Språkpraktik

Blankett för tystnadsplikt och dataintrång
Blankett för tystnadsplikt skrivs under innan språkpraktiken startar.

för nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens.
En möjlighet till tidig inblick i den svenska sjukvården.

För mer information kontakta:
Sly Agouda
Region Östergötland - International Office (IO)
Direkt: 010-1036973
Mobil: 0702-92 30 17
sly.agouda@regionostergotland.se
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Behov av språkpraktik
Kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården är en viktig fråga.
Regionstyrelsen har därför antagit en strategi för att bredda rekryteringsbasen genom att systematiskt arbeta med personer med utländsk
utbildning och nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens.

Rutin för språkpraktik
Verksamheter inom Region Östergötland och kommunernas hemsjukvård som är villiga att ta emot en språkpraktikant är välkomna att höra
av sig till IO. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, som tar försäkringsansvaret för språkpraktikanten.

International Office (IO) har fått i uppdrag att utarbeta ett språksnabbspår i regionen med målet att hjälpa berörda personer att snabbare få
ut sin yrkeslegitimation och därmed möjlighet till anställning inom
hälso- och sjukvård. Språksnabbspåret omfattar de 21 legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Utbildning för kontaktpersoner
För att göra arbetet enklare utser praktikplatsen en kontaktperson.
Alla kontaktpersoner får en halvdags information av IO.

En viktig del i procesen är att snabbt lära sig svenska språket. Inom ramen
för språksnabbspåret samarbetar regionen kring språkutbildning med
länets kommuner, Arbetsförmedlingen och Linköpings universitet.
Under studietiden ingår språkpraktik, vilket är en central del i att påskynda och effektivisera språkinlärningen. Det är anledningen till att
IO nu behöver språkpraktikplatser.
Att ta emot en språkpraktikant
Genom språkpraktiken får en nyanländ möjlighet att vara på en arbetsplats och till största delen agera skugga, det vill säga auskultera. Syftet
är att praktikanten ska få en inblick i hur det är att arbeta inom svensk
sjukvård samtidigt som personen utvecklar sina kunskaper i svenska
språket. Eleven kan gå med undersköterska, sjuksköterska, medicinsk
sekreterare med mera. Språkpraktik är ett sätt att ge praktikanten en
nyanserad bild av hur arbetet inom vården går till i Sverige. Målet är
att visa upp bredden inom hälso- och sjukvården och de olika professioner
som arbetar tillsammans. Något som är viktigt för målgruppen i en
framtid. Språkpraktik kan också ske inom stödverksamheter.
Praktiktiden kan variera, men den bör ske 1-2 gånger i veckan under en termin (4 ½ månad). Praktiken planeras i samverkan med
arbetsplatsen. I övrigt kan praktikanten gå bredvid olika personer med
olika professioner. Efteråt sker en muntlig utvärdering i ett trepartsamtal. Praktikplatsen kan alltid ta kontakt med medarbetare på IO
vid behov.

För att tiden tillsammans ska fungera så bra som möjligt är IO tydliga
med vad som gäller när vi presenterar språkpraktikanten för deltagaren.

