
karolinska.se/jobb

Betald specialist
utbildning 
FÖR DIG SOM ÄR GRUNDUTBILDAD SJUKSKÖTERSKA

https://www.karolinska.se/jobb


Betald specialistutbildning innebär att du som är utbildad sjuksköterska får 
möjlighet att genomföra dina specialiststudier på betald arbetstid, och  
samtidigt säkra var du ska arbeta när du blir klar med studierna. Studie
lönsavtalet innebär att du förbinder dig att arbeta hos oss på Karolinska 
Universitetssjukhuset i två år efter avslutade studier – men förhoppningsvis 
vill du stanna betydligt längre!

Vi välkomnar dig oavsett om du studerar på heltid eller deltid, och tar gärna 
även emot dig som redan har påbörjat dina studier. 

Betald specialist 
utbildning via Karolinska 
Universitetssjukhuset

Vi erbjuder betald utbildning för dig som läser  
specialistutbildning, exempelvis inom:
• Akutsjukvård  
• Operationssjukvård  
• Intensivvård  
• Anestesisjukvård  

• Barn- och  
ungdomssjukvård  

• Barnmorska   
• Onkologisk vård

• Vård av äldre  
• Kirurgisk vård
• Infektionssjukvård 
• Hjärtsjukvård

Läs mer om utbildningarna, upplägg och innehåll på lärosätenas hemsidor 
eller på www.antagning.se.

https://www.antagning.se


ARBETE UNDER  
UTBILDNINGEN
Vid terminsuppehållet under  
sommaren arbetar du på den enhet  
där du har din anställning.

Har du blivit erbjuden anställning inom 
en verksamhet där du inte kan arbeta 
förrän du är färdig specialist, kommer  
du till dess att utbildningen är avslutad 
att arbeta på en annan anvisad enhet 
inom Karolinska. Om du redan har en 
anställning på Karolinska finns möjlighet 
att arbeta kvar på din nuvarande enhet 
till dess att utbildningen är avslutad. 

Du som studerar på deltid arbetar  
resterande tid på den enhet där du  
under studietiden är anställd. Givetvis 
har du samma rätt till semester som 
övriga anställda på sjukhuset.

OM KAROLINSKA 
Karolinska ansvarar för de mest kom-
plexa fallen. Det innebär att vi inte bara 
tar emot patienter från Stockholm, utan 
även från hela Sverige och från andra 
delar av världen. Som medarbetare hos 
oss får du chansen att arbeta med den 
senaste tekniken och ofta med fall och 
diagnoser som du inte möter någon 
annanstans. 

Ditt arbete bidrar till att göra skillnad 
både för den enskilde patienten och för 
sjukvården i stort. I och med samarbetet  
med Karolinska Institutet finns även 
en naturlig koppling till forskning och 
utbildning.

Med våra drygt 15 000 medarbetare  
är vi en av Stockholms största arbets-
platser. Det innebär stora möjligheter  
för dig som medarbetare att utvecklas 
inom din roll, genom att gå vidare till nya 
avdelningar, eller genom att byta roll 
inom organisationen. Även om vi är en 
stor organisation finns den lilla arbets-
platsens fördelar i närheten till och 
samhörigheten med det egna teamet. 

Det var fantastiskt att  
få min utbildning på  

betald arbetstid – annars  
hade det aldrig gått.
Lotta, specialistsjuksköterska inom barn  
och ungdom. 

Det är en fin gest från  
arbetsgivaren – jag kan  

utveckla mig och slippa mer  
studieskulder.
Madeleine, sjuksköterska, under utbildning till 
specialistsjuksköterska inom medicinsk vård. 



Är du intresserad? 
Rekryteringen till betald specialistutbildning sker två gånger per år,  
i anslutning till lärosätenas antagningsperioder. När annonsen ligger  
ute hittar du den på www.karolinska.se/jobb. 

Det går även bra att höra av dig till Karolinskas Rekryteringscenter på 
rekryteringscenter.karolinska@sll.se.  

LÄS MER! 
Se våra lediga tjänster och läs mer 
om Karolinska som arbetsgivare: 
karolinska.se/jobb
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