri eller funktionshinderområdet. Vid annan
likvärdig* utbildning görs en individuell bedömning av
kompetensen.
Evidensbaserad vård
• Ansvara för utveckling av kunskapsunderlag inom det
utökade ansvars- eller ombudsområdet.
Personcentrerad vård
• Identifiera och förebygga hälsorisker genom att motivera patienter till förändrade levnadsvanor.
• Informera och undervisa patienter och närstående inom
patientnära omvårdnad.
• Initiera och bidra i etiska diskussioner och beslut på
enheten.
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Samverkan i team
• Arbeta för att tydliggöra undersköterskans omvårdnadsarbete i det interprofessionella samarbetet. Delta aktivt i
interprofessionella diskussioner.
• Utifrån den patientnära omvårdnaden vara ett stöd i
prioritering och fördelning av arbetet i teamet inom
undersköterskans ansvarsområde.
Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
• Delta i övergripande projekt eller utvecklingsområde.
• Arbeta med kvalitetsindikatorer och uppföljningar för
att upprätthålla en hög patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Säker vård
• Ansvara för medicinskteknisk utrustning inom
definierat ansvarsområde på din arbetsplats.
• Initiera och delta i framtagande och uppdatering av
rutiner och riktlinjer för att upprätthålla en god
patientsäkerhet.
• Delta i förbättringsarbeten utifrån risk- och händelseanalyser.

Informatik
• Initiera och medverka vid framtagande och uppdatering
av patientinformation samt utveckla arbetssätt för
informationsöverföring till patienten och närstående.

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING

Du genomgår kompetenshöjande aktiviteter eller
utbildning efter överenskommelse med din närmaste
chef utifrån verksamhetens behov.

För uppflyttning till Steg 5 krävs att du:
• söker en specialisttjänst med definierat kliniskt ansvar och uppfyller de reella och formella kraven
• specialisttjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att specialisttjänster inte finns
i alla verksamheter.
13

STEG 5

SPECIALISTTJÄNST MED DEFINIERAT KLINISKT ANSVAR
STEGBESKRIVNING
Du har ett fördjupat ansvar att självständigt leda och utveckla vården för ditt definierade ansvars
område. Du har även ett utbildningsansvar inom ansvarsområdet.
FORMELL KOMPETENS:

Gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram. Vid annan
likvärdig* utbildning görs en individuell bedömning av
kompetensen. Specialistundersköterskeutbildning eller
påbyggnadsutbildning som arbetsgivaren bedömer vara
relevant för tjänsten. Klinisk erfarenhet inom specialitet
(minst 5 år).
Evidensbaserad vård
• Driva och ansvara för utveckling, implementering och
utbildning inom ditt identifierade ansvarsområde.
Personcentrerad vård
• Aktivt delta och ha ansvar för att utveckla arbetssätt
som syftar till att stärka och stödja patienter och
närståendes förmåga till delaktighet och själv
bestämmande i omvårdnad och behandling samt
förutse patientens behov av omvårdnad.
• Initiera utveckling av metoder för att förebygga
hälsorisker genom att motivera patienter till förändrade
levnadsvanor.
• Självständigt utforma och genomföra undervisning till
patienten och närstående, enskilt eller i grupp inom ditt
specialistområde. Inkludera patienter och patient
organisationer inom området.
• Initiera och driva etiska diskussioner och beslut på
enheten.
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Samverkan i team
• Nätverka med andra vårdprofessioner i syfte att förbättra
vården.
• Handleda specialistundersköterskestuderande.
Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
• Leda kvalitetsarbeten inom ditt specialistområde med
möjlighet till delaktighet för patienter och patient
organisationer.
• Återkoppla resultat från mätningar och initiera åtgärder
utifrån kvalitetsindikatorer och uppföljningar.
• Säker vård
• Initiera och vara drivande i framtagande och uppdatering
av rutiner och riktlinjer för att upprätthålla en god patient
säkerhet.
• Driva förbättringsarbeten utifrån risk- och händelseanalyser.
Informatik
• Initiera och driva framtagande och uppdatering av patient
information samt utveckla arbetssätt för informations
överföring till patienten och närstående.

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING

Möjlighet ges till fördjupade studier inom ditt ansvars
område efter överenskommelse med din närmaste
chef utifrån verksamhetens behov. Följa nationell och
internationell utveckling och forskning inom specialist
området genom deltagande i möten och seminarier.

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 kvalitetsutveckling

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.

REFERENSER
Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad: sex grundläggande kärnkompetenser, Sherwood, GBarnsteiner, J (red). 2013
Publikation: Teamarbete och förbättringskunskap, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet, 2013
Publikation: Säker vård, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet, 2016
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