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Sysselsatta läkare i Sverige –
Utbildningsland (NPS, 2016 feb)
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Läkarförbundets fadderskapsprogram
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•

Testpilot under hösten 2016.

•

Ett gemensamt erfarenhetsutbyte.

•

Lokal samordnare samt stöd ifrån Förbundet centralt.

•

Aktörer: Internationell samordnare / lokal samordnare / fadder / adept.

•

Andra samarbetspartners? – Lokalt Migrationsverk, arbetsförmedling,
landstinget.

•

Andra ideella projekt – Röda Korset, Lions, ABF, m.fl.

Aktörer och samarbetspartners
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•

Internt hos oss på Läkarförbundet:

•

•

Internationella samordnare tar emot
anmälningar, hittar intresserade och
sprider information, svarar på frågor.

Andra aktörer vi alla kan skapa kontakter
med:

•

Migrationsverket har börjat fråga vad folk
har för yrkesbakgrund.

•

Arbetsförmedlingen – finns oftast lokalt
engagerade arbetsförmedlare som har koll.
OBS! Senare i processen.

•

Landstingen- kan ni få stöd på er
arbetsplats, HR?

•

Andra föreningar – skapa kontaktytor,
utnyttja deras existerande nätverk!

•

Samordnare lokalt, ansvarar för lokal,
träffar, stöd och bollplank åt involverade.

•

Söker aktivt efter samarbetspartners.

•

Faddrar tar det praktiska ansvaret kring
egna träffar med adepter.

•

Adepter närvarar vid träffar och lägger upp
träffar tillsammans med faddrar.

Språkcaféer
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•

SYLF driver språkcafé – lokalt engagerade fackliga representanter som driver
dessa, Stockholm, Uppsala, Skåne.

•

Lokala föreningar har haft egna initiativ såsom språkcafé i Uppsala
tillsammans med Lions Rotary.

•

Tips! Oftast finns redan Språkcaféer som drivs i regi av Röda Korset, ABF,
Sensus, ta kontakt med dessa, haka på där, eller informera om riktade
Språkcaféer där deltagarna kan prata med kollegor inom samma bransch!

Läkarförbundets praktiknätverk
Läkarförbundets praktiknätverk finns för:
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•

läkare som är utbildade utanför EU/EES

•

de som är i behov av en kortare praktikperiod

•

att ge en första inblick i svensk hälso- och sjukvård

Varför är jag handledare? Vad har praktiknätverket givit mig?
•

•
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Ge möjligheten för utlandsutbildade
kollegor att arbeta inom svensk sjukvård
Snabba på processen att göra läkaren
tillgänglig på arbetsmarknaden

•

Ta del av erfarenheter från kollegor med
annan bakgrund

•

Personlig utveckling

•

Tillfredsställelse av att göra nytta, både för
den enskilda personen och för samhället

•

Utvecklats som läkare och person

•

Handledd inblick i hur svensk sjukvård
fungerar

•

Nya erfarenheter och utmaningar

•

Ökat självförtroende och känsla av att
kunna nå målet att arbeta som läkare i
Sverige

Utmaningar och potentiella lösningar
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•

Svårt att hitta varandra – personer som arbetat en längre tid i Sverige och
asylsökande.

•

Sprida informationen – att hitta rätt kanaler.

•

TUT och PUT – vad händer med den nya asyllagen, hur mycket kan vi satsa,
svårt att veta?

•

Försök att hitta lokal nätverk, Framtida vårdpersonal är ett bra nätverk att
använda sig av. Starta lokal grupper på Facebook, sätt upp information på
anslagstavlor.

Fler behöver engagera sig!
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•

Du uppfyller ett samhälleligt behov genom att öka tillgängligheten på
vårdpersonal med andra erfarenheter och kompetenser!

•

Bidrar till personlig utveckling, både som person och i din yrkesroll!

•

Vad kan vi göra idag och vad kan ni ta med er hem för morgondagen?

