
KLINISKT BASÅR FÖR SJUKSKÖTERSKOR 
PÅ ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS
Bygg gedigen erfarenhet och färdigheter under ett basår 
tillsammans med oss. Vi ser fram emot att jobba med dig!



Astrid Lindgrens Barnsjukhus har sedan 2016 erbjudit grundutbil-
dade sjuksköterskor Kliniskt basår med syfte att ge dig ett gediget 
utbildningsprogram inom barnsjukvård. Du är tillsvidareanställd 
på en av våra avdelningar och deltar ditt första anställningsår i det 
kliniska basåret.
 
Det kliniska basåret innehåller fyra delar:

Färdighetsträning på kliniskt träningscenter (KTC)

Teoretiska kunskaper som interaktiva föreläsningar och workshops

Individuella hospiteringar på för dig relevanta avdelningar

Handledning och reflektion i sluten grupp med dina sjuksköterske-
kollegor från Kliniskt basår

Programmet startar två gånger per år (mars och september) och 
omfattar 10% av en heltidsanställning. 
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Vad säger våra deltagare om kliniskt basår:

”…man har fått kunskap som man verkligen kan lita på” 
DELTAGANDE SJUKSKÖTERSKA

”Vi kan lära mycket av varandra”
DELTAGANDE SJUKSKÖTERSKA

”..både teoretiskt och praktiskt, men också mentalt att ha något mer i ryggen” 
DELTAGANDE SJUKSKÖTERSKA

”Det kliniska basåret har bidragit till att man känner sig mer trygg i sin roll som 
sjuksköterska” 
DELTAGANDE SJUKSKÖTERSKA

”Lyx att få gå programmet” 
DELTAGANDE SJUKSKÖTERSKOR

Vad säger våra deltagare om kliniskt basår:

”Det kändes som att de växte i sin roll under året”

”Det var skillnad professionellt på de som gått basåret”

”De som går basåret får ju självförtroende och kan komma tillbaka med en 
annan pondus. Jag tycker ju att de får bättre självförtroende, kött på benen 
liksom, både tillhöra en grupp och sen att de får kompetensen.”

Hur gör du för att börja Kliniskt basår?
För mer information, kontakta din OVC eller utbildningsansvarig sjuksköterska 
på din avdelning.Välkommen att läsa mer på www.karolinska.se/jobba-hos-oss”
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