
                                                                                  

                         

 

Hej studenter!  

Här kommer information för er som vill jobba extra inom kommun och region! 

 

Termin 1–3 

• Som sjuksköterskestudent så kan du redan börja jobba inom vården. I 

termin 3 och vidare så kan du jobba extra som undersköterska, men du 

kan ändå jobba som något kallat Vårdassistent inom regionen och 

boendeassistent inom kommunen.  

 

• Som vårdassistent, så kan du hjälpa till med saker som omvårdnad 

tillsammans med undersköterska hos patienterna, mata, hjälpa till med 

städning i verksamheten och fylla på med material. Är en kanonbra 

träning för dig som inte har någon erfarenhet inom vården och kan få 

handledning av undersköterskor inom omvårdnaden! 

 

 



• Som boendeassistent gör du samma uppgifter fast på ett äldreboende 

med undersköterskor.  

 

• Det du inte får göra är att kunna använda medicintekniska utrustningar 

som kräver undersköterskeutbildning som blodtrycksmanschett och ta 

blodsocker.  

 

• Du ansöker likadant som vårdassistent som man gör som att ansöka som 

undersköterska.  

 

• Inom regionen, så får man jobba inom bemanningen. Du hoppar runt på 

slutenvårdsavdelningar där det behövs förstärkning. Om man vill jobba 

på en specifik avdelning kan man diskutera med enhetschef både inom 

bemanningen och den avdelningen som du vill jobba på.  

 

Termin 3–6 

 

•  Du har nu tillstånd att jobba som undersköterska! 

 

• Som undersköterska, så deltar man i medicintekniska åtgärder. Du har 

även patientansvar där man har en grupp patienter. Perfekt träning för 

att observera sina patienter och bidra med tips till sjuksköterska 

angående omvårdnadsåtgärder! 

 

• Samma regler gäller som vårdassistenter att man söker via bemanningen 

och jobba extra. Men om man vill jobba på en specifik avdelning, så tar 

man kontakt med avdelningen och bemanningen för att diskutera.  

 



• Du får som bemanningspersonal rätten till introduktionsdagar. Du får gå 

med en undersköterska som hjälper och informerar hur saker fungerar. 

Du väljer själv hur många introdagar du vill ha tills du känner dig trygg 

att gå självständigt! 

 

• Om man vill jobba extra inom kommunen så kan man skicka en 

intresseanmälan, både för vårdassistenter/boendeassistenter och som 

undersköterska! 

 

 https://www.gotland.se/ledigajobb  

 

 

• Notera att fr.o.m. den 1 juli 2023 så är undersköterska en skyddad 

yrkestitel. Detta för att undersköterska kräver en viss utbildning och 

därigenom så måste krav fyllas för att man nu ska kunna få titeln enligt 

Socialstyrelsen.  

 

• De som har utbildning sen innan som undersköterska och/eller har en 

tillsvidareanställning som undersköterska innan 1 juli kan använda 

undersköterska inom sitt CV. 

 

• Det är ännu oklart från verksamheten vad titeln blir för de studenter som 

inte har gjort färdigt termin 3 innan 1 juli 2023 och inte har någon 

undersköterskeutbildning. Uppdatering angående detta kommer ske 

framöver! 

 

För att ansöka extrajobb så kan du mejla: 

Jenny hult: Rekryteringschef via HSF region Gotland  

https://www.gotland.se/ledigajobb


 jenny.hult@gotland.se 

 

 

 

Har du frågor angående ansökan eller ytterligare information kan du kontakta 

mig eller rekryteringsavdelningen! 

Isak Holma: Arbetslivsansvarig inom GOS Isak.holma.2633@student.uu.se  

Marie strandänger: HR-administratör marie.strandanger@gotland.se  

Lotta Israelsson: HR administratör lotta.israelsson@gotland.se  
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