
                               

 

 

 

Hej alla fina studenter! 

Ni har precis tagit examen och vill veta mer om vilka möjligheter ni har 

som färdigutbildade och nyblivna sköterskor?  

Vi kommer med generell information, men även frågor som ofta tas upp! 

Sjuksköterska 

Region Gotland ansvarar för all akutsjukvård, primärvård, psykiatri och 

sjukvård inom ordinärt och särskilt boende på ön. Vårt unika ö-läge ställer 

speciella krav på kunskap, teknisk utrustning och flexibilitet inom sjukvården. 

För sjuksköterskan varierar arbetsuppgifterna mellan olika verksamheter, 

oavsett var du arbetar är patienten och dennes närstående alltid i fokus. 

Som sjuksköterska deltar du aktivt i omvårdnadsarbetet samt planerar och leder 

detta. Du bedömer fortlöpande patientens tillstånd och sköter bland annat 

medicinering, provtagning, undersökningar och för journalanteckningar över 

patienternas tillstånd. Du ansvarar även för att kvalitetsutveckla omvårdnaden. 

Här kan du jobba 

• Särskilt boende för äldre 

• Demensboende 



• Korttidsboende 

• Hemsjukvård, som inkluderar dagtid, kväll- och natt samt LSS 

• Resursteamet 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

• Öppen- och slutenvården inklusive psykiatri 

• Primärvården 

• Barn- och elevhälsan 

Du kan efter examen ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs 

för att arbeta som sjuksköterska. 

För sjuksköterskor erbjuder vi: 

• Möjlighet till upplärning inom lämplig öppenvårdsverksamhet 

• Individuell kompetensutvecklingsplan cirka 5 procent av tjänstetiden. 

Utbildning, hospitering, praktisk träning samt möjlighet att delta 

på övriga utbildningsaktiviteter. 

• Specialistsjuksköterskor/vidareutbildning - möjlighet till betald 

vidareutbildning inom vissa områden där verksamhetsbehov 

förekommer, såsom distriktssköterska, specialistsjuksköterska, 

barnmorska och silviasjuksköterska. 

Vi har ett bra samarbete med Uppsala universitet som erbjuder 

distanskurser och möjligheten att förena studier med arbete 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                       

 

 

 

QnA: 

 

 

 

 

Vad krävs för att jag ska kunna få börja som sjuksköterska? 

-Som sjuksköterska krävs det att du har genomfört sjuksköterskeprogrammet i 

Sverige, samt en legitimation som du kan hämta ut via Socialstyrelsen. Här kan klicka 

för att ansöka! 

 https://legitimation.socialstyrelsen.se/legitimation/  

 

https://legitimation.socialstyrelsen.se/legitimation/


 

 

 

 

Vart ansöker jag om jobb?  

På Region Gotlands hemsida, så hittar du en lista på ansökningar som uppdateras 

kontinuerligt. Ansökningarna finns tillgängliga under en viss tidsgräns och uppdateras 

kontinuerligt, så det är bara att ansöka till så många avdelningar du vill!  

https://gotland.se/ledigajobb  

 

 

Om tjänsten jag vill ha inte finns att ansöka, hur gör jag då?  

Det går bra att kontakta enhetschefen på den avdelningen du vill jobb på. Lättaste 

sättet att få tag på din enhetschef är via växel 0498–269000. 

 

Annars kan man alltid kontakta bemanningen, hsfbemanning@gotland.se eller söka 

vikariat via https://gotland.se/vikarie  

 

Om jag vill jobba, men känner att för att plugga vidare? 

▪ Du som sjuksköterska kan ansöka för specialistutbildningar, men kan också 

jobba samtidigt om du själv önskar det. Då kommer du få jobba ett antal 

procent och jobba ett antal procent beroende på vilken hastighet som den 

distanskursen har. Det finns flera områden som du kan utbilda dig vidare på. 

Här på Campus Gotland kan du välja: 

https://gotland.se/ledigajobb
mailto:hsfbemanning@gotland.se
https://gotland.se/vikarie


▪ Akutsjukvård 

▪ Ambulanssjukvård 

▪ Anestesisjukvård  

▪ Diabetesvård 

▪ Distriktssköterska 

▪ Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 

▪ Intensivvård 

▪ Kirurgisk vård 

▪ Onkologisk vård 

▪ Operationssjukvård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du har frågor, så glöm inte att kontakta oss på Rindi!  

Vi finns här för dig!  

Kan vi inte svara på din fråga, så kan du skicka mejl till: 

Marie strandägar- HR-administratör marie.strandanger@gotland.se  

Lotta Isrealsson- HR administratör lotta.israelsson@gotland.se 

https://www.campusgotland.uu.se/utbildning/programsida/?pInr=SAKU&pKod=MSJ2Y
https://www.campusgotland.uu.se/utbildning/programsida/?pInr=SAMB&pKod=MSJ2Y
https://www.campusgotland.uu.se/utbildning/programsida/?pInr=SANE&pKod=MSJ2Y
https://www.campusgotland.uu.se/utbildning/programsida/?pInr=SDIA&pKod=MSJ2Y
https://www.campusgotland.uu.se/utbildning/programsida/?pInr=SDIS&pKod=MSJ2Y
https://www.campusgotland.uu.se/utbildning/programsida/?pInr=SHBU&pKod=MSJ2Y
https://www.campusgotland.uu.se/utbildning/programsida/?pInr=SINT&pKod=MSJ2Y
https://www.campusgotland.uu.se/utbildning/programsida/?pInr=SKIR&pKod=MSJ2Y
https://www.campusgotland.uu.se/utbildning/programsida/?pInr=SONK&pKod=MSJ2Y
https://www.campusgotland.uu.se/utbildning/programsida/?pInr=SOPE&pKod=MSJ2Y
mailto:marie.strandanger@gotland.se
mailto:lotta.israelsson@gotland.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


