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Efter specialiseringsutbildningen…
EGEN KOMPETENSUTVECKLING / YRKESKUNSKAP
inhämtar, tolkar och tillämpar jag medicinsk information enligt principerna för kritisk informationssökning
identifierar jag gränserna för mitt kunnande och mitt utvecklingsbehov samt upprätthåller och utvecklar jag
kontinuerligt min yrkeskunskap
har jag förmåga att på ett ändamålsenligt sätt förmedla medicinsk kunskap och medicinska färdigheter till både läkare
och annan sjukvårdspersonal, samt till patienter och befolkning
FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLFÄRD
förebygger jag sjukdomar samt främjar hälsa och välfärd i mina patientkontakter
stöder jag patientens egna resurser och förmåga till problemlösning samt agerar på ett motiverande och handledande
sätt i patientarbetet
behärskar jag arbetet inom den förebyggande hälsovården, såsom rådgivningar samt skol- och studerandehälsovård
kan jag söka information om befolkningens hälsa och tillämpa den för att främja befolkningens hälsa och välfärd
INTERAKTION OCH SAMARBETE
klarar jag av att skapa och upprätthålla förtroliga och långvariga vårdförhållanden med respekt för patienten
är jag empatiskt närvarande vid varje patientkontakt och respekterar patientens behov
samarbetar jag i mångprofessionella och interprofessionella team på ett ändamålsenligt sätt, t.ex. som medlem,
sakkunnig, konsult eller ledare
kan jag uttrycka mig tydligt såväl muntligen som skriftligen och anpassat till kommunikationssättet
LEDARSKAP OCH UTVECKLINGSARBETE
känner jag till den lagstiftning som är central för mitt arbete och kan tillämpa den ändamålsenligt
använder jag de begränsade resurserna så, att det gagnar befolkningens och patienternas hälsa
klarar jag av att fungera som närmaste förman och ta det medicinska ansvaret
har jag förmåga att utveckla min egen verksamhet och organisationens verksamhet med syfte att främja
befolkningens hälsa och välfärd
MEDICINSKT KUNNANDE OCH KLINISKA FÄRDIGHETER
diagnostiserar och behandlar jag mina patienters långvariga sjukdomar i samförstånd med patienten och med de
andra som deltar i patientens vård
identifierar jag de patienter som behöver brådskande vård och agerar vid behov utan dröjsmål
använder jag sådana diagnostiska strategier och metoder som lämpar sig för primärvården
● stöder mina diagnostiska beslut på fakta om sjukdomars incidens och prevalens
● kan använda tiden och vårdens kontinuitet som diagnostiska arbetsredskap
● misstänker, identifierar och kan behandla sjukdomar också med atypiska symptom och i tidigt skede
● behärskar arbetet trots den osäkerhet som råder och klarar av att ta beslut också under omständigheter då
jag inte kan slutföra arbetet själv
● har goda kliniska färdigheter och använder dem ändamålsenligt, anpassat efter patienten och dennas
problem
använder jag information som jag samlat in från många olika källor för patientens bästa
agerar jag helhetsmässigt och beaktar patientens familj, arbete, näromgivning, kulturella bakgrund och övertygelse i
relation till sjukdomars uppkomst, framskridande och behandling
PROFESSIONALISM
känner jag till de yrkesetiska principerna och handlar i enlighet med dem
respekterar jag patientens självbestämmanderätt
är jag medveten om mina värderingar och attityder
är jag medveten om gränserna för min egen arbetsförmåga och är mån om min arbetsförmåga och mitt välbefinnande
bemöter jag patienternas behov jämbördigt och tar samtidigt hänsyn till andra vårdsökande samt till de tillgängliga
resurserna
VERKSAMHETSMILJÖ OCH KOORDINERING AV VÅRDEN
tar jag ett koordinerande helhetsansvar för patienten inom ramen för hälsorelaterade problem
hänvisar jag på ett ändamålsenligt sätt patienten vidare till andra instanser inom social- och hälsovården
gör jag upp en patientcentrerad vårdplan tillsammans med patienten, de närstående och övriga aktörer inom vården
kan jag ändamålsenligt förmedla information i olika situationer på ett sätt som jag valt

