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Vad krävs för att säkra kompetensförsörjning i vården? 

Effektiva 
arbetssätt -
att göra rätt 

med patienten i 
fokus 

Team-
kultur 

Kunskap & 
kompetens 

Stabila 
team 

Team-
work 
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 Från idé till nya arbetssätt 
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Integrerad sluten/öppenvård 
Dagvårdsenhet 
• Operationsförberedelser via dagvård 

• Dagkirurgisk eftervård via dagvård 

• Dagvården som väg in 
- bedömning/ behandling/ inläggning 
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Hem från slutenvård via öppenvård 

Tvärprofessionellt teamwork 
• Enskilt utskrivningssamtal 

• Träffa kontaktsjuksköterska 

• Onödig väntan togs bort 

• Frigjorde slutenvårdsplatser 

• Bättre arbetsmiljö 
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Från planerade återbesök till Drop-in 

Sköterskeledd Drop-in mottagning 
• Patienten i fokus 

• Jämlik vård 

• Stärkt yrkesroll 

• Ökad kompetens i teamet 

• Bättre nyttjande av resurser 

• Ökad tillgänglighet 
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Från traditionellt arbete … 

Självständiga sköterskemottagningar 
• Teamwork 
• Kortare väntetid 
• Kontinuitet och trygghet 
• Helhetsperspektiv 
• Bättre nyttjande av resurs 
• Stärkt yrkesroll 
• Specialkompetens 
• Arbetsglädje 
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 …till specialisering och stärkt yrkesprofession 

Specialistundersköterska 
• Arbetsglädje 

• Bred och fördjupad kompetens 

• Trygg i sin yrkesroll 

• Ökad självständighet 

• Större ansvar 

• Ökat samarbete 

• Mentor för nya kollegor 
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Förväntan… 

Kulturskapande 
• Rekrytering annons/intervju 
• Utveckling/lönesamtal 
• Dagliga samtal individ/team 
• Gemensam värdegrund 
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…och möjlighet 

Skapa delaktighet 
• Involvera alla i teamen 
• Stärka medarbetare att våga 
• Visa förtroende och stöd 
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…att se vidare 

Främja utveckling 
• Karriärutvecklingsmodell 
• Erbjuda vidareutbildningar 
• Uppmuntra förbättringsarbeten 

och forskning 
• Specialisering inom teamen 
• Lära över professionsgränserna 
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Kompetens och teamwork är vägen framåt 

• Kan vi som arbetsgivare vara attraktiva 
- erbjuda olika karriärvägar 
- höja kompetensen 
- skapa teamsamarbete 

• Kan vi fortsätta 
- utveckla verksamheterna, 
- arbeta smart och effektivt  
- göra rätt från början med patienten i fokus 
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Tack! 

sara.synnergren@vgregion.se 
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