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General 

Abstrakt 

Titel: Sjuksköterskors och verksamhetschefers syn på kompetensstegen för sjuksköterskor 

inom offentligt drivna vårdcentraler i Region Skåne  

Bakgrund: Svårigheter att rekrytera nya medarbetare, brist på effektiv användning av 

befintlig kompetens samt att säkerställa kompetensutvecklingen utgör en stor utmaning för 

vården. Tanken med implementering av kompetensstegen i primärvården i Region Skåne var 

att lyfta fram medarbetares kompetens, skapa synliga karriärvägar med tydlig koppling till 

löneutveckling och förtydliga vilka insatser som krävs för att nå dit. Tidigare studier visar att 

kunskapsutveckling, möjlighet till löneökning och att utveckla kvaliteten på omvårdnaden var 

viktiga anledningar till att använda kompetensstegar. Distriktssköterskans specifika 

kompetens kan vara svår att avgränsa och yrkesrollen kan uppfattas som otydlig. 

Syfte: Att kartlägga sjuksköterskors och verksamhetschefers syn på kompetensstegen och att 

jämföra synen på denna mellan sjuksköterskor med olika utbildningsbakgrund inom offentligt 

drivna vårdcentraler i Region Skåne.  

Metod: Kvantitativ studiedesign med deskriptiv och analytisk statistik tillämpades och en 

webbaserad enkät skickades ut till 409 sjuksköterskor och 30 verksamhetschefer på 35 

vårdcentraler i Skåne.  

Resultat: Kompetensstegen var känd för 78 % av verksamhetscheferna (n=18) medan endast 

30 % av sjuksköterskorna (n=129) kände till den. Kompetensstegen ansågs vara ett 

användbart verktyg men användes ändå sällan i medarbetarsamtalen. Kunskapen om vilken 

specifik kompetens som specialistutbildningarna innebär fanns hos verksamhetscheferna, men 

det var ovanligt att arbetsuppgifterna skiljde sig åt mellan grund- och specialistutbildade 

sjuksköterskor. Ingen signifikant skillnad fanns i synen på kompetensstegen mellan 

sjuksköterskor med olika utbildningsbakgrund.  

Konklusion: För att möjliggöra användning och regelbunden utvärdering av 

kompetensstegen är det av yttersta vikt att den implementeras och når ut till alla 

verksamhetschefer och sjuksköterskor i verksamheterna. 

 

 

Nyckelord  

Kompetensstege, kompetensutveckling, sjuksköterska, distriktssköterska, 

specialistsjuksköterska, verksamhetschef 
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Problemområde  

Målet med hälso- och sjukvården är att ge möjlighet till god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30). Det är vårdgivarens 

ansvar att klargöra verksamhetens behov av personal och fortbildning för denna, samt att 

skapa förutsättningar för prioriterad kompetensutveckling (Region Skåne, 2017). Hälso- och 

sjukvårdspersonalen ansvarar enligt patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) i sin tur för 

att de utför sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. För att 

kunna bedriva en jämlik, säker och omsorgsfull vård som uppfyller dessa krav behöver 

specialistutbildade sjuksköterskors roll förstärkas (Utbildningsdepartementet, 2018). 

 

Svårigheter att rekrytera nya medarbetare, brist på effektiv användning av befintlig kompetens 

samt att säkerställa kompetensutvecklingen utgör en stor utmaning (Socialstyrelsen, 2019a). 

Arbetsgivaren behöver använda befintlig kompetens rätt, göra karriär- och utvecklingsvägar 

kända genom användning av kompetensstegar samt tydliggöra vilka kriterier som krävs för en 

viss lönenivå (a.a).  

 

Region Skåne beslutade år 2015 att införa kompetensstegar för olika yrkeskategorier (Region 

Skåne, 2017). Syftet var att lyfta fram kompetensen hos medarbetarna, att skapa synliga 

karriärvägar med tydlig koppling till löneutveckling och visa på vilka insatser som krävs för 

att nå dit. Ett mindre antal studier finns där användningen av kompetensstegar utvärderas. 

Resultaten visar att verksamheter som använder sådana ger sjuksköterskor större möjligheter 

att utvecklas i sin yrkesroll och påverka löneutvecklingen positivt (Moore, Meucci & 

McGrath, 2019; Riley, Rolband, James & Norton, 2009). I en studie angavs att 

sjuksköterskorna inte kände stöd från sin arbetsgivare i användningen av kompetensstegen 

och att deras förvärvade specialistkunskaper inte utnyttjades eller uppskattades inom 

verksamheten (Bjørk, Hansen, Samdal, Tørstad & Hamilton, 2007). Således behövs fler 

studier i ämnet och en utvärdering av befintlig kompetensstege för sjuksköterskor i 

primärvården i Region Skåne har tidigare inte gjorts.  
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Bakgrund  

Perspektiv och utgångspunkter  

Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner använder sig av Dreyfusmodellen för att beskriva 

sjuksköterskans utvecklingsprocess från novis till expert (Benner, 1993). Denna kommer att 

användas som teoretisk utgångspunkt i studien och är också den som ligger till grund för 

nedan beskriven kompetensstege. Dreyfusmodellen, ”The Dreyfus model of skill aquisition” 

är en modell över hur kunskaper erhålls genom instruktioner och praktisk övning. Modellen 

består av fem distinkta steg som benämns novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och 

expert (Benner, 2004). De olika stegen beskriver hur sjuksköterskans kliniska omdöme 

gradvis utvecklas och går från att utan egen initiativförmåga göra det hon blir tillsagd till att 

kunna utföra ett självständigt och patientsäkert arbete. Utgångspunkten är att sjuksköterskor 

under yrkesutveckling och förvärvande av nya kunskaper passerar alla dessa fem stadier och 

modellen är inriktad på situationer; inte egenskaper eller förmågor (Benner, 1993). Enligt 

Benner, Tanner och Chesla (2009) befinner sig sjuksköterskan i novisstadiet redan under 

utbildningen och påbörjar sedan sitt yrke som avancerad nybörjare. Under de två första åren 

sker en utveckling till kompetent sjuksköterska och därefter en vidareutveckling mot skicklig 

och expert. Reflektion över erfarenheter är en nödvändighet för att kunna utvecklas i de olika 

stadierna (Benner, 1993). Teoretisk kunskap har högre status än det praktiska kunnandet inom 

den akademiska världen men utveckling till expert är inte möjlig utan klinisk erfarenhet 

(Benner et al., 2009). Således skulle en sjuksköterska som under flera år enbart arbetat inom 

slutenvården återigen befinna sig på något av de tidiga stadierna vid byte av arbetsplats till 

primärvården (Benner, 1993).  

 

Benner et al. (2009) poängterar även vikten av att den kompetenta sjuksköterskan får stöd att 

utvecklas vidare. I det kompetenta stadiet är det många som väljer att byta arbetsplats, något 

som förlänger vägen till att bli expert. Riley et al. (2009) beskriver att det utifrån Benners 

teori är en förutsättning att behålla erfarna sjuksköterskor som kan utöva kvalificerad vård 

inom en verksamhet för att kunna förbättra kvaliteten på vården. Den erfarna sjuksköterskan 

ska fungera som mentor för novisen så att de expertkunskaper som krävs för komplicerad 

patientvård uppnås. För att behålla de erfarna sjuksköterskorna måste arbetsgivaren öka 

sjuksköterskornas tillfredsställelse och ge möjligheter att avancera kliniskt (a.a). 
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Kompetensstege för sjuksköterskor inom offentligt driven primärvård i Region 

Skåne 

”Kompetensstege för sjuksköterskor inom offentligt driven primärvård i Region Skåne” 

utformades och togs i bruk 2018 eftersom det ansågs viktigt att stärka sjuksköterskans roll 

inom primärvården då bristen på distriktssköterskor resulterat i att grundutbildade 

sjuksköterskor anställts i allt större omfattning på vårdcentraler (Region Skåne, 2018). Många 

av dessa sjuksköterskor lämnade sin anställning efter ett par månader då de fann att deras 

kompetens inte räckte till. För att minska den stora personalomsättningen utvecklades ett 

kliniskt basår för nyanställda sjuksköterskor där fortbildning och en tilldelad handledare 

ingick. För att dessutom ge sjuksköterskorna en tydlig bild av möjligheterna till fortsatt 

kompetensutveckling och därmed ökad trygghet i arbetet utvecklades kompetensstegen.  

Kompetensstegen består av sex steg (se bilaga 1) som alla bygger på föregående nivå med nya 

arbetsuppgifter som successivt tillkommer och där hänsyn tas till både reell och formell 

kompetens (a.a).  

 

Fördelen med att införa en kompetensstege är att mål identifieras, förändringar planeras, 

åtgärder genomförs och processer utvärderas kontinuerligt (Burket et al., 2010). Det 

uppmuntrar till kritiskt tänkande, evidensbaserad vård och kontinuerligt kunskapssökande. 

Införandet av kompetensstege har enligt Liggett, Moore och Pierson (2010) uppmuntrat 

sjuksköterskor till kompetensutveckling över tid och enligt Ko och Yu (2014) och Carney et 

al. (2008) även lett till ökad skicklighet och en atmosfär av professionalism på arbetsplatsen. 

Grundläggande för att lyckas med implementering av en kompetensstege är att verksamheten 

är stödjande och engagerad i användandet av denna (Ko & Yu, 2014; Moore et al., 2019). 

Ahlstedt, Eriksson Lindvall, Holmström och Muntlin Athlin (2018) kom i sin studie fram till 

att sjuksköterskor upplever att det är viktigt att få utvecklas i sin yrkesroll genom både 

teoretisk och praktisk vidareutbildning. En god arbetstillfredsställelse och motivation bidrar 

till att både sjuksköterskor och kompetens stannar kvar på arbetsplatsen. En norsk studie som 

utvärderade användandet av kompetensstegar visade att sjuksköterskorna tyckte att 

kunskapsutveckling, personlig utveckling, möjlighet till löneökning och att utveckla 

kvaliteten på omvårdnaden var de viktigaste anledningarna till att använda sig av en 

kompetensstege (Bjørk et al., 2007). Det visade sig också att ju högre upp på stegen 

sjuksköterskorna befann sig, desto större benägenhet fanns att stanna kvar på arbetsplatsen. 

Enligt Meucci, Moore och McGrath (2019) skiljer sig uppfattningen om kompetensstegen åt 



8 

 
General 

mellan chefssjuksköterskor och sjuksköterskor i kliniskt arbete. Skillnaden var signifikant och 

den senare gruppen var mer missnöjd, men uppfattningen blev mer lik mellan grupperna när 

förståelsen för kompetensstegen förbättrades och när implementering skedde konsekvent 

inom hela organisationen.  

 

Kompetens 

Begreppet kompetens kan definieras som ”förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att 

tillämpa kunskap och färdigheter för att uppnå avsedda resultat” (Socialstyrelsen, 2018). 

Kompetens kan också vara de formella krav som finns på en individ för att kunna utföra ett 

specifikt arbete. Inom Region Skåne talas om formell och funktionell kompetens där den 

formella avser utbildning medan den funktionella är en kombination av förmåga, vilja, 

kunskap och färdighet (Region Skåne, 2017). Funktionell kompetens kan jämföras med reell 

kompetens som är den förmåga och kunskap inom ett arbetsområde som en person har genom 

erfarenhet, fortbildning eller praktisk yrkesutövning (Universitets- och högskolerådet [UHR], 

2019). Enligt Benner (2004) kännetecknas det kompetenta stadiet av ett betydande mått av 

medvetenhet och förmåga till planering. Detta visar sig i en ökad effektivitetsnivå. För 

sjuksköterskor finns en kompetensbeskrivning med de specifika krav på kompetens, 

yrkeskunnande, erfarenhet och förhållningssätt som ingår i yrkesrollen (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Kompetensbeskrivningen gäller alla legitimerade 

sjuksköterskor oavsett erfarenhet och antal år i yrket och bygger på de sex kärnkompetenser 

som sjuksköterskan bör ha kunskap i: personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt 

informations- och kommunikationsteknologi (a.a).  

 

Sjuksköterskor med rätt kompetens är avgörande för en verksamhets möjlighet att möta 

kraven på en kvalificerad och effektiv sjukvård men försvåras av den utbredda bristen på 

sådana (Frenk et al., 2010). En tydlig modell för kompetensutveckling för sjuksköterskor i 

primärvården gynnar både verksamhet och patienter (Ainalem, Carlsson, Jansson, Olsson & 

Sjödahl, 2007). Enligt Aiken et al. (2014) är det viktigt att hälso- och sjukvårdens 

organisation struktureras så att den kan behålla kompetenta och erfarna sjuksköterskor. Hög 

kompetens hos sjuksköterskor i kombination med en rimlig arbetsbelastning resulterar i färre 

vårddagar, lägre dödlighet och minskade kostnader för vården (a.a). Benner et al. (2009) är 
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tydliga med att expertsjuksköterskan måste belönas för sin kompetens som är avgörande för 

patientsäker vård men också som ett ovärderligt stöd för nya sjuksköterskor. Istället 

undervärderas kompetensen ofta och sjuksköterskorna ses som en enhetlig grupp utan 

skillnader i kunskap (a.a). Även Utbildningsdepartementet (2018) betonar vikten av att lyfta 

fram befintliga specialistsjuksköterskors kompetens liksom att vårdgivarnas ansvar att 

kontinuerligt erbjuda kompetensutveckling för vårdpersonal behöver förtydligas. 

 

Vårdcentral/primärvård 

Med primärvård avses hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning 

när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper (HSL, SFS 2017:30). Primärvården ska 

svara för behovet av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete 

och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. Primärvården 

har huvudansvar för folkhälsa och hälsofrämjande arbete (Socialstyrelsen, 2016). I 

primärvården ingår förutom vårdcentralerna även barnhälsovården som bedrivs på 

barnavårdscentralen, BVC. 

Verksamhetschef 

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten och för att tillgodose 

patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet (Socialstyrelsen, 2019b). 

Verksamhetschefen är också ytterst ansvarig för att säkerställa att det finns tillräcklig och 

adekvat kompetens inom organisationen så att en rimlig vård med god kvalitet kan bedrivas 

och se till att förutsättningar skapas så att kompetensutveckling kan genomföras och därefter 

utvärderas (Region Skåne, 2017). Att ha stöd av sin närmaste chef i sin kompetensutveckling 

har visat sig inte bara öka tillfredsställelsen hos sjuksköterskor utan dessutom minska 

frånvaron från arbetet och öka produktiviteten (Moore et al., 2019) Utan uppskattning och 

erkännande från sin chef för den kliniska kompetensen eller de yrkesmässiga framstegen  

minskar arbetstrivseln hos sjuksköterskor (Riley et al., 2009; Hertting, Nilsson, Theorell & 

Sätterlund Larsson, 2004). När stödet från organisationen saknas kan istället utveckling och 

fördjupning av kompetensen försvåras (Friman, Wahlberg, Mattiasson & Ebbeskog, 2014) 

och motivationen att stanna kvar på arbetsplatsen minskar (Ahlstedt et al., 2018). För att 

verksamhetschefer ska kunna implementera kompetensstege på arbetsplatser behövs enligt 
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Bjørk och Tørstad (2007) ett stort ekonomiskt stöd och ytterligare erfarenhet av hur 

individuellt förvärvad kompetens omvandlas till kvalitativ omvårdnad. 

Grundutbildad sjuksköterska 

Bland personer med sjuksköterskeexamen som arbetar inom yrket är de flesta grundutbildade 

sjuksköterskor utan specialistutbildning (Utbildningsdepartementet, 2018). Den 

grundläggande högskoleutbildningen är på tre år och leder till både en akademisk 

kandidatexamen och yrkesexamen med sjuksköterskelegitimation. Som nyexaminerad 

sjuksköterska ska enligt Benner et al. (2009) teoretisk kunskap tillämpas i det kliniska arbetet. 

Allt eftersom sjuksköterskan utsätts för nya situationer ökar kompetens och klinisk kunskap. 

Rollen som sjuksköterska i primärvården har enligt Murray-Parahi, DiGiacomo, Jackson och 

Davidson (2016) betraktats som erfarna sjuksköterskors domän. I takt med ökad efterfrågan 

på skickliga sjuksköterskor i primärvården samtidigt som det är brist på adekvat utbildad 

personal kommer allt fler nyutexaminerade sjuksköterskor att anställas i primärvården. 

Betydelsen av stöd till dessa beskrivs som nyckeln till en framgångsrik integration i 

professionen (a.a). 

Specialistsjuksköterska 

En av de yrkesgrupper som det idag finns en ökad efterfrågan på är specialistutbildade 

sjuksköterskor (Region Skåne, 2019). För att ge sjuksköterskor en rimlig uppfattning om hur 

en specialistutbildning påverkar lön och karriär bör specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter 

identifieras, synliggöras och värdesättas korrekt (Utbildningsdepartementet, 2018).  

 

Specialistsjuksköterskeexamen är en yrkesexamen på avancerad nivå och innebär en 

fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor jämfört med utbildning på grundnivå 

(Högskolelag, SFS 1992:1434). Specialistsjuksköterska är en skyddad yrkestitel och innebär 

en fördjupad omvårdnadskompetens mot patienter med komplexa vårdbehov 

(Högskoleförordning, SFS 1993:100). Utbildning på magisternivå kan enligt Löfmark och 

Mamhidir (2010) leda till högre status för sjuksköterskans yrke inom primärvården. Arbetet 

som specialistsjuksköterska skiljer sig från den grundutbildade sjuksköterskans genom 

förmågan att göra mer komplicerade bedömningar vilket kräver ökad kompetens (Edberg et 

al., 2013; Aranda & Jones, 2008). Specialistsjuksköterskan ska därför visa fördjupad kunskap 

genom att kunna bedöma och hantera komplexa situationer samt att planera, leda och 
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samordna omvårdnadsarbetet (Edberg et al., 2013; Roberts, Floyd & Thompson, 2011). 

Benner et al. (2009) beskriver specialistsjuksköterskans kunskap med en ökad etisk 

medvetenhet, en förmåga att se helheten runt patienten, att delegera arbetsuppgifter samt att 

förutse och utvärdera händelseförlopp, risker och behov. Enligt Drennan (2010) finns det 

signifikant skillnad i kritiskt tänkande efter specialistutbildning jämfört med före studierna. 

Det finns också en väl utvecklad förmåga att företräda patienten genom att tydliggöra dennes 

behov och rättigheter gentemot andra yrkesgrupper i vården (Benner, 2009).  

 

För att en specialistutbildning ska kunna tillvaratas inom en verksamhet krävs kunskap om 

vilken kompetens den innebär (Utbildningsdepartementet, 2018). Specialistsjuksköterskans 

roll har ibland ansetts otydlig inom vissa områden och sjukvården har kritiserats för att inte 

anställa specialistsjuksköterskor eller att samma arbetsuppgifter ges till alla sjuksköterskor 

oavsett utbildningsnivå (Sadurskis, 2010). Roberts-Davis och Read (2001) och Cooper, 

McDowell och Raeside (2019) försökte i sina studier fastställa likheter och skillnader i rollen 

som grundutbildad och specialiserad sjuksköterska. De kom fram till att likvärdig kompetens 

krävdes för båda roller men att specialistsjuksköterskans kunskap praktiserades på en djupare 

och mer specialiserad nivå. Ett odefinierat specialistområde gör yrkesrollen otydlig och kan 

innebära svårigheter för både arbetsgivare och specialistsjuksköterskan själv då kompetensen 

inte utnyttjas korrekt (Clancy, 2007; Carnwell & Daly, 2003). Specialistutbildningen ska leda 

till nya arbetsuppgifter men ofta återgår sjuksköterskorna efter specialisering till samma 

arbetsplats med samma arbetsuppgifter (Utbildningsdepartementet, 2018). Om utvärdering 

och uppföljning av de sjuksköterskor som har specialistutbildning saknas, finns därför risk att 

de lämnar yrket. Arbetsuppgifterna behöver särskiljas tydligare för att motivera 

specialistutbildade sjuksköterskor att stanna i det patientnära arbetet (Sadurskis, 2010). 

Distriktssköterska 

Distriktssköterskans huvudsakliga kompetens- och arbetsområden inom den öppna hälso- och 

sjukvården är folkhälsa och prevention (Drevenhorn & Österlund Efraimsson, 2013; 

Kardakis, Weinehall, Jerdén, Nyström & Johansson, 2013). Distriktssköterskans 

specialistområde är inte tydligt avgränsat och det kan vara problematiskt att särskilja yrkena 

sjuksköterska och distriktssköterska eftersom det är svårt att synliggöra det specifika arbetet 

(Clancy, 2007; Friman, Klang & Ebbeskog, 2011; Arnold, Topping & Honey, 2004). För att 

förtydliga vad yrkesrollen innebär är det viktigt att distriktssköterskorna själva kan definiera 
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vilken specifik kompetens som yrket innebär och varför den är viktig (a.a). Att klargöra 

distriktssköterskans kompetens är enligt Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2019) viktigt 

för att säkerställa en god, säker och jämlik vård i primärvården. Distriktssköterskan har 

fördjupad kunskap i att självständigt utföra undersökning och behandling inom sitt 

kompetensområde, om de vanligaste kroniska sjukdomstillstånden och dess symptombild i 

alla åldersgrupper, om barns och ungdomars normala utveckling samt att självständigt 

bedöma behov av vaccinationer och att utföra dem (a.a). Distriktssköterskan kan även sedan 

förskrivningsrätten tillkom år 1994 förskriva vissa läkemedel, hjälpmedel och 

medicintekniska produkter (Drevenhorn & Österlund Efraimsson, 2013). Enligt Green (2016) 

har distriktssköterskan utöver fördjupade teoretiska kunskaper en förhöjd ledarskapsförmåga 

och en ökad färdighet i att företräda patienten. Det sistnämnda är enligt Zotterman, Skär, 

Olsson och Söderberg (2014) en viktig del i distriktssköterskans arbete med att hjälpa och 

stärka patienternas egenmakt och kontroll.  

 

Morris (2017) menar att distriktssköterskans roll är under förändring, bland annat beroende på 

en åldrande och multisjuk befolkning som kräver mer avancerad vård. Distriktssköterskor har 

i ett flertal länder fått utökade och mer avancerade arbetsuppgifter som ett resultat av bristen 

på distriktsläkare och för att öka tillgängligheten i primärvården (Maier & Aiken, 2016; 

Robbins, 2016). Detta ställer nya och högre krav på distriktsköterskans kunskaper och 

funktionen som ledande, koordinerande och sammanhållande länk (Maier & Aiken, 2016; 

Phillips, 2008). Inom primärvården har det skett en ökning av akutsjukvård och praktiska 

sjuksköterskeuppgifter på bekostnad av preventivt arbete och traditionell 

distriktssköterskemottagning, trots att intresset och kompetensen för hälsofrämjande arbete 

finns hos distriktssköterskorna (Boström, Hörnsten, Persson, Rising & Santamäki Fischer, 

2012; Brobeck et al. 2013; Jerdén, Hillervik, Hansson, Flacking & Weinehall, 2006; Nic 

Philibin, Griffiths, Byrne, Horan, Brady & Begley, 2010). En oro finns därför bland 

distriktssköterskor att ses som utbytbara av sina chefer och att ersättas av grundutbildade 

sjuksköterskor som en kortsiktig besparingsåtgärd (Boström et al., 2012). Detta på bekostnad 

av en specialistinriktning med bred expertkunskap. Därför är utmaningen för 

distriktssköterskan inom primärvården att stärka och försvara sin auktoritet och sitt 

självständiga arbetssätt samt att fokusera på en evidensbaserad vård i praktiken (a.a).  
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Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 

För att vara behörig att arbeta på BVC krävs specialistutbildning som distriktssköterska eller 

specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (Rikshandbok i 

barnhälsovård, 2019). Specialistsjuksköterskan med inriktning mot hälso- och sjukvård för 

barn och ungdomar ska bland annat kunna observera och bedöma barn och ungdomar i olika 

utvecklingsstadier samt ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet 

(Utbildningsdepartementet, 2018). Enligt Fraser, Grant och Mannix (2016) är främjande av 

hälsa och tidig intervention viktiga komponenter i rollen som sjuksköterska i barnhälsovården 

(BHV), med tydligt fokus på barnets tillväxt och utveckling samt moderns psykiska hälsa. 

Övriga specialistutbildade 

Utöver distriktssköterska och specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård 

för barn och ungdomar finns ytterligare nio fasta inriktningar; ambulanssjukvård, anestesi, 

intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri och äldrevård 

(Utbildningsdepartementet, 2018). Dessa inriktningar kan också förekomma inom 

primärvården men tas inte upp närmare eftersom specialiseringen inte är specifik för 

primärvården. För tydliggörande av sjuksköterskors olika kompetenser i primärvården, se 

tabell 1. 

 

Tabell 1. Sammanställning av olika sjuksköterskekompetens och arbetsområden i primärvården.  
 

Barnhälsovård 

(BHV) 
Distriktssköterske- 

mottagning 
Förskrivnings- 

rätt 
Handledning 

Distriktssköterska Ja Ja Ja Ja 

Barnsjuksköterska Ja Nej Nej Ja 
BHV 

Annan 

Specialistutbildning 
Nej Nej Nej Ja 

Endast inom eget 

specialist- 
område 

Grundutbildad 

sjuksköterska 
Nej Nej Nej Nej 

Från “Kompetensstege för sjuksköterskor inom offentligt driven primärvård i Region Skåne” (Region Skåne, 

2018, s. 3). 
 

 

Med sjuksköterskor avses härefter både grundutbildade och specialistutbildade om inget annat 

anges.  
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Syfte  

Syftet med studien var att kartlägga sjuksköterskors och verksamhetschefers syn på 

kompetensstegen och att jämföra synen på denna mellan sjuksköterskor med olika 

utbildningsbakgrund inom offentligt drivna vårdcentraler i Region Skåne. 

Hypotesprövning 

Nollhypotesen (H₀) var att det inte fanns någon skillnad i synen på kompetensstegen mellan 

grundutbildade sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor. Mothypotesen (H₁) var 

att det fanns skillnad. 

Metod 

Studien genomfördes som en enkätundersökning då den metoden möjliggör datainsamling 

från en stor grupp (Ejlertsson, 2014). 

Urval  

Den offentligt drivna primärvården i Region Skåne utfördes den 13 februari, 2020 på 87 

vårdcentraler, enligt HR vid Primärvården Region Skåne (E.Kristoffersson, personlig 

kommunikation). Verksamhetschefer vid dessa samtliga vårdcentraler kontaktades via e-post 

(se bilaga 3) för information om och samtycke till att delta i studien. Kontaktuppgifter till 

verksamhetscheferna erhölls av HR-administratör i Region Skåne. Ett antal 

verksamhetschefer ansvarade för två vårdcentraler, vilket resulterade i att 76 förfrågningar 

skickades ut. Avsikten var att göra en totalundersökning där hela den aktuella populationen 

inkluderades (Trost & Hultåker, 2016). Godkännande gavs genom vändande mail eller 

inskannad samtyckesblankett av 30 verksamhetschefer. Enkäterna skickades efter att tillstånd 

inkommit ut till både verksamhetschefer och samtliga sjuksköterskor på 35 vårdcentraler, 

BVC inkluderat (se bilaga 4). Sjuksköterskornas mailadresser inhämtades från 

Skånekatalogen, ett register över all personal i Region Skåne, och matades därefter in i 

enkätprogrammet. Inklusionskriterier var verksamhetschefer och tillsvidareanställda (fast 

anställda) sjuksköterskor som arbetade på offentligt drivna vårdcentraler i Region Skåne. 

Exklusionskriterier var vikarier, timanställda och sjuksköterskor från bemanningsföretag. 
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Från verksamhetscheferna inkom 18 besvarade enkäter; det externa bortfallet uppgick således 

till 76 %. Enkäten besvarades fullständigt av 15 verksamhetschefer; ett internt bortfall på  

17 % (n=18).  I gruppen sjuksköterskor var det externa bortfallet 69 %, dvs av 409 utskickade 

enkäter besvarades 129.  Av dessa var 94 fullständigt besvarade vilket motsvarar ett internt 

bortfall på 27 % (n=129). 

Instrument  

Eftersom information skulle samlas in från ett flertal personer under kort tid tillämpades 

kvantitativ studiedesign där en enkät användes (Billhult, 2017). Enkäterna var 

egenkonstruerade eftersom det inte fanns någon tidigare validerad enkät som gick att anpassa 

till aktuell studies syfte. Med egenkonstruerade enkäter var det möjligt att ställa de specifika 

frågor som studien skulle besvara. Innan utskick genomfördes en pilotstudie med tio deltagare 

från distriktssköterskeprogrammet för att testa de tänkta enkätformulären och för att 

säkerställa att frågorna var formulerade så att feltolkningar undveks (Ejlertsson, 2014). Inga 

korrigeringar behövde genomföras. Två versioner av enkäten skickades därefter ut; en till 

verksamhetschefer och en till sjuksköterskor (se bilaga 2). Enkäterna bestod av 18 respektive 

22 frågor och inleddes med uppgifter om respondentens utbildning, ålder och antal år i yrket. 

Därefter ställdes frågor som berörde synen på kompetensstegen och dess användningsområde. 

I slutet av sjuksköterskornas enkät fanns även frågor som riktade sig enbart till den som var 

distriktssköterska eller specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom gällande 

deras specifika kompetens och arbetsuppgifter. Svarsalternativen till frågorna var av typen 

numeriska värden som till exempel examensår, nominalskalor som exempelvis kön, samt 

ordinalskalor som används vid kartläggning av attityder och erfarenheter; till exempel de 

frågor som gällde synen på kompetensstegen (Ejlertsson, 2014). Det fanns även öppna frågor 

där deltagarna fick ge sina synpunkter på kompetensstegen i fritext. Varje enkät fick en unik 

kod som gav kontroll över vilka som svarat eller ej. 

Datainsamling  

Enkäterna var webbaserade och utformades i programmet webbenkäter.com eftersom en 

elektronisk enkät är praktisk, kostnadseffektiv och tidsbesparande (Trost & Hultåker, 2016). 

Det är också enkelt för deltagaren att medverka och datan kan avidentifieras (Billhult, 2017). 

För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt var det önskvärt med ett stort antal deltagare 
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(Polit & Beck, 2016). Förfrågan om deltagande i studien skickades till verksamhetscheferna 

som efter godkännande fick en enkät att besvara, samtidigt som en liknande enkät skickades 

ut till alla sjuksköterskor på samma enheter. I respektive enkäts första fråga lämnade 

sjuksköterskor och verksamhetschefer sitt samtycke till deltagande i studien. Påminnelser 

skickades ut vid tre tillfällen till de som ännu inte besvarat enkäten, varpå ytterligare svar kom 

in. Enkäten kunde endast besvaras en gång per deltagare. En av verksamhetscheferna önskade 

att enkäten till sjuksköterskorna skulle skickas ut först två veckor efter att de via henne fått 

tillgång till kompetensstegen; ett önskemål som tillgodosågs. 

Analys av data  

Svaren från enkäterna matades manuellt in i programmet ”Statistical Package for the Social 

Sciences” (SPSS), version 26.0, för att kunna göra en strukturerad, statistisk analys (Billhult, 

2017; Polit & Beck, 2016). All data kontrollerades och granskades efter inmatning. 

Variablerna kodades och för att ha kontroll över de olika koderna sammanställdes ett 

kodningsschema (Hagevi & Viscovi, 2016).  Variablerna analyserades därefter med deskriptiv 

och analytisk statistik. För deskriptiv statistik presenteras svaren från sjuksköterskor med 

olika utbildningsbakgrund och verksamhetschefer med antal och procent, medan den 

analytiska statistiken genomfördes som hypotesprövning med korstabell och Chi₂-test för 

kvalitativa variabler, inom gruppen sjuksköterskor (Ejlertsson, 2019). Sjuksköterskorna 

delades då in i två grupper - grundutbildade och specialistutbildade. Eftersom mer än 20 

procent av de förväntade frekvenserna understeg fem användes Fischers exakta test 

(Wahlgren, 2008). Ett p-värde på <0.05 bedömdes som statistiskt signifikant (Ejlertsson, 

2014). Eftersom verksamhetschefernas deltagande var lågt, endast 18 personer, gjordes valet 

att inte dela upp den gruppen i undergrupper efter utbildning. För att genomföra ett chi₂-test 

behövs förutom minst 30 deltagare också en jämförelsegrupp (Ejlertsson, 2019). Därmed 

kunde inget chi₂-test genomföras för chefsgruppen. Svar på öppna frågor från båda 

deltagargrupperna kategoriserades utifrån de slutna frågorna och användes som 

tilläggsinformation.  

Forskningsetiska avvägningar  

De fyra allmänna huvudkrav som finns på forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 
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innebär att forskare ska informera om vad som gäller för deltagandet i studien, att det är 

frivilligt och att deltagarna har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst utan att ange 

orsak. Samtycke till deltagande ska alltid inhämtas i undersökningar med aktiv insats av 

deltagarna. Konfidentialitetskravet innebär att inga uppgifter om identifierbara personer lagras 

medan nyttjandekravet går ut på att insamlade uppgifter ej får användas utanför forskningens 

ändamål. Hänsyn till dessa krav togs genom skriftlig information och enkäter där svaren inte 

kunde spåras till den enskilda respondenten. Ett rådgivande yttrande inhämtades hos 

Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) och studien genomfördes därefter. Den insamlade 

informationen används endast i denna studie och kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd (Ejlertsson, 2014). 
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Resultat  

Sjuksköterskor 

Majoriteten av sjuksköterskorna var kvinnor mellan 30-60 år (se tabell 2). Merparten av dessa 

(72 %) hade arbetat på vårdcentral mellan noll och tio år. Av de 60 specialistutbildade 

sjuksköterskorna var 40 (70 %) distriktssköterskor. Av de sjuksköterskor som angett att de är 

specialistutbildade har 15 personer som svar på frågan om inriktning angett 

funktionsutbildningar som diabetes, demens och astma/kol. De har därför räknats till gruppen 

grundutbildade. Kompetensstegen var sedan tidigare känd för 40 (30 %) av sjuksköterskorna. 

 

 

Tabell 2. Sjuksköterskornas ålder, kön, utbildningsbakgrund, antal år i  

yrket, antal år på vårdcentral och kännedom om kompetensstegen  

Bakgrundsfakta sjuksköterskor n=129   n (%) 

Ålder    

 20-29   3 (2) 

 30-39   33 (26) 

 40-49   42 (33) 

 50-59   41 (32) 

 60-69   10 (8) 

Kön    

 Man   1 (1) 

 Kvinna   128 (99) 

Utbildningsbakgrund*   

 Grundutbildade   34 (36) 

 Distriktssköterska   42 (45) 

 Barn/Ungdom   11 (12) 

 Övriga spec-utbildade  7 (7) 

Antal år som sjuksköterska**   

 0-10   26 (20) 

 11-20   49 (38) 

 21-30   33 (26) 

 >30   20 (16) 

Antal år på vårdcentral**   

 0-5   64 (50) 

 6-10   28 (22) 

 11-15   19 (15) 

 >15   17 (13) 

Kännedom om kompetensstegen   

 Ja   40 (30) 

 Nej   89 (70) 

*Bortfall (n=35)       

**Bortfall (n=1)    
     

 

På frågan om sjuksköterskorna använde sig av kompetensstegen i medarbetarsamtal svarade 

75 (77 %) att de inte gjorde det. Sjuksköterskorna ombads även besvara var på 
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kompetensstegen de ansåg att de befann sig (se figur 1 och 2). Denna fråga hade ett bortfall på 

35 personer. Av de sjuksköterskor som besvarade frågan och som arbetat mellan 11-20 år (38 

personer) placerade sig 37 % på steg 3; funktionsutbildad sjuksköterska/kandidatexamen, och 

42 % på steg 4; specialistutbildad  sjuksköterska/magisterexamen, medan de som arbetat i 21-

30 år (25 personer) var mer utspridda på de olika stegen, med en majoritet (40 %) på steg 4. 

Även bland de mer nyutbildade sjuksköterskorna, de som arbetat mellan 0-10 år (18 

personer), var det en relativt jämn spridning mellan stegen även om de flesta placerade sig på 

steg 3 (39 %) och 4 (28 %). Bland de som arbetat över 30 år (13 personer) ansåg flest 

personer (54 %) att de befann sig på steg 5; avancerad specialistsjuksköterska/masterexamen 

(se figur 1). 

 

 

 

Figur 1. Placering på kompetensstegen fördelat på antal år som sjuksköterska. 

 

 

Av de specialistutbildade sjuksköterskorna (60 personer) placerade sig 45 % på steg 4 medan 

27 % placerade sig på steg 5 (se figur 2). Av de grundutbildade (34 personer) uppgav 

majoriteten (56 %) att de befann sig på steg 3, men några placerade sig även på steg 4 (21 %) 

och 5 (9 %) trots avsaknad av specialistutbildning. 
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Figur 2. Placering på kompetensstegen fördelat på utbildningsbakgrund. 

 

 

Av de grundutbildade sjuksköterskorna var 64 % i hög eller mycket hög grad intresserade av 

att gå vidare från det steg på kompetensstegen som de befann sig idag, motsvarande siffra för 

de specialistutbildade sjuksköterskorna var 57 %. 

 

Sjuksköterskorna fick besvara fem frågor gällande sin syn på kompetensstegen (se tabell 3). 

Gruppen delades in i grundutbildade sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor för 

att se om det fanns någon skillnad i svaren beroende på utbildningsnivå. Svarsalternativet ”i 

hög utsträckning” fick genomgående flest svar på alla frågor i båda grupper (se tabell 3). På 

frågan om kompetensstegen tydliggör skillnaden i grund- och specialistutbildade 

sjuksköterskors kompetens svarade 67 % av de grundutbildade och 63 % av de 

specialistutbildade att den gjorde det i hög utsträckning. Liknande resultat framkom i svaren 

på frågan om kompetensstegen är ett användbart verktyg för bedömning av kompetens, där  

62 % av de grundutbildade och 68 % av de specialistutbildade svarade att den i hög 

utsträckning var det. Majoriteten i båda grupperna ansåg också att kompetensstegen var ett 

användbart verktyg för individuell lönesättning. Enligt den hypotes som satts upp var H₀ att 

det inte fanns någon skillnad i synen på kompetensstegen mellan grundutbildade och 

specialistutbildade medan H₁ var att det fanns skillnad. Chi₂-testet som genomfördes visade 
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att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad (p>0,05) och H₀ kunde således inte 

förkastas (se tabell 3).  

 

 

Tabell 3. Sjuksköterskors syn på kompetensstegen      
I vilken utsträckning 

kompetensstegen: 

Grundutbildad n=51  

n (%) 

Specialistutbildad n=78  

n (%) p-värde  

Tydliggör skillnaden i grund- och specialistutbildade sjuksköterskors kompetens*  0,574  

 Mycket låg  1 (3)  3 (5)    

 Låg  8 (24)  10 (17)    

 Hög  23 (67)  38 (63)    

 Mycket hög  2 (6)  9 (15)    

Är ett stöd för att tydliggöra dina utvecklingsmöjligheter*    0,574  

 Mycket låg  4 (12)  3 (5)    

 Låg  7 (21)  17 (28)    

 Hög  19 (56)  31 (52)    

 Mycket hög  4 (12)  9 (15)    

Är ett användbart verktyg för att planera din fortbildning*    0,967  

 Mycket låg  3 (9)  5 (8)    

 Låg  11 (32)  17 (28)    

 Hög  18 (53)  33 (55)    

 Mycket hög  2 (6)  5 (8)    

Är ett användbart verktyg för bedömning av kompetens*    0,621  

 Mycket låg  3 (9)  5 (8)    

 Låg  8 (24)  8 (13)    

 Hög  21 (62)  41 (68)    

 Mycket Hög  2 (6)  6 (10)    

Är ett användbart verktyg för individuell lönesättning*    0,952  

 Mycket låg  3 (9)  8 (13)    

 Låg  9 (27)  16 (27)    

 Hög  20 (59)  32 (53)    

 Mycket hög  2 (6)  4 (7)    

*Bortfall grundutbildad ssk (n=17), specialistutbildad ssk (n=18)        

          
 

På frågan om i vilken utsträckning sjuksköterskorna fick det stöd de behövde från sin 

verksamhetschef för att avancera i kompetensstegen svarade 47 % att de fick det i låg eller 

mycket låg utsträckning. Att kompetensen hos sjuksköterskor som nått steg 5 och 6 på 

kompetensstegen var relevant för primärvården svarade 57 % att den var det i hög eller 

mycket hög utsträckning. Av sjuksköterskorna ansåg 76 % att lönens koppling till nivå i 

kompetensstegen var låg eller mycket låg. 
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De tre sista frågorna i sjuksköterskeenkäten riktade sig enbart till distriktssköterskor och 

specialistsjuksköterskor med inriktning barn och ungdom. De flesta (55 %) av de svarande 

ansåg att verksamhetscheferna i hög utsträckning hade kunskap om vilken kompetens deras 

specialistutbildning innebar, medan 29 % ansåg att kunskapen fanns i låg utsträckning. Enligt 

60 % av distriktssköterskorna och specialistsjuksköterskorna med inriktning barn och ungdom 

fick de använda sig av sin kompetens på ett tillfredsställande sätt på sin arbetsplats.  

 

På frågan om i vilken utsträckning arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan grundutbildade 

sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor på arbetsplatsen svarade 43% av 

distriktssköterskorna/specialistsjuksköterskorna med inriktning barn och ungdom att 

arbetsuppgifterna skiljde sig åt i låg eller mycket låg utsträckning. 
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Verksamhetschefer 

Majoriteten av verksamhetscheferna var kvinnor (89 %) mellan 50-59 år (44 %) med 

bakgrund som sjuksköterska/specialistsjuksköterska (66 %). I genomsnitt hade de arbetat som 

vårdcentralschef i 6,6 år (se tabell 4). Av verksamhetscheferna hade 14 personer (78 %) 

kännedom om kompetensstegen sedan tidigare. 

 

 

Tabell 4. Verksamhetschefernas ålder, kön, utbildningsbakgrund,  

antal år som verksamhetschef och kännedom om kompetensstegen. 

Bakgrundsfakta verksamhetschefer n=18   n (%) 

Ålder    

 30-39   2 (11) 

 40-49   4 (22) 

 50-59   8 (44) 

 60-69   4 (22) 

Kön    

 Man   2 (11) 

 Kvinna   16 (89) 

Utbildningsbakgrund   

 Grundutbildad sjuksköterska  2 (11) 

 Ditriktssköterska   6 (33) 

 Specialistsjuksköterska barn/ungdom 1 (6) 

 Annan specialistsjuksköterska  3 (16) 

 Läkare   1 (6) 

 Fysioterapeut   2 (11) 

 Medicinsk Sekreterare  1 (6) 

 Annat   2 (11) 

Antal år som verksamhetschef   

 0-5   11 (61) 

 6-10   4 (22) 

 11-15   2 (11) 

 16-20   0 (0) 

 >20   1 (6) 

Kännedom om kompetensstegen   

 Ja   14 (78) 

 Nej   4 (22) 

          

 

 

Av verksamhetscheferna svarade 10 (66 %) att de inte använde sig av kompetensstegen i 

medarbetarsamtal, samtidigt som 60 % ansåg att de i hög eller mycket hög utsträckning 

uppmuntrade sjuksköterskorna på sin enhet till kompetensutveckling enligt kompetensstegen. 

Fler än hälften (54 %) ansåg dock att kompetensen hos de sjuksköterskor som nått steg 5 och 

6 i kompetensstegen endast i låg utsträckning är relevant för primärvården. Kopplingen 

mellan lön och nivå på kompetensstegen var enligt 67 % av verksamhetscheferna låg. 
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Även verksamhetscheferna fick besvara frågor gällande sin syn på kompetensstegen.  

Svaren fördelades relativt jämnt mellan alternativen “i hög utsträckning” och “i låg 

utsträckning” på alla frågor (se tabell 5). På frågan om kompetensstegen var ett användbart 

verktyg för planering av sjuksköterskors fortbildning svarade 10 personer (67 %) att den i hög 

utsträckning var det. Nästan hälften (47 %) av verksamhetscheferna ansåg att 

kompetensstegen endast i låg utsträckning var ett användbart verktyg för individuell 

lönesättning.  

 

 

Tabell 5. Verksamhetschefers syn på kompetensstegen    
I vilken utsträckning 

kompetensstegen: 

Verksamhetschefer n=18                   

n (%)    

Tydliggör skillnaden i grund- och specialistutbildade sjuksköterskors kompetens *  

 Mycket låg  0 (0)    

 Låg  6 (40)    

 Hög  9 (60)    

 Mycket hög  0 (0)    

Är ett användbart verktyg för bedömning av kompetens*    

 Mycket låg  0 (0)    

 Låg  6 (40)    

 Hög  9 (60)    

 Mycket hög  0 (0)    

Är ett användbart verktyg för planering av sjuksköterskors fortbildning*   

 Mycket låg  0 (0)    

 Låg  5 (33)    

 Hög  10 (67)    

 Mycket hög  0 (0)    

Är ett användbart verktyg för individuell lönesättning*    

 Mycket låg  0 (0)    

 Låg  7 (47)    

 Hög  8 (53)    

 Mycket hög  0(0)    

*Bortfall (n=3)          

       
 

 

Verksamhetscheferna fick också besvara samma frågor som distriktssköterskorna och 

specialistsjuksköterskorna med inriktning barn och ungdom. Verksamhetscheferna ansåg att 

de i hög (47 %) eller mycket hög utsträckning (33 %) hade kunskap om vilken specifik 

kompetens de olika specialistutbildningarna innebar. På frågan om arbetsuppgifterna skiljde 
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sig åt mellan grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor på arbetsplatsen svarade 

47 % att de inte gjorde det.  

Svar i fritext 

I enkäterna fanns möjlighet att ge ytterligare synpunkter gällande kompetensstegen, i fritext. 

Sådana synpunkter lämnades av 27 sjuksköterskor och 5 verksamhetschefer. Avsaknad av 

kännedom om kompetensstegen eller att den inte använts i medarbetarsamtalen var enligt 

kommentarerna en anledning till uteblivna svar eller att enkäten upplevdes svår att besvara. 

Det framkom också att kompetensstegen ansågs vara snäv och fokusera enbart på akademiska 

meriter och formell utbildning, att det borde finnas fler aspekter att ta hänsyn till vid 

lönesättning än vilket steg man befinner sig på i kompetensstegen samt att avståndet mellan 

de olika stegen varierar. Exempel på citat presenteras under rubrikerna för de olika områden 

som enkätfrågorna berör. 

Kännedom och användning 

Sjuksköterska; 

- “Jag har inte mött denna stege tidigare och har inga erfarenheter av den.” 

  

-“Jag har inte sett kompetensstegen. Svårt för mig att besvara dessa frågor. 

Gissade mycket.” 

  

Verksamhetschef;  

-“Det är av betydelse att kommunicera den i olika forum - både för att använda i 

medarbetarsamtal och även i lönesamtal.” 

 

-“Tycks ha relativt låg spridning och diskuteras sällan.” 

 

-“Tråkigt att vi inte använt denna mer sedan den blev klar 2018.” 
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Innehåll och utformning 

Sjuksköterska;  

-“Jag tycker den är för snäv då det bara baseras på utbildning. Du kan vara spindel i nätet o 

har många års erfarenhet utan att vara specialistssk o göra bättre jobb än specialist ssk. då 

fungerar inte stegen”  

 

-“Är väl ett bra underlag för att tydliggöra vilka vidareutbildningar/möjligheter som finns. 

Sen kan det ju vara egenskaper som inte "syns" på underlaget som gör att man kanske 

egentligen har en högre kompetens (även om formell utbildning saknas).” 

 

-“Den fyller inte all kompetens. man kan ha en del under de olika stegen men inte alla. Jag är 

mellan steg 3 och 4. Har inte magisterexamen.” 

 

- “Synnerligen dåligt instrument som bara ser till akademiska meriter. Missgynnar äldre 

utbildningsgång.” 

 

- “Då det finns många allmänsjuksköterskor i Primärvården anser jag att det skulle kunna 

finnas fler steg mellan steg 1 och 3. Det kan inte vara allas mål att vidareutbilda sig (även om 

vi såklart behöver fler DSK), utan vi behöver också kunna se och belöna de sjuksköterskor 

som stannar på en arbetsplats och blir väldigt kompetenta i det arbete de utför. Tycker inte 

riktigt att stegen ger utrymme för det.” 

 

Verksamhetschef;  

-”Det är viktigt med specialistutbildade sjuksköterskor men personen i fråga måste även vara 

drivande och använda sig av sina kunskaper”. 

Verktyg för lönesättning 

Sjuksköterska;  

-“Kompetensstegen hade absolut kunnat vara ett bra verktyg för lönesättning men lön är 

kopplat till mycket mer än kompetens, det hade även behövt finnas med social kompetens, 

kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga, förmåga att se verksamhet ur helhetsperspektiv 

för oavsett hur mycket kompetens en person besitter måste det kunna appliceras i sin helhet 

till verksamheten.” 
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- ”Upplever att cheferna är så inriktade på vad för titel/utbildning du har o vågar inte sätta 

högre lön för dina faktiska kunskaper om du inte har en specialistutbildning.” 

- “Ej haft medarbetarsamtal där kompetensstegen diskuterats. Blir första gången nån gång 

under hösten. Således bara läst om den och meddelat min chef om vilket steg jag tycker att 

jag ligger på. Hoppas verkligen att detta kan ge mig mer i lön…Enda möjligheten att få bättre 

lön är idag att byta arbetsgivare helt, dvs gå från Region Skåne till kommun eller privata 

aktörer.” 

 

- “Kompetensstege - lön: fortfarande i primärvården har man enbart medarbetarsamtal, inga 

lönesamtal där man pratar kronor och ören! 

Kan kallas lönemonolog då man bara presenteras en lön, utan att man haft en diskussion 

kring om man som arbetstagare tycker den är relevant eller inte.” 

 

Verksamhetschef:  

-“Tänker man på lönesättning så är det inte främst utbildningsnivå som ger påslag utan det 

är hur man omsätter sin kunskap på arbetet, hur drivande man är inom sitt område.” 

De olika stegen 

Sjuksköterska;  

-“Sista steget är kanske inte högsta? Steg 4 och 6 borde vara parallella spår. Risken i denna 

stegen är att målet är steg 6 och anses "högst" eller högre än Steg 4 där man arbetar med 

mycket hög kompetens praktiskt.” 

 

- “Steg 1-3 ungefär samma nivå och ett jättehopp till steg 4” 

 

- “Det måste finnas ytterst få ssk som ligger på nivå 5 och 6” 

 

- “På min arbetsplats jobbar jag som i steg 5 pga erfarenhet och inget annat. Om jag har 

kandidatexamen eller master är irrelevant." 



28 

 
General 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Valet av kvantitativ studiedesign gjordes eftersom information skulle samlas in från en stor 

grupp under kort tid (Billhult, 2017). För att kunna ställa specifika frågor som relaterade till 

syftet utformades egenkonstruerade enkäter till både sjuksköterskor och verksamhetschefer. 

En pilotstudie genomfördes för att säkerställa att frågorna både var lätta att förstå och besvara 

så att feltolkningar skulle undvikas. I en redan använd enkät hade både validiteten och 

reliabiliteten varit fastställd och således att föredra (Ejlertsson, 2014). Med den 

egenkonstruerade enkäten är det endast möjligt att anta att enkäten mätte det den var avsedd 

att göra och att frågornas precision var tillräckligt hög för att inte generera slumpmässiga svar.  

 

Under tidig vår bröt Covid-19-pandemin ut vilket gjorde att arbetsbelastningen på 

vårdcentralerna förändrades. En del verksamhetschefer angav detta som skäl till att inte 

godkänna deltagande i studien. Majoriteten av verksamhetscheferna besvarade dock inte 

förfrågan om deltagande alls, något som förutom ovanstående anledning skulle kunna bero på 

att informationsflödet till cheferna under denna period var mycket stort relaterat till Covid-19 

och att ett flertal förfrågningar från studenter om deltagande i olika studier skickades ut 

samtidigt.  

 

Förfrågan om deltagande skickades ut till verksamhetschefer i april månad 2020 men på 

grund av låg svarsfrekvens och behov av ett flertal påminnelser, skickades enkäterna till 

sjuksköterskorna inte ut förrän i slutet av maj. En ökad svarsfrekvens kan enligt Polit och 

Beck (2016) uppnås om deltagarna får påminnelser om att besvara enkäten, men fler 

påminnelser än de tre som skickades ut under sommaren hade troligtvis inte tillfört fler svar. 

En anledning till det stora bortfallet hos sjuksköterskorna skulle kunna vara att de som ej 

besvarade enkäten direkt missade påminnelserna på grund av semester och ökad 

arbetsbelastning. En lång svarstid kan också vara positiv för antalet inkomna svar (Polit & 

Beck, 2016). Hänsyn till detta togs genom att låta enkäten vara öppen under tre månader, 

vilket bedömdes som en tillräckligt lång svarstid. 

 

Till sjuksköterskorna skickades information om enkäten och en bild på kompetensstegen ut i 

ett separat mail, medan länken till enkäten skickades i ett annat, direkt från enkätprogrammet. 
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Detta berodde på att det inte gick att bifoga dokument från det enkätprogram som användes. 

Eftersom flera mail kom från sjuksköterskor med förfrågningar om var de kunde hitta 

kompetensstegen och att ett antal kommentarer i fritext i enkäten gällde detsamma hade det 

möjligen varit bättre att lägga in bild på kompetensstegen överst i själva enkäten tillsammans 

med en hänvisning till hela dokumentet på Region Skånes intranät. Ett annat alternativ hade 

varit att kopiera den unika koden från enkätprogrammet till informationsmailet så att all 

information samlades på ett ställe, men då hade svaren gått att härleda till en specifik 

mailadress. Till verksamhetscheferna som redan hade fått information om enkäten i den 

förfrågan om deltagande som skickats ut, lades bilden på kompetensstegen in överst i enkäten. 

Från verksamhetscheferna kom inga kommentarer om svårigheter att besvara enkäten eller 

frågor om var kompetensstegen kunde finnas. I enkäterna användes medvetet sådana 

svarsalternativ som tvingade deltagarna till ställningstagande i de olika frågorna, något som 

av en del upplevdes som svårt på grund av avsaknad av neutralt svarsalternativ. Möjligen 

hade fler fullständigt besvarade enkäter inkommit om ett neutralt svarsalternativ funnits. På 

grund av det stora bortfallet bestod den undersökta gruppen av ett litet stickprov av den totala 

populationen istället för den totalundersökning som från början avsetts. Detta medför att 

resultatets externa validitet är osäker, medan den interna validiteten stärks av de frisvar som 

lämnades av deltagarna och som kunde kategoriseras efter enkätfrågornas innehåll.   

 

Chi2-testerna som genomfördes visade att ingen statistiskt signifikant skillnad fanns mellan 

grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor gällande synen på kompetensstegen. 

Möjligen hade ett annat resultat av testerna erhållits om deltagandet varit större. Ett flertal 

kommentarer gällande kompetensstegen lämnades i svarsrutan för fritext och det hade varit 

intressant att ställa följdfrågor till dessa. För att få en djupare förståelse av synen på 

kompetensstegen hade med fördel en kvalitativ studie kunnat genomföras på ett mindre urval 

av populationen.  

 

Resultatdiskussion  

Kompetensstegen för sjuksköterskor inom offentligt drivna vårdcentraler i Region Skåne 

implementerades 2018 och var tänkt att användas vid bland annat medarbetarsamtal, 

lönesättande samtal och rekrytering (Region Skåne, 2017). Trots detta hade endast en 

tredjedel av sjuksköterskorna i studien kännedom om kompetensstegen jämfört med en tydlig 
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majoritet av verksamhetscheferna. Detta innebär att många verksamhetschefer kände till den 

men ändå valde att inte använda den. Trots goda intentioner kan, enligt en rapport från 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2019), en anledning till att verksamhetschefer inte 

lyfter fram kompetensstegen vara bristande tid, men även bristande ekonomiska medel för att 

möta upp kompetensutvecklingsinsatser med ökad lön. Engagemang från central nivå är en 

viktig framgångsfaktor, där även uppföljning av implementeringen av kompetensstegar ute i 

verksamheterna bör ingå (SKL, 2019). I tidigare studier där implementering och användning 

av kompetensstegar utvärderats har det visat sig att det är av största vikt att organisationen 

stödjer användningen av dessa (Moore et al., 2019). Enligt en amerikansk studie av Meucci et 

al. (2019) skiljde sig uppfattningen om kompetensstegen åt mellan chefssjuksköterskor och 

sjuksköterskor i kliniskt arbete. Skillnaden var signifikant och den senare gruppen var mer 

missnöjd, men uppfattningen blev mer lik mellan grupperna när förståelsen för 

kompetensstegen förbättrades och när implementering skedde konsekvent inom hela 

organisationen.   

 

Resultatet visade också att endast en liten andel av sjuksköterskorna och verksamhetscheferna 

använde sig av kompetensstegen vid medarbetarsamtalen. Detta trots att både sjuksköterskor 

och verksamhetschefer ansåg att kompetensstegen var ett användbart verktyg för planering av 

fortbildning och bedömning av kompetens. En norsk studie visade att sjuksköterskorna tyckte 

att kunskapsutveckling, personlig utveckling, möjlighet till löneökning och att utveckla 

kvaliteten på omvårdnaden var de viktigaste anledningarna till att använda sig av 

kompetensstege (Bjørk et al., 2007). I resultatet från föreliggande studie visade det sig att 

endast hälften av sjuksköterskorna ansåg att deras lön motsvarade nivån de befann sig på i 

kompetensstegen. Detta skulle kunna förklaras av att nästan hälften av verksamhetscheferna 

ansåg att kompetensstegen endast i låg utsträckning var ett användbart verktyg för individuell 

lönesättning. Med en tydlig koppling mellan löneutveckling och placering i kompetensstegen 

hade möjligen fler sjuksköterskor valt att vidareutbilda sig. Även för de som inte väljer en 

specialistutbildning bör det finnas distinkta steg med klara riktlinjer för en positiv 

löneutveckling. 

 

I resultatet framkom att endast en knapp majoritet av sjuksköterskorna fick det stöd som de 

behövde av verksamhetschefen för att avancera i kompetensstegen. För att kunna ge en god 

och kvalificerad vård krävs att det finns medarbetare med rätt utbildning och att dessa ges 

möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling (Socialstyrelsen, 2019a). Enligt en europeisk 
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studie av Tishelman, Lindqvist, Smeds Alenius & Runesdotter (2014) var 70 % av de svenska 

sjuksköterskorna missnöjda med möjligheten till kompetensutveckling eller tillgången till 

program för fortlöpande utbildning. Vid bristande stöd från arbetsgivaren för 

kompetensutveckling kan fördjupning av kompetensen hos sjuksköterskor försvåras (Friman, 

Wahlberg, Mattiasson & Ebbeskog, 2014). Tillgången till kompetent personal påverkas av 

vårdens förmåga att attrahera och behålla sin personal (Socialstyrelsen, 2019a) och det är 

därför viktigt att sjuksköterskor känner stöd från sin arbetsgivare och att deras kunskaper 

utnyttjas och uppskattas, något som är beroende av arbetsvillkor, arbetsmiljö och möjligheter 

till kompetensutveckling.  

 

Resultatet visade också att drygt hälften av distriktssköterskorna och 

specialistsjuksköterskorna med inriktning barn och ungdom ansåg att deras verksamhetschef 

hade god kunskap om vilken kompetens deras specialistutbildning innebar medan en klar 

majoritet av verksamhetscheferna själva ansåg att de hade det. Samtidigt svarade nästan 

hälften i båda grupper att arbetsuppgifterna skiljde sig åt i låg eller mycket låg utsträckning på 

arbetsplatsen. Ett antagande skulle kunna vara att de distriktssköterskor eller 

specialistsjuksköterskor med inriktning barn och ungdom som arbetar på BVC i högre 

utsträckning upplever att deras specialistkompetens är synliggjord och att deras 

arbetsuppgifter skiljer sig åt från de grundutbildade eftersom det på BVC är ett krav att inneha 

specialistutbildning. På vårdcentralens distriktssköterskemottagning finns däremot både 

grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor. Frågan om vilket arbetsområde 

sjuksköterskorna arbetade inom ställdes dock aldrig i enkäten. Av de grundutbildade 

sjuksköterskorna hade en övervägande andel intresse av att gå vidare från det steg på 

kompetensstegen de befann sig idag, vilket för majoriteten var steg 3. Enligt utredningen 

”Framtidens Specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter” (Utbildningsdepartementet, 

2018) finns det en osäkerhet bland chefer om vilka arbetsuppgifter en specialistsjuksköterska 

bör ha i verksamheten och det efterfrågas en tydlighet kring vad specifik kompetens innebär 

inom olika verksamheter för att kunna säkerställa att denna tillvaratas. Det anses svårare för 

cheferna att ta tillvara specialistkompetensen på arbetsplatser som utgörs av både 

grundutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistutbildning (a.a.). Att ett 

flertal av distriktssköterskorna på vårdcentralerna ansåg att deras kompetens inte var känd 

eller utnyttjades i arbetet skulle kunna bero på en otydlighet i yrkesrollen och att det finns ett 

behov av att distriktssköterskorna själva tydliggör sina insatser, blir mer synliga och därmed 

stärker sin position. Enligt Lindström (2007) framstår utbildningen till distriktssköterska som 
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specifik men ändå så bred och diffus att den saknar en tydlig profil och blir svår att greppa. 

Detta kan innebära ett problem för professionen eftersom det kan vara svårt att avgränsa den 

specifika kompetensen (a.a.) 

 

Tishelman et al. (2014) kom i sin studie fram till att sjuksköterskorna önskade att det 

tydliggjordes hur kompetensen i deras yrkesroll skulle användas och hur arbetsfördelningen 

mellan de olika yrkesgrupperna i vården skulle se ut. I föreliggande studies resultat framkom 

det att majoriteten av både verksamhetschefer, grundutbildade sjuksköterskor och 

specialistutbildade sjuksköterskor ansåg att kompetensstegen tydliggjorde skillnaden i grund- 

och specialistutbildade sjuksköterskors kompetens. En mer utbredd användning av 

kompetensstegen på vårdcentralerna skulle därför kunna förtydliga de specialistutbildade 

sjuksköterskornas roll och vara ett stöd för verksamhetschefen i fördelning av arbetsuppgifter. 

Specialistutbildningen bör leda till nya arbetsuppgifter och en ny roll, något som många 

sjuksköterskor inte upplever uppnåtts, men som är viktigt för att stanna kvar på samma 

arbetsplats efter avslutad utbildning (Utbildningsdepartementet, 2018). De huvudsakliga 

arbetsområdena för distriktssköterskan inom den öppna hälso- och sjukvården är folkhälsa 

och prevention (Drevenhorn & Österlund Efraimsson, 2013); två områden som är 

genomgående i distriktssköterskeutbildningen. Utan en tillräcklig skillnad i arbetsuppgifter 

mellan grund- och specialistutbildade sjuksköterskor blir en återgång till arbetsplatsen inte 

attraktiv efter avslutad specialistutbildning (Sadurskis, 2010).  

 

Genom utvärdering av och diskussion om de arbetsuppgifter som ingår i distriktssköterskans 

roll kan professionen och det självständiga arbetssättet utvecklas och säkerställas (Boström et 

al., 2012). Enligt Drevenhorn och Österlund Efraimsson (2013) kommer framtiden för 

distriktssköterskan att innebära en ökning av hälsofrämjande arbete med fokus på fysisk 

inaktivitet, ohälsosamma kostvanor, tobaksanvändning, hög alkoholkonsumtion och stress då 

detta är en stor belastning både för hälso- och sjukvården och för samhället i stort. Detta 

stärker distriktssköterskans roll som specialist inom hälsofrämjande arbete och flyttar fokus 

från sjukdomsorienterade arbetsuppgifter (Boström et al., 2012), som med fördel kan utföras 

av grundutbildade sjuksköterskor.  

 

Av de specialistutbildade sjuksköterskorna placerade sig en majoritet på det fjärde eller femte 

steget i kompetensstegen och de flesta hade också en vilja att gå vidare från det steg de befann 

sig på idag. Distriktssköterskan utvecklar sin kunskap genom praktiskt arbete i kombination 
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med ett vetenskapligt lärande, men enligt Benner et al. (2009) har den teoretiska kunskapen 

högre status än det praktiska kunnandet inom den akademiska världen. Det är dock den 

kliniska erfarenheten och reflektion över denna som möjliggör utvecklingen till expert. Enligt 

Ahlstedt et al. (2018) bidrar en god arbetstillfredsställelse och motivation till att både 

sjuksköterskor och kompetens stannar kvar på arbetsplatsen och utvecklas i sin yrkesroll. En 

studie av Bjørk et al (2007) som utvärderade användningen av kompetensstegar visade att ju 

högre upp på stegen sjuksköterskorna befann sig, desto större benägenhet fanns att stanna 

kvar på arbetsplatsen. Vikten av stöd för vidareutveckling och kliniskt avancemang för den 

kompetenta sjuksköterskan poängteras även av Riley et al. (2009) som en förutsättning för att 

behålla erfarna sjuksköterskor på arbetsplatsen och för att förbättra kvaliteten på vården. De 

är också mycket viktiga som mentorer för noviserna. Samtidigt framkom det i den aktuella 

studiens resultat att fler än hälften av verksamhetscheferna ansåg att kompetensen hos de 

sjuksköterskor som nått steg 5 och 6 i kompetensstegen endast i låg utsträckning var relevant 

för primärvården. En sådan syn skulle kunna ge liknande följder som 

Utbildningsdepartementet (2018) kommit fram till i sin utredning, nämligen att 

yrkesverksamma specialistsjuksköterskor i hög utsträckning anser att 

utvecklingsmöjligheterna inom den egna specialiteten är minimala och att de ”slagit i taket” 

utvecklingsmässigt. Detta har lett till att många i stället valt att vidareutbilda sig på bredden 

med flera olika specialistinriktningar för att kunna utvecklas (a.a.). Detta skulle i sin tur kunna 

resultera i att högkompetent personal lämnar vårdcentralerna till förmån för andra 

specialistområden. 

 

Kompetensstegen har i enkätens ”frisvar” kritiserats för att premiera formell utbildning 

framför reell kompetens.  Enligt Benner (2004) erhålls ökad kunskap och färdighet inte enbart 

genom vetenskap utan också genom praktisk övning och erfarenhet, där utveckling till expert 

är en process över tid. Det framkom att grundutbildade sjuksköterskor med lång erfarenhet 

upplevde att kompetensstegen var för snäv, då de olika stegen framför allt baseras på 

utbildning och inte erfarenhet, och där sjuksköterskor kan ha en reell kompetens men formell 

utbildning saknas. En sjuksköterska menade också att alla inte kan ha som mål att 

specialistutbilda sig. För att attrahera sjuksköterskor med lång erfarenhet och hög reell 

kompetens att stanna på arbetsplatsen bör det även finnas steg som motsvarar detta. Några 

sjuksköterskor hade trots avsaknad av specialistutbildning placerat sig på steg 5 och 6 i 

kompetensstegen. Om detta beror på att de inte läst de olika stegens innehåll tillräckligt noga 

eller om de faktiskt, på grund av sin reella kompetens eller antal år som sjuksköterska, ansåg 
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sig befinna sig på dessa steg framkom inte. Även från verksamhetschefer fanns kommentarer 

som poängterade att det inte enbart var sjuksköterskans placering på stegen som var av 

betydelse utan även hur förvärvad kunskap och engagemang visades i praktiken. Samtidigt är 

kompetensstegen tänkt som ett stöd för både chefer och sjuksköterskor för att tydliggöra 

kompetenshöjande utvecklingsmöjligheter, något som både grundutbildade och 

specialistutbildade sjuksköterskor ansåg att den i hög utsträckning gjorde, och inte som en 

enskilt avgörande bedömningsgrund för verksamhetscheferna. Den reella kompetensen kan 

ofta vara svår att konkretisera och formulera. Kompetensstegen bör därför vara ett levande 

dokument som utvärderas och uppdateras regelbundet.   

Konklusion och implikationer  

Kompetens är ett komplext begrepp som är svårt att formulera och bedöma. Avsikten med 

kompetensstegen var just att tydliggöra, definiera och lyfta fram kompetens hos 

sjuksköterskor med olika utbildningsbakgrund inom primärvården, samt att hitta och 

synliggöra de möjligheter som finns till kompetensutveckling och avancemang. För att stärka 

sjuksköterskans profession och för att möjliggöra tillgången till en god och säker vård av hög 

kvalitet krävs kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling. Intresset för att gå vidare i 

kompetensstegen finns hos både grund- och specialistutbildade sjuksköterskor och är viktigt 

att ta tillvara, inte minst för de specialistutbildade. Detta för att förhindra en känsla av att ha 

nått taket, något som i förlängningen visat sig kunna leda till byte av arbetsplats och därmed 

förlust av kompetens inom verksamheten. Distriktssköterskans roll anses ofta vara bred men 

otydlig och för att kunna använda den specifika kompetensen på rätt sätt inom verksamheten 

är det nödvändigt att denna förtydligas. 

 

Att kartlägga synen på kompetensstegen visade sig vara svårt eftersom den var okänd för 

många sjuksköterskor och sällan användes i praktiken. Möjligen kan det faktum att det endast 

är två år sedan den togs i bruk vara en orsak till att den var svår att utvärdera. För att kunna 

utveckla och förbättra kompetensstegen är det av yttersta vikt att den når hela vägen ut i 

verksamheterna och inte stannar hos cheferna. En konsekvent användning inom hela 

organisationen och en känd koppling mellan lön och nivå i kompetensstegen skulle kunna 

leda till en tydligare lönesättning. Användning av kompetensstegen vid medarbetarsamtal med 
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sjuksköterskor borde vara ett krav, inte enbart en möjlighet. För att behålla kompetensstegen 

som ett levande och föränderligt dokument kan en grupp bestående av verksamhetschefer och 

sjuksköterskor med olika utbildningsbakgrund tillsättas för att tillsammans regelbundet 

utvärdera och revidera stegen. Fler studier behövs därefter i ämnet, förslagsvis en mer 

djupgående intervjustudie eller att upprepa föreliggande studie om några år. 

 

Förhoppningen är att den här studien väcker verksamhetschefernas intresse för användning av 

kompetensstegen, att de sätter sig in i den specifika kompetensen för specialistutbildade 

sjuksköterskor och använder denna kunskap rätt vid fördelning av arbetet. 
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Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och är införstådd med att enkäten 

är frivillig att besvara. Ja  

 

Enkät till verksamhetschef; 

 

1. Ange din ålder:  

 

2. Ange ditt kön:  

 

3. Yrke:     

Sjuksköterska 

Specialistutbildad sjuksköterska  

Läkare 

Undersköterska 

Fysioterapeut 

Medicinsk sekreterare 

Kurator 

Psykolog 

Annat: vad? 

 

 

4. Antal år som vårdcentralschef:  

 

 

5. Kände Du till det bifogade dokumentet “kompetensstege för sjuksköterskor inom 

offentligt driven primärvård i Region Skåne” sedan tidigare? Ja/Nej 

 

6. Om ja, hur fick du kännedom om den?  

Chef 

Kollega 



48 

 
General 

HR 

Annan, vem? 

 

 

7. Använder Du kompetensstegen i medarbetarsamtal med anställda sjuksköterskor på 

Din enhet? Ja/Nej 

 

 

8. I vilken utsträckning anser Du att kompetensstegen tydliggör skillnaden i grund- och 

specialistutbildade sjuksköterskors kompetens?  mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

9. I vilken utsträckning uppmuntrar Du sjuksköterskorna på Din enhet till 

kompetensutveckling enligt kompetensstegen? mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

10. I vilken utsträckning anser Du att kompetensstegen är ett användbart verktyg för 

bedömning av kompetens? mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

11. I vilken utsträckning anser Du att kompetensstegen är ett användbart verktyg för 

planering av sjuksköterskors fortbildning? mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

12. I vilken utsträckning anser Du att kompetensen hos sjuksköterskor som har nått steg 5 

och 6 är relevant för primärvården? mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

13. I vilken utsträckning anser Du att kompetensstegen är ett användbart verktyg för 

individuell lönesättning? mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

14. I vilken utsträckning anser Du att det finns koppling mellan nivå i kompetensstegen 

och lön för sjuksköterskorna på Din enhet?  mycket låg, låg, hög, mycket hög 
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15. I vilken utsträckning har Du kunskap om vilken specifik kompetens en 

specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistsjuksköterska barn/ungdom 

innebär? mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

16. I vilken utsträckning skiljer sig arbetsuppgifterna åt mellan grundutbildad 

sjuksköterska och specialistutbildad sjuksköterska i Din verksamhet? mycket låg, låg, 

hög, mycket hög 

 

 

17. Ge gärna ytterligare synpunkter gällande kompetensstegen! (öppen fråga) 

 

 

Enkät till sjuksköterska; 

 

1. Ange din ålder?  

 

2. Ange ditt kön:  

 

Utbildningsnivå:  

3. Examensår grundutbildad sjuksköterska? 

 

4. Om specialistutbildad sjuksköterska, examensår? 

Vilken? 

 

5. Antal år i primärvården? 

 

6. Kände Du till det bifogade dokumentet “kompetensstege för sjuksköterskor inom 

offentligt driven primärvård i Region Skåne” sedan tidigare? Ja/Nej 

 

 

7. Om ja, hur fick du kännedom om den?  

Chef 
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annan? vem? 

 

 

8. Var placerar du dig på stegen idag?  

steg 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

 

9. I vilken utsträckning är Du intresserad av att gå vidare från det steg Du befinner Dig 

på idag? mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

10. I vilken utsträckning anser Du att kompetensstegen tydliggör skillnaden i grund- och 

specialistutbildade sjuksköterskors kompetens? mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

11. I vilken utsträckning anser Du att kompetensstegen är ett stöd för att tydliggöra Dina 

utvecklingsmöjligheter? mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

12. I vilken utsträckning får Du det stöd Du behöver från Din verksamhetschef för att 

avancera i kompetensstegen? mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

13. Använder Du kompetensstegen i medarbetarsamtal med din chef? Ja/Nej 

 

 

14. I vilken utsträckning anser Du att kompetensstegen är ett användbart verktyg för att 

planera Din fortbildning? mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

15. I vilken utsträckning anser Du att kompetensstegen är ett användbart verktyg för 

bedömning av kompetens? mycket låg, låg, hög, mycket hög 
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16. I vilken utsträckning anser Du att kompetensstegen är ett användbart verktyg för 

individuell lönesättning? mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

17. I vilken utsträckning anser Du att Din lön motsvarar den nivå i kompetensstegen där 

Du befinner Dig idag? mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

18. I vilken utsträckning anser Du att kompetensen hos sjuksköterskor som har nått steg 5 

och 6 är relevant för primärvården? mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

19. Ge gärna ytterligare synpunkter gällande kompetensstegen! (öppen fråga) 

 

 

Frågor till Dig som är distriktssköterska eller specialistsjuksköterska barn/ungdom; 

 

20. I vilken utsträckning anser Du att verksamheten har kunskap om vilken kompetens din 

specialistutbildning innebär? mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

21. I vilken utsträckning får Du använda Dig av Din kompetens på tillfredsställande sätt?  

mycket låg, låg, hög, mycket hög 

 

 

22. I vilken utsträckning skiljer sig arbetsuppgifterna åt mellan grundutbildad 

sjuksköterska och specialistutbildad sjuksköterska på Din arbetsplats?  

mycket låg, låg, hög, mycket hög 
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Till verksamhetschef 

 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studien Sjuksköterskors och verksamhetschefers syn på 

kompetensstegen för sjuksköterskor inom offentligt driven primärvård i Region Skåne. 

 

Region Skåne införde år 2018 kompetensstege för sjuksköterskor inom primärvården. Vi önskar nu på 

uppdrag av Region Skåne följa upp användningen av och synen på denna. 

 

 Studien är en enkätstudie och enkäten kommer, efter Ditt godkännande, att skickas till samtliga 

sjuksköterskor på Din enhet via e-post. Även Du som verksamhetschef kommer att få en enkät att 

besvara. Enkäten kommer att vara webbaserad.  

 

Deltagarna informeras via e-post och lämnar samtycke genom sitt deltagande. Frågorna besvaras 

fullständigt anonymt och konfidentialitet kommer att säkerställas. Allt material kommer att förstöras 

efter att uppsatsen godkänts. 

 

Ansökan har skickats till Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) för rådgivande yttrande innan 

genomförande av den planerade studien.    

 

Studien ingår som ett examensarbete i Distriktssköterskeprogrammet. 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare.   

Med vänlig hälsning 

 

Jenny Gullberg 

Leg. Sjuksköterska 

Studerande på 

distriktssköterskeprogrammet 

je8807gu-s@student.lu.se 

0702-559414 

Maria Holtz 

Leg. Sjuksköterska 

Studerande på 

distriktssköterskeprogrammet 

ma6506ho-s@student.lu.se 

0733-915198 

Handledare 

Eva Drevenhorn 

Docent, fil dr., distriktssköterska 

Tfn: 046-2221928 

eva.drevenhorn@med.lu.se 

Institutionen för hälsovetenskaper 
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Till Studiedeltagare 

 

 Sjuksköterskors och verksamhetschefers syn på kompetensstegen för sjuksköterskor inom 

offentligt driven primärvård i Region Skåne 

 

Du tillfrågas om deltagande i ovanstående enkätstudie.  

  

Region Skåne införde år 2018 en kompetensstege för sjuksköterskor inom primärvården. Vi önskar nu 

på uppdrag av Region Skåne följa upp användningen av och synen på denna. 

 

Studien genomförs med hjälp av ett frågeformulär. Om Du accepterar att delta ber vi Dig att besvara 

frågorna i bifogad länk så fullständigt som möjligt. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och vill Du inte medverka behöver Du inte förklara varför. 

 

Du besvarar enkäten fullständigt anonymt, d.v.s. i det färdiga resultatet kommer ingen veta hur du har 

besvarat frågorna. Allt material kommer att förstöras efter att uppsatsen godkänts. 

Studien ingår som ett examensarbete i Distriktssköterskeprogrammet. 

 

 

 

 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jenny Gullberg 

Leg.Sjuksköterska 

Studerande på 

distriktssköterskeprogrammet 

je8807gu-s@student.lu.se 

Maria Holtz 

Leg Sjuksköterska 

Studerande på 

distriktssköterskeprogrammet 

ma6506ho-s@student.lu.se 

Handledare 

Eva Drevenhorn 

Docent, fil dr., distriktssköterska 

046- 2221928 

eva.drevenhorn@med.lu.se 

Institutionen för hälsovetenskaper 


