
Nationella kompetenser för hälsovårdare är: 
 
Hälsofrämjande hälsovårdararbete 
- promotivt och preventivt hälsovårdararbete 
- resursförstärkande hälsovårdararbete 
- uppsökande hälsovårdararbete 
- mångkulturellt hälsovårdararbete 
- verksamhetsmodeller och arbetsmetoder i hälsovårdararbetet 
 
Hälsovårdararbete på individ- familje- och samfundsnivå 
- hälsovårdararbete med familjen som väntar barn 
- hälsovårdararbete med barn, skolbarn, unga och deras familjer 
- hälsovårdararbete med befolkningen i arbetsför ålder 
- hälsovårdararbete med äldre och deras familjer  
 
Främjande av en hälsosam och trygg miljö 
- främjande av miljöhälsa 
- förebyggande och vård av infektionssjukdomar samt vaccinationsverksamhet 
 
Hälsovårdararbete på samhällsnivå 
- hälsovårdaren som professionell samhällspåverkare 
- utvecklandet av hälsovårdstjänsternas kvalitet och effektivitet 
 
Ledarskap och utveckling inom hälsovårdararbete 
- hälsovårdarens yrkesetiska verksamhet 
- ledarskap inom hälsovårdararbetet 
- framtidsorienterat hälsovårdararbete 
 
Formella kvalifikationer (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/55/EU) som 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård ska visa att yrkesutövaren kan tillämpa minst 
följande kunskaper:  
- Förmåga att göra en oberoende diagnos av de vårdinsatser som krävs genom att tillämpa aktuella 
teoretiska och kliniska kunskaper samt planera, organisera och utföra vårdinsatser  
- Förmåga att arbeta effektivt tillsammans med andra aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn, 
däribland deltagande i praktisk utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal  
- Förmåga att tillhandahålla rådgivning åt enskilda personer, familjer och grupper om en hälsosam livsstil 
och egenvård  
- Förmåga att omedelbart inleda oberoende livräddningsinsatser och vidta åtgärder i kriser och 
nödsituationer  
- Förmåga att ge oberoende rådgivning, instruktioner och stöd till personer som är i behov av vård och 
till deras närstående 
- Förmåga att göra en oberoende kvalitetssäkring och utvärdering av vårdinsatserna  
- Förmåga att kommunicera på ett yrkesmässigt och uttömmande sätt samt samarbeta med företrädare 
för andra yrken inom hälso- och sjukvårdssektorn 
- Förmåga att analysera vårdkvaliteten för att förbättra det egna yrkesutövandet som sjuksköterska med 
ansvar för allmän hälso- och sjukvård 
 
 



Nationella kompetenser för sjukskötare med ansvar för allmän hälso- och sjukvård är: 
- Individcentrering 
- Etik och professionalitet i vården 
- Ledarskap och företagsamhet 
- Klinisk vård 
- Evidensbaserat arbete och beslutsfattande 
- Handledning och lärande 
- Främjande av hälsa och funktionsförmåga 
- Verksamhetsområden inom social- och hälsovård  
- Kvalitet och säkerhet inom social- och hälsovård 


