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Frågor och svar om specialistutbildning för sjuksköterskor och barnmorskor 
med lön under studietiden

Behörighet 

1. Vem är behörig att söka?
För att vara behörig att söka behöver du ha svensk sjuksköterskelegitimation samt
vara behörig för högskolestudier. På www.antagning.se/ kan du läsa mer om vad som
krävs för den specifika utbildning du önskar söka.

För att bli antagen till aktuella specialistutbildning måste du som sökande själv söka
utbildningen via www.antagning.se/. 

Karolinska kommer även göra ett urval baserat på arbetslivserfarenhet och ser därför
att sökande har minst två års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska. Erbjudandet
riktar sig främst till grundutbildade sjuksköterskor som inte har någon
specialistutbildning sedan tidigare.

2. Behöver jag söka om jag redan arbetar på en enhet som erbjuder mig möjlighet
till specialistutbildning med lön?
Oavsett om du är anställd på Karolinska eller ej måste du ansöka om betald
specialistutbildning.

3. Har jag förtur om jag redan har en anställning på Karolinska?
Du är välkommen att söka oavsett om du har en anställning på Karolinska eller inte.
Ett urval kommer att göras utifrån tidigare arbetslivserfarenhet och personliga
egenskaper.

4. Kan jag studera vid vilket lärosäten som helst?
Du väljer själv vilket lärosäte du önskar studera vid.

5. Om jag redan har påbörjat en specialistutbildning är jag behörig att söka ändå?
Du är välkommen att söka om du redan har blivit antagen och påbörjat studier på
någon av aktuella specialistutbildningar.

http://www.antagning.se/
http://www.antagning.se/
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Avtal och lön 

8. Vad innebär specialistutbildning med lön?
Specialistutbildning med lön innebär att du får bibehållen grundlön. På den utbetalda 
studielönen betalas skatt och du bekostar själv aktuell kurslitteratur, resor till och från 
lärosätet samt övriga kostnader som kan uppkomma i samband med studierna.

9. Behöver jag studera heltid?
Du kan själv välja om du önskar studera på heltid eller halvtid. Om du väljer att 
studera halvtid ger vi dig möjligheten att arbeta upp till resterande 50% på den enhet 
du under studietiden är anställd.

10. Var kommer jag att arbeta under utbildningen?
I de flesta fall kommer du att arbeta på den enheten du blivit anställd. Har du blivit 
erbjuden anställning inom en verksamhet som kräver specialistkompetens t ex 
intensivvård, operation eller anestesi 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 den enheten till dess att 
utbildningen är avslutad.

11. Kan man söka om man är föräldraledig?
Du är välkommen att söka även om du är föräldraledig.

12. Behöver jag arbeta under sommaren och hur fungerar det med 
semesterdagar?Studielön motsvarande den aktuella studietakten utgår under 
terminerna. Vid studieuppehåll så som sommarlov arbetar du på den enhet du har 
din anställning eller har blivit placerad under studietiden. Du har samma rätt till 
semester och semesterdagar som övriga anställda på sjukhuset.

13. Vad erbjuds jag för lön efter avslutade studier?
Efter avslutad och godkänd utbildning kommer lönen att motsvara det rådande 
löneläget på arbetsplatsen.

6. Hur ser rekryteringsprocessen ut och av vem görs urvalet?

Processen följer sjukhusets gängse rekryteringsprocess. Urval kommer att ske

löpande under ansökningstiden och hanteras av sjukhuset och av respektive

verksamhet utsedda representanter.

7. Vad händer om jag inte blir antagen till utbildningen?

Om du inte blir antagen till utbildningen finns fortsatt möjlighet att erbjudas
anställning som grundutbildad sjuksköterska på någon av Karolinskas enheter
baserat på dina tidigare erfarenheter och preferenser.

Urval och rekryteringsprocess 
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Ja – detta regleras i studieavtalet. Medarbetare som får ta del av avtalet förbinder sig 
att för den studielön som erhållits, direkt efter godkänd examination som 
specialistsjuksköterska aktivt tjänstgöra under två år vid det tema/funktion 
medarbetaren har sin anställning. Om detta ej uppfylls föreligger 
återbetalningsskyldighet motsvarande halva (50 %) av det belopp som berörd 
medarbetare har erhållit i studielön. Vid återbetalning upprättas särskild 
överenskommelse mellan parterna om hur återbetalning ska ske.  

14.Förbinder man sig att arbeta kvar på Karolinska en viss tid efter avslutad
utbildning?




