PROJEKT LIV-SPÅRET

Utbildning i svenska språket
och introduktion till hälsooch sjukvård eller tandvård

Den tredje gruppen i projekt Liv-spåret: I gruppen finns gynekolog, tandläkare, sjuksköterska, anestesiläkare, akutläkare och psykolog.

PROJEKT LIV-SPÅRET

Projekt Liv-spåret är till för dig som är nyanländ och har en
sjukvårds- eller tandvårdsutbildning inom legitimationsyrken
från länder utanför EU och EES. Vi erbjuder undervisning i
svenska språket och introduktion i hälso- och sjukvård eller
tandvård. Projektet ska stötta dig i din väg mot en svensk legitimation. Utbildningen och introduktionen ska öka dina möjligheter till arbete inom hälso- och sjukvård eller tandvård.
INNEHÅLL

• Utbildning i svenska språket med inriktning mot hälso- och
sjukvård samt tandvård.
• Studiebesök och praktik inom hälso- och sjukvårdens
verksamheter.
• Praktisk träning hos kliniskt träningscentrum (KTC) på
Centralsjukhuset Karlstad eller på folktandvårdsklinik.
Vi planerar att ta in nya studerande två gånger per år. Urvalet sker
genom matchning mot hälso- och sjukvårdens behov av personal.
DU SOM SÖKER SKA:

• Ha en yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvård eller tandvård från länder utanför EU och EES.
• Vara färdig med svenska för invandrare D (SFI D) eller motsvarande.
• Vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Aktiviteterna i Liv-spåret är indelade i
FYRA STEG under cirka ett års tid.
STEG 1

STEG 2

Du startar med en
introduktion och läser
svenska med inriktning mot vård eller
tandvård på Korta
vägen, Folkuniversitetet. Samtidigt som du
läser svenska arrangeras flera studiebesök i
hälso- och sjukvårdens
verksamheter och
utbildning på kliniskt
träningscentrum, Centralsjukhuset Karlstad.

Du fortsätter med
svenskundervisningen på Korta vägen.
Samtidigt gör du
praktik inom någon
av hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Praktikperioden har
fokus på språkträning
och ger dig en inblick
i den svenska hälsooch sjukvården samt
tandvården.
Du får också utbildning på kliniskt träningscentrum, Centralsjukhuset Karlstad.
För dig som är tandläkare kan aktiviteterna
se annorlunda ut på
kliniskt träningscentrum.

Aktiviteterna i Liv-spåret är indelade i
FYRA STEG under cirka ett års tid.
STEG 3

STEG 4

Svenskundervisningen
på Korta vägen fortsätter samtidigt som du
gör praktik i någon av
hälso- och sjukvårdens
verksamheter.

Utbildning i svenska
författningar och anmälan till introduktionskurs
inför Socialstyrelsens
kunskapsprov.

Praktikperioden
fokuserar på språkträning men ger också
utrymme för praktisk
träning.
Utbildning och föreläsningar hålls bland
annat på kliniskt träningscentrum.
För dig som är tandläkare kan aktiviteterna
se annorlunda ut på
kliniskt träningscentrum.

För tandläkare arrangerar folktandvården
en studiegrupp inför
Socialstyrelsens prov.
Beslutet om svensk
legitimation tas av
Socialstyrelsen.

OM REGION VÄRMLAND
Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i länet. Med 8 000
medarbetare är vi en av länets största arbetsgivare och kunskapsorganisation. Det finns cirka 30 vårdcentraler runt om i länet och
sjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby. Tandvården har cirka 22
allmäntandvårdkliniker i länet och 8 specialistkliniker.

ÄR DU INTRESSERAD
AV ATT SÖKA TILL LIV-SPÅRET?

Läs mer på www.regionvarmland.se/livsparet där du kan lämna
intresseanmälan.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR? KONTAKTA OSS:
Annicka Carlsson
Arbetsförmedlingen
annicka.carlsson@arbetsformedlingen.se
Daniel Thunberg
Region Värmland
daniel.thunberg@regionvarmland.se

SAMARBETSPROJEKT
Liv-spåret är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen,
Region Värmland och Folkuniversitetet. Det finansieras
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