
Ett spännande yrkesliv
Karriärvägar och utvecklings möjligheter för  
sjuksköterskor i Region Örebro län



Grattis till dig som har  
utbildat dig till sjuksköterska! 

Du har ett spännande yrkesliv framför dig och valen är många. 

Vill du fördjupa dig kliniskt, utbilda dig till specialistsjuksköterska, 

forska eller siktar du mot en chefskarriär? Vare sig du är helt ny i 

yrket eller har arbetat några år och vill gå vidare i din karriär är vi 

övertygade att vi har ett attraktivt erbjudande till dig. 
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Introduktionsåret  
– ny som sjuksköterska

Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning. Under ditt första 
år som sjuksköterska har du möjlighet att delta i vårt 
gedigna introduktions- och kompetensutvecklingsprogram 
som inne håller tio olika kurser. Programmet spänner över 
ett brett om råde, från praktiska moment till ledarskaps-
frågor. Samtliga kurser återkommer flera gånger om året 
för att säkerställa att du har möjlighet att delta.

En mjukstart  
för  dig  som  

är  ny!



Specialistutbildning för sjuksköterskor

Region Örebro län vill gärna låta fler få chansen 
att läsa vidare till specialistsjuksköterska. Därför 
satsar vi på utbildningsförmåner och utbildnings-
tjänster. Förmånen innebär att du som sjukskö-
terska får möjlighet att gå en specialist utbildning 
samtidigt som du behåller din grundlön under 
hela utbildnings tiden. Antingen studerar du på 
halv tid och arbetar halvtid eller så studerar du på 
heltid. Du behåller din grundlön oavsett vilket av 
alternativen du väljer. Pensions avgift och semester 
beräknas på lönen under utbildningstiden.

Patientnära  
och klinisk karriär
Funktionsutbildning

Som sjuksköterska i Region Örebro län har  
du möjlighet att göra lokal klinisk karriär,  
det vill säga att för djupa kunskapen inom ditt 
område, chans att specialisera dig och därmed  
få specialistuppdrag inom kliniken. Exempel  
på områden kan vara kontaktsjuksköterska, 
astma, KOL, uro terapeut, bröstsjuk sköterska, 
stomi sjuksköterska med flera. Utveckla  yngre kollegor  och  för djupa  

dig  i  kvalitets frågor

Klinisk kvalitetssjuksköterska

Klinisk kvalitetssjuksköterska är en roll för dig 
som är en erfaren sjuksköterska. Du ger nyutbil-
dade sjuk sköterskor kompetensutveckling och 
fungerar som mentor för att ge trygghet i profes-
sionen samtidigt som du utvecklas i det kliniska 
arbetet på vårdavdelningen. Exempelvis samord-
nar du arbetsplatsutbildningar och arbetar med att 
kvalitetssäkra och utveckla omvårdnadsrutiner.

Studera  till  specialistsjuksköterska   med  full  lön!

Bli  specialist  på 
kliniken  och  få  nya 

uppdrag!



Chefstjänst/chefsutbildning, ledarutveckling

Region Örebro län har ett utvecklingsprogram 
som heter ”Morgondagens ledare”.

Ledarskapet är av stor strategisk betydelse i en 
organisation. Utvecklingsprogrammet morgon-
dagens ledare syftar till att stimulera och utveckla 
personer som finns i våra verksam heter till chefer 
och ledare. Utbildningen ska bidra till att skapa 
förståelse för vad ett chefs- och ledaruppdrag 
innebär, personligt och arbetsmässigt, samt öka 
insikten om lämpligheten och viljan att leda.

Du kan självklart som sjuksköterska söka lediga 
chefs tjänster utan att först ha gått utvecklings-
programmet. 

Chefskarriär
Chefs- och ledarskapsspåret

Morgondagens ledare, kostnadsfri utbildning 
i regionens regi.

• Omfattande ledarskapsprogram för chefer

  Formellt ledarskap

  Personligt ledarskap

  Strategiskt ledarskap

• Handledning och coachning

• Interna chefs- och ledarskapsutbildningar 
med en mängd inriktningar

Engagera  och   Motivera  personal



Magisterexamen 

Ta en magisterexamen! Du har möjlighet att läsa olika 
kurser och ta ut en magister examen. För informa-
tion hänvisas till universitet eller högskola. Magister-
examen ingår även i alla specialistutbildningar. 

Forskarutbildning

Om du sedan vill fortsätta med forskning efter din 
magisterexamen kan du gå en forskar ut bildning 
som leder till en licentiatexamen (2 år) eller en 
doktorsexamen (4 år). Vid Örebro universitet finns 
flera olika forskar utbildningsämnen, till exempel 
medicinsk vetenskap med inriktning mot hälsa  
och vård vetenskap.

Adjungerad klinisk adjunkt och huvudhandledare

Adjungerad klinisk adjunkt (AKA) är en viktig del av organisationen 
för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom de program 
som ingår i avtalet mellan Örebro universitet och Region Örebro län. 
I uppdraget som AKA ingår att med verka i utbildning och handled-
ning av studenter. 

Region Örebro län har även avtal med andra lärosäten och i region-
över gripande uppdrag arbetar huvudhandledare med studenter 
i olika specialistutbildningar och barnmorskeprogram.
AKA och huvudhandledare ansvarar för att vara 
ett peda gogiskt stöd till yrkeshandledarna samt 
medverkar i undervisning och seminarier för 
studenter i relation till VFU.

Forskning och utbildning

Doktorsexamen – med fortsatt karriär 
inom forskning och utbildning

När du har en doktorsexamen kan du söka en 
universitetssjuk vårdstjänst vid Universitets-
sjukvårdens forskningscentrum (UFC).

I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:

• Handledning av doktorander och av 
forskningsförberedande projekt.

• Forskning i enlighet med en forskningsplan som sö kan-
de inlämnat med sin ansökan som klinisk forskare.

• Arbeta för att främja samverkan mellan verksamhet, 
forskning inom Region Örebro län och Örebro 
universitet.

• Viss undervisning på grund-, avancerad- och 
forskarnivå.  

Universitetssjukvårdstjänsterna är riktade till dis-
puterade medarbetare, exempelvis arbetsterapeuter, 
biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, läkare, sjuk-
sköterskor, socionomer, etc. Du kan även arbeta 
som forskningshandledare efter disputation.

Pedagogisk  
meritering!

Karriär  inom  forskningen !



Läs mer om att arbeta som sjuksköterska i region Örebro län på www.regionorebrolan.se/jobb

Du kan kontakta oss via e-post på hr-assistent.hs@regionorebrolan.se

Postadress: Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro • Telefon: 019-602 10 00


