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Landstinget gör det lättare för nyanlända att få arbete
Landstingets satsning på att göra det lättare för nyanlända med vårdutbildning att få
jobb har slagit väl ut. På drygt ett år har ett femtiotal personer via projektet fått praktik
och femton personer även anställning. Nu tar vi ytterligare steg för att göra det lättare
att få jobb.
– Det känns jättebra att det vi beslutade om i mars 2015 redan fått så stort genomslag. För mig
så finns det bara vinnare med vårt sätt att arbete. Dels så kommer den nyanlända snabbare in i
det svenska samhället och dels får vi som arbetsgivare nya medarbetare, säger
personallandstingsråd Jacob Sandgren (S).
Det är en lång väg till den svenska arbetsmarknaden – även för nyanlända med
sjukvårdsbakgrund. Socialstyrelsen ställer krav på utbildning, språk och medicinsk kunskap
innan legitimation kan bli godkänd. Tidigare har det tagit i genomsnitt sju år för en nyanländ
läkare innan hen kan börja jobba. Tack vare smidigare samarbete med berörda myndigheter
som Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Migrationsverket samt ett stort engagemang och
hjälpsamhet hos verksamheterna inom hälso- och sjukvården, har den tiden kortats rejält.
– Hos oss finns nu läkare som fått legitimation och anställning inom tre år efter ankomsten till
Sverige, säger Helena Ossmark, projektledare.
Sjuksköterskor har en längre väg till legitimation eftersom deras utbildning ofta är kortare än
den svenska och det krävs komplettering. Men flera verksamheter har valt att erbjuda
sjuksköterskor jobb som undersköterska, då de efter praktik och introduktion visat att de har
rätt kompetens.
– Verksamheten får då en undersköterska med erfarenhet, om än inte med legitimation, som
sjuksköterska. Förutom yrkeskompetensen har personen också en språklig- och kulturell
kompetens som är värdefull i vårdyrket. De flesta är inställda på att jobba några år för att
sedan plugga vidare till sjuksköterska, säger Helena Ossmark.
Landstinget Sörmland tar nu nästa steg i arbetet med att sänka trösklarna till arbetsmarknaden
genom en introduktionsutbildning där teori och praktik kombineras. Utbildningen genomförs
tillsammans med Eskilstuna folkhögskola, som är en del av Landstinget Sörmland, och i
samarbete med Arbetsförmedlingen. Tanken är att flytta över delar av introduktion- och
utbildningsansvaret som nu vilar ganska tungt på verksamheterna.
Projektet för nyanlända i vården startade mars 2016. Drygt ett år senare har tio läkare, fyra
undersköterskor och en paramedicinsk assistent fått anställning i form av provtjänstgöring, vikariat
eller tillsvidareanställning. Ett 50-tal personer har praktiserat i olika verksamheter.
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