
Kliniskt utvecklingsår 
(KUÅ)



Vad är KUÅ?



Målgrupp?



Varför?



Önskemål om yrkesintroduktion 

Arbetsmiljö

Rekrytering/Personalomsättning

Central finansiering

Bakgrund



Syfte

Syftet med KUÅ är främst att säkra en yrkesintroduktion som motsvarar

behov och önskemål från nyexaminerade sjuksköterskor och Landstingets

verksamheter. Det kliniska utvecklingsåret skall underlätta övergången

mellan utbildningen och yrkesrollen för sjuksköterskorna.



Mål
För de nyexaminerade sjuksköterskorna

 Att KUÅ ger möjlighet att utveckla förmågan att leda och ansvara för

omvårdnadsarbetet

 Att KUÅ leder till att sjuksköterskan utvecklas och känner trygghet i sin

yrkesroll

 Att KUÅ stöttar utveckling och förbättring av kliniska färdigheter

 Att KUÅ utvecklar förmågan att knyta ihop teoretiska och kliniska

färdigheter

 Att KUÅ skapar forum för dialog och återkoppling under året



Mål
För arbetsgivaren

 Att KUÅ skapar förutsättningar för rekrytering av nyexaminerade

sjuksköterskor

 Att KUÅ bidrar till en minskad personalomsättning

 Att KUÅ höjer kompetens och färdigheter hos Landstingets

medarbetare

 Att KUÅ leder till att ny kompetens från utbildningen tas tillvara i

Landstingets verksamheter



LUST studien

Möten AS

Underlag LE

Utbildningssjuksköterskor

KTC erfarenhet

Studiebesök Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Fokusgruppsintervjuer

Behovsinventering



Identifierade behov utifrån fokusgruppsintervjuer

Citat från fokusgrupperna
• ”En svårstucken patient tar 45 min istället för 10 min som för en van”
• ”Nya sjuksköterskor har höga krav på sig själva, dom ska göra allt själva”
• ”Osäkerhet hos nya i vem som förväntas göra vad”

Under intervjuerna framkom många exempel på olika typer av färdighetsträning som 
man ansåg att nyexaminerade sjuksköterskor behöver öva på. T ex: PVK, Venprov, 
Sond, KAD, Kliniskt status m.fl. 



Struktur

Anställning i 
respektive 

förvaltning/
avdelning

Schemalagt KUÅ 
20%

(Obligatoriskt)

Intag 2ggr/år



Senior handledning
Individuell 

handledning/mentorskap

Avdelningen (80%)

Ansvar

Kliniskt Utvecklingsår 20%

Färdighetsträning Föreläsningar



Kliniskt Utvecklingsår

Kliniska Färdigheter Professionen

Ansvar/Ledarskap/Kommunikation

Vilar på två ben

Metodövningar och simulering



Några ämnen

• TUB
• CRM, simulering
• Svåra mötet, teori/praktik
• Färdighetsträning
• Sjuksköterskeprofessionen
• Hygien
• Omvårdnadsansvar
• Reflektionstid
• EKG

• Omvårdnadsledning i teamet
• Barn-HLR/ S/A-HLR
• Dokumentation
• Luftvägen
• Vårdförbundet
• LUST
• Sårvård
• Barn på sjukhus
• Tvärprofessionell simulering



Utveckling

Fortlöpande utvecklingsarbete med utvärderingarna som grund 



Årsutvärdering









Mer info om Kliniskt Utvecklingsår

www.akademiska.se/KTC

Facebook: KTC Uppsala

info@ktc.one


