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Du som är anställd inom Vård- och omsorgsförvaltningen har möjlighet att söka till 

Vetlanda kommuns kompetensförsörjningsprogram för sjuksköterska. Programmet 

innebär att du får möjlighet att studera till sjuksköterska vid en svensk högskola 

samtidigt som du har din anställning i Vetlanda kommun. Du är garanterad arbete som 

sjuksköterska efter avslutade studier och får programlön under tiden som du studerar. 

Antalet platser i programmet är begränsat till max två platser per termin. 

Ansöka 

För att bli aktuell för kompetensförsörjningsprogrammet ska du informera din närmaste 

chef att du är intresserad av att utbilda dig till sjuksköterska och av programmet. Du ska 

vid ansöknings-tillfället inneha en tillsvidareanställning som undersköterska eller 

motsvarande i vård- och omsorgsförvaltningen och ha arbetat minst 1 år. Det är du själv 

som ansöker till sjuksköterskeutbildningen vid svensk högskola/universitet. Blir du 

antagen till utbildningen meddelar du närmaste områdeschef om detta. Det är sedan 

områdeschefen som förmedlar ditt intresse av att delta i kompetensförsörjnings-

programmet till funktionschef för hälso- och sjukvård. Är det många sökande till 

kompetensförsörjningsprogrammet sker urval genom intervjuer utifrån 

kompetensanalysen för sjuksköterska. Hänsyn tas också till anställningstid inom 

kommunen. 

Kompetensförsörjningsprogrammets innebörd 

Under perioden du studerar på sjuksköterskeprogrammet erhåller du en fast 

programlön på 7 500 kronor per hel studiemånad. Programlönen betalas ut under 

perioden 15 augusti – 15 juni och är semesterlönegrundande. 

Under studieåret ska du arbeta 450 timmar inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du 

väljer själv hur mycket du vill arbeta under varje månad. Väljer du att arbeta mer än 450 

timmar under studieåret betalas timlön ut för den tid som överstiger 450 timmar.  
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Under studieuppehållet, 16 juni – 14 augusti arbetar du på din ordinarie arbetsplats och 

du har möjlighet att välja en av de tillgängliga semesterperioderna för din semester. När 

du arbetar under studieuppehållet utbetalas ordinarie lön. 

Under programtiden får du en mentor som kan handleda dig vid olika uppgifter från 

utbildningen och som du kan bolla frågor med som uppstår under utbildningstiden. 

Du står själv för kostnader som är förenade med studierna, exempelvis litteratur och 

resor. 

Under dina studieår vill vi visa på bredden i våra verksamheter, därför kommer du 

erbjudas arbete inom olika områden. Vilka områden som är aktuella kommer du överens 

om med funktionschefen för hälso- och sjukvård som är ansvarig för kompetens-

försörjningsprogrammet. 

Efter att du har fullbordat studier till och med den 4:e terminen med godkända kurser 

kan du medges utökad delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i dina arbets-

uppgifter. 

Efter att ha fullbordat studier till och med den 5:e terminen med godkända kurser 

arbetar du dina timmar inom funktionen för hälso- och sjukvård. 

Efter avslutade studier med godkända kurser och giltig sjuksköterskelegitimation anställs 

du som sjuksköterska i Vetlanda kommun. 

 


