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Kompetens = ?



Teoretiska kunskaper

fysiologi, farmakologi, fysik, kemi…

Kompetens 1



Kompetens 2

Praktiska färdigheter



Kompetens 3

Sätt att agera och uppträda

Non-technical skills, NTS

Bidra till ett bra teamarbete

Utnyttja kunskaper och färdigheter



Kompetens 4

Att förstå sitt arbete

Vad är det för yrke vi ska utveckla 

skicklighet inom? 

Att förstå vad jobbet handlar om

Att förstå yrkets alla aspekter eller 

roller



Variationer i förståelsen av yrket

I yrkesgrupp finns det alltid ett mönster 

av hur olika personer uppfattar eller 

förstår sitt arbete

Exempel: narkosläkare

60 intervjuer, 40 läkare, 9 sjukhus

Svar på frågan ”när är du nöjd med ditt 

arbete” och ”vad är kärnan i ditt arbete 

som narkosläkare”



Specialisterna – olika sätt att 

förstå arbetet



Jag känner mig rätt nöjd när jag 

märker att patienterna mår bra, att 

dom inte har ont. Man går på postop 

sen och tittar till sina patienter och 

ser att dom faktiskt mår bra …

Det är oerhört mycket kommunikation 

det här jobbet….att kunna kommunicera 

och administrera olika saker. Och när 

jag känner att jag är nöjd, då har dom 

här sakerna flutit väldigt bra 

Och är det då så att det flyter bra, vi 

har bestämt att den här ordningen 

ska vi ha, allting flyter bra och det 

blir som vi har förutsett, då känner 

vi oss ganska nöjda och då får vi 

också mera gjort 

och man söver snyggt och man kan 

behålla dom vitala funktionerna så 

att säga intakta, då blir man nöjd 

Vår del här måste fasa in i processen 

över huvud taget för att det skall gå så 

smidigt som möjligt för kirurger och 

anhöriga, för samtliga för att det skall 

vara roligt.

Att göra en ”tjusig” extubation på en 

abrasio-unge kan vara tilltalande. Att 

matcha så att säga extubationen till 

uppvaknandet. Det kan vara 

tillfredsställande 

När jag får en känsla av att den här 

patienten har jag kunnat hjälpa genom 

det här. Att hon inte upplevt den oro och 

skräck som hon kanske trodde dom 

skulle uppleva

…en servicedisciplin för sjukhusets 

fromma, vad avser akuta tillstånd i 

alla åldrar med hot mot vitala 

funktioner…för jag är ju inte viktig 

som individ utan som en kugge för 

verksamheten.



När jag får en känsla av att den här 

patienten har jag kunnat hjälpa genom 

det här. Att hon inte upplevt den oro och 

skräck som hon kanske trodde dom 

skulle uppleva

Jag känner mig rätt nöjd när jag 

märker att patienterna mår bra, att 

dom inte har ont. Man går på postop 

sen och tittar till sina patienter och 

ser att dom faktiskt mår bra …

Det är oerhört mycket kommunikation 

det här jobbet….att kunna kommunicera 

och administrera olika saker. Och när 

jag känner att jag är nöjd, då har dom 

här sakerna flutit väldigt bra 

Och är det då så att det flyter bra, vi 

har bestämt att den här ordningen 

ska vi ha, allting flyter bra och det 

blir som vi har förutsett, då känner 

vi oss ganska nöjda och då får vi 

också mera gjort 

Vår del här måste fasa in i processen 

över huvud taget för att det skall gå så 

smidigt som möjligt för kirurger och 

anhöriga, för samtliga för att det skall 

vara roligt.

Att göra en ”tjusig” extubation 

på en abrasio-unge kan vara 

tilltalande. Att matcha så att 

säga extubationen till 

uppvaknandet. Det kan vara 

tillfredsställande 

…en servicedisciplin för sjukhusets 

fromma, vad avser akuta tillstånd i 

alla åldrar med hot mot vitala 

funktioner…för jag är ju inte viktig 

som individ utan som en kugge för 

verksamheten.

om man söver snyggt och 

man kan behålla dom vitala 

funktionerna så att säga 

intakta, då blir man nöjd 



Professional artist

Virtuos, snabb i 

tanke och hand

Bäst när det är som 

svårast

Förtjust i utmaningar

Högsta mål att göra 

svåra saker på ett 

tjusigt sätt



Professional artist

Virtuos



Det är oerhört mycket kommunikation 

det här jobbet….att kunna kommunicera 

och administrera olika saker. Och när 

jag känner att jag är nöjd, då har dom 

här sakerna flutit väldigt bra 

Och är det då så att det flyter bra, vi 

har bestämt att den här ordningen 

ska vi ha, allting flyter bra och det 

blir som vi har förutsett, då känner 

vi oss ganska nöjda och då får vi 

också mera gjort 

och man söver snyggt och man kan 

behålla dom vitala funktionerna så 

att säga intakta, då blir man nöjd 

Vår del här måste fasa in i processen 

över huvud taget för att det skall gå så 

smidigt som möjligt för kirurger och 

anhöriga, för samtliga för att det skall 

vara roligt.

Att göra en ”tjusig” extubation på en 

abrasio-unge kan vara tilltalande. Att 

matcha så att säga extubationen till 

uppvaknandet. Det kan vara 

tillfredsställande 

När jag får en känsla av att 

den här patienten har jag 

kunnat hjälpa genom det här. 

Att hon inte upplevt den oro 

och skräck som hon kanske 

trodde dom skulle uppleva

Jag känner mig rätt nöjd när 

jag märker att patienterna mår 

bra, att dom inte har ont. Man 

går på postop sen och tittar till 

sina patienter och ser att dom 

faktiskt mår bra …

…en servicedisciplin för sjukhusets 

fromma, vad avser akuta tillstånd i 

alla åldrar med hot mot vitala 

funktioner…för jag är ju inte viktig 

som individ utan som en kugge för 

verksamheten.



The good Samaritan

God och omtänksam

Ser människan i 

patienten, tar sig tid för 

att lyssna

Omsorgsfull och 

noggrann med 

betoning på säkerhet



The good Samaritan

Professional artist

Virtuos

God och 

omtänksam



När jag får en känsla av att den här 

patienten har jag kunnat hjälpa genom 

det här. Att hon inte upplevt den oro och 

skräck som hon kanske trodde dom 

skulle uppleva

Jag känner mig rätt nöjd när jag 

märker att patienterna mår bra, att 

dom inte har ont. Man går på postop 

sen och tittar till sina patienter och 

ser att dom faktiskt mår bra …

Och är det då så att det flyter 

bra, vi har bestämt att den 

här ordningen ska vi ha, 

allting flyter bra och det blir 

som vi har förutsett, då 

känner vi oss ganska nöjda 

och då får vi också mera 

gjort 

och man söver snyggt och man kan 

behålla dom vitala funktionerna så 

att säga intakta, då blir man nöjd 

Vår del här måste fasa in i processen 

över huvud taget för att det skall gå så 

smidigt som möjligt för kirurger och 

anhöriga, för samtliga för att det skall 

vara roligt.

Att göra en ”tjusig” extubation på en 

abrasio-unge kan vara tilltalande. Att 

matcha så att säga extubationen till 

uppvaknandet. Det kan vara 

tillfredsställande 

kirurgen kom igång före önskat 

klockslag. … då vet man att kirurgen 

har bättre förutsättningar att orka 

med sitt jobb

…en servicedisciplin försjukhusets 

fromma

Det är oerhört mycket 

kommunikation det här 

jobbet….att kunna kommunicera 

och administrera olika saker. 

Och när jag känner att jag är 

nöjd, då har dom här sakerna 

flutit väldigt bra 

…en servicedisciplin för sjukhusets 

fromma, vad avser akuta tillstånd i 

alla åldrar med hot mot vitala 

funktioner…för jag är ju inte viktig 

som individ utan som en kugge för 

verksamheten.



Commander

Välorganiserad och 

stabil

Bäst i röriga 

situationer när kaos 

är nära, ser då till att 

skaffa sig  kontroll 

Kommunicerar tydligt 

utan onödiga ord



Commander

The good Samaritan

Professional artist

Virtuos

God och 

omtänksam

Välorganiserad 

och stabil



När jag får en känsla av att den här 

patienten har jag kunnat hjälpa genom 

det här. Att hon inte upplevt den oro och 

skräck som hon kanske trodde dom 

skulle uppleva

Jag känner mig rätt nöjd när jag 

märker att patienterna mår bra, att 

dom inte har ont. Man går på postop 

sen och tittar till sina patienter och 

ser att dom faktiskt mår bra …

Det är oerhört mycket kommunikation 

det här jobbet….att kunna kommunicera 

och administrera olika saker. Och när 

jag känner att jag är nöjd, då har dom 

här sakerna flutit väldigt bra 

Och är det då så att det flyter bra, vi 

har bestämt att den här ordningen 

ska vi ha, allting flyter bra och det 

blir som vi har förutsett, då känner 

vi oss ganska nöjda och då får vi 

också mera gjort 

och man söver snyggt och man kan 

behålla dom vitala funktionerna så 

att säga intakta, då blir man nöjd 

Att göra en ”tjusig” extubation på en 

abrasio-unge kan vara tilltalande. Att 

matcha så att säga extubationen till 

uppvaknandet. Det kan vara 

tillfredsställande 

…en servicedisciplin för 

sjukhusets fromma, vad 

avser akuta tillstånd i alla 

åldrar med hot mot vitala 

funktioner…för jag är ju inte 

viktig som individ utan som 

en kugge för verksamheten.

Vår del här måste fasa in i 

processen över huvud taget 

för att det skall gå så 

smidigt som möjligt för 

kirurger och anhöriga, för 

samtliga för att det skall 

vara roligt.



Servant

Diplomatisk begåvning

Förstår komplexiteten 

och osäkerheten i 

sjukvården

Underlättar för andra att 

göra ett bra jobb 

Har varit eller kommer 

att bli chef



The good Samaritan Servant

Professional artist

Virtuos

God och 

omtänksam
Klok och 

ansvars-

tagande

Välorganiserad 

och stabil

Commander



The good Samaritan Servant

Professional artist

Kontrollera 

fysiologin

Hjälpa 

individen

Stödja 

systemet

Leda 

teamet

’The work map’

Commander



The good Samaritan Servant

Professional artist

Kontrollera 

fysiologin

Hjälpa 

individen

Stödja 

systemet

Leda 

teamet

’The work map’

Commander

välja roll att fokusera på

– i en klinisk situation

– vid reflektion efteråt



Yrkesförståelse - sammanfattat

Vi växlar mellan olika roller i jobbet

Den som har en medveten förståelse för de 

olika aspekterna av yrket kan

– välja roll att fokusera på i en given  

klinisk situation

– välja teori att koppla en upplevelse i   

jobbet till 



paus!



Kompetens 5 - expertkunskap

Yrkesskicklighet

Något som utvecklas med tid och 

erfarenhet

Förtrogenhetskunskap

Inte vad man vet och kan utan mera hur

man vet och kan det.



Från novis till expert

Novis

Kompetent

Skicklig

Expert

Dreyfus  &  Dreyfus



Novis

Främmande för situationen

Regler för vad som ska observeras

Regler för att bestämma handling 

Fler och fler fakta…



Kompetent

Val av plan 

Värdering av utvalda delar av

situationen

Regelstyrt val av handling

Efteråt: emotionellt  präglad reflektion

Starka minnen av situatoner…



Skicklig

Ser direkt vad det är för sorts situation

Medvetet val av handling grundat på 

regler

Utvecklar en bank av erfarenheter…



Expert

Ser direkt vad det är för sorts situation 

Vet direkt bästa plan för handling

Men kan inte förklara, bara vet…



Novis medveten, ostrukturerad

Kompetent medveten, strukturerad

Skicklig intuitiv bedömning, 

medvetet val av handling

Expert intuitiv bedömning, 

intuitivt val av handling

Tyst kunskap

Från novis till expert



Två dimensioner av 

kunskap / färdigheter

Explicit Tyst



Michael Polanyi: The Tacit Dimension 

1967



Två sätt att  tänka

Analytiskt Intuitivt

Långsamt Snabbt

Kontrollerat Automatiskt

Mödosamt Obesvärat

Övervakar Verkställer



Novis medveten, ostrukturerad

Kompetent medveten, strukturerad

Skicklig intuitiv bedömning, 

medvetet val av handling

Expert intuitiv bedömning, 

intuitivt val av handling

Från novis till expert

analytisk

intuitiv



intuitivt tänkande, snabbt och lätt… 



och en liten stund av analys



Hur blir man “expert”?

Hur blir man snabbare erfaren?



1. Låta sig utsättas för svåra situationer
(“it must hurt”)

2. Reflektera över det som hände

3. Koppla erfarenheter till teori 
(det explicita och intuitiva i samverkan)

Att bli erfaren snabbare



1. Låta sig utsättas för svåra situationer
(“it must hurt”)

2. Reflektera över det som hände

3. Koppla erfarenheter till teori 
(det explicita och intuitiva i samverkan)

Garantera patientens säkerhet 

Handledarens roll



Handledarens roll

1. Låta sig utsättas för svåra situationer
(“it must hurt”)

2. Reflektera över det som hände

3. Koppla erfarenheter till teori
(det explicita och intuitiva i samverkan)

Välj den pedagogiskt mest värdefulla 

aspekten av en klinisk situation



1. Låta sig utsättas för svåra situationer
(“it must hurt”)

2. Reflektera över det som hände

3. Koppla erfarenheter till teori 
(analys och intuition i samverkan)

Det snabba intuitiva kan leda oss fel!

Att bli erfaren snabbare



Experience – reflect – think – act

Experiential learning



Erfara

Reflektera

Teoretisera

Experi-
mentera

uppleva

betrakta

tänka

agera



Erfara

Reflektera

Teoretisera

Experi-
mentera

Lärstilar



Erfara

Reflektera

Teoretisera

Experi-
mentera

Lärstil 1

uppleva

agera



Erfara

Reflektera

Teoretisera

Experi-
mentera

Lärstil 2

betrakta

tänka



Slutord

Flera dimensioner av kompetens

Det centrala: att utsätta sig för och 

hantera svåra, krävande situationer. 

Reflektera efteråt, koppla ihop med 

teoretiska kunskaper. 



Släpp taget om reglerna – annars når 

man inte upp till ”good enough”-nivån

men behåll kontakten med teorin – det 

behövs för att bli ”expert”



att fundera över

vad behövs för att man ska kunna utsätta 

sig?

och hur kan man se till att reflektion blir 

av och att den blir bra?


