Steg 1

Språksnabbspåret

Steg 2

En kortare väg för dig som är nyanländ
med hälso-och sjukvårdskompetens

Arbetsmarknadsutbildning
Korta vägen på LiU

C1 - Arbetsmarknadsutbildning
Korta vägen på LiU
Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för att anmäla dig.
Besöksadress
Campus valla, 581 83 Linköping
Kontaktpersoner
Helene Nord: 013-28 89 25, helene.nord@liu.se
Per Simfors: 013-28 57 62, per.simfors@liu.se

Introduktionskurs

Inför kunskapsprovet (10 veckor) på LiU

För mer information kontakta:
Region Östergötland - International Office (IO)
Sly Agouda
Region Östergötland - International Office (IO)
Direkt: 010-1036973
Mobil: 0702-92 30 17
sly.agouda@regionostergotland.se
Hälsans Hus, ingång 15, plan 15
Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping
www.regionostergotland.se
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Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för att anmäla dig.

www.regionostergotland.se

Jobb

Prehospital vård

Rättigheter i vården

Palliativ vård

Trakasserier och sexuella trakasserier

Akutmottagningen

Föreläsning och studiebesök

Folktandvården

Legitimationsprocessen

Studiebesök i vården

Utbildning i testmiljö

- Studiebesök
- Språkpraktik
- Fadder
- Språkpraktik
- Fadder

Bemötande i vården

Region Östergötlands
tillgäggsutbildningar:

Läkemedel

Region Östergötlands
tillgäggsutbildningar:

Region Östergötlands tilläggsutbildningar

Heltidsstudier

E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Telefon: + 46 (0)75 247 30 00

Identifiera och
informera
målgruppen

Få din utbildning granskad av Socialstyrelsen
För mer information om granskning av din utbildning kan du kontakta:
Socialstyrelsen

C1 (intyg)
Heltidsstudier
Fackspråk

Vi vill hjälpa nyanlända att snabbare få ut sin yrkeslegitimation. Som
deltagare får du en tidig inblick i den svenska sjukvården, samt en
god orientering på mycket nära håll. Svenska språket varvas med
grundläggande utbildning inom hälso- och sjukvård.

Steg 1
Arbetsmarknadsutbildning via korta vägen

Har du akademisk examen i ett hälso- och sjukvårdsyrke från ett annat
land kan du intensivläsa svenska och snabbt göra dig redo för inträde
i den svenska sjukvården. International Office (IO) samverkar med
Linköpings universitet (LiU) och Arbetsförmedlingen för att korta ner
processen för nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens.

Steg 2
Arbetsmarknadsutbildning via korta vägen

• Fånga upp framtida medarbetare
• Förkorta tiden till svensk legitimation
• Underlätta rekrytering av nyanlända med medicinsk kompetens

Legitimationsprocess
via Socialstyrelsen

Region Östergötland satsar på kompetensförsörjning genom att:

1. Granskning av dokument
2. Kunskapsprov
3. Kurs författningar
4. Intyg språkkunskaper
5. Praktisk tjänstgöring

Attraktivitet - Handlingskraft - Goda livsvillkor

