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Regler och ekonomiska förutsättningar vid
medfinansiering för provtjänstgöring/praktisk
tjänstgöring och auskultation för utländsk
vårdpersonal med examen utanför EU/EESområdet
Region Stockholm har medel för att stödja utländsk vårdpersonal, som bor i
Stockholms län, inför komplettering till svensk legitimation. I det följande beskrivs
regler och ansökningsförfarande för att ta del av medlen.

Vilket ekonomiskt stöd kan lämnas?
Region Stockholm bistår framför allt med ekonomisk delfinansiering till praktisk
tjänstgöring inför legitimation, men medlen kan också användas till auskultationer,
handledararvode och språkstöd.

Vilka yrken inom sjukvården gäller det?
Möjligheteten till att få ersättning gäller framför allt läkare, tandläkare och
sjuksköterskor, även andra vårdyrken kan komma i fråga.

Socialstyrelsen och beslut om praktisk tjänstgöring
Personen ska ha fått ett beslut från Socialstyrelsen om att göra praktisk tjänstgöring
innan regionen kontaktas för att få ta del av medlen.

Socialstyrelsen och särskilt förordnande
Det är mycket viktigt att arbetsgivaren säkerställer att personen har rätt att
tjänstgöra som exempelvis läkare på en vårdcentral. För att tjänstgöra utan
legitimation måste personen istället ha ett särskilt förordnade. Det är arbetsplatsen
där tjänstgöringen sker som ska ansöka om detta hos Socialstyrelsen.

Anmäl intresse till Region Stockholm
För att ansöka om medel, efter att ha stämt av med Socialstyrelsen, kontakta Region
Stockholm på mejladressen Utlandsutbildad@sll.se. Ange i mejlet:
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-

personens namn
personnummer (om det finns)
yrkestitel
vad ansökan gäller
tidsperiod
var personen tjänstgör
ersättning från Arbetsförmedlingen (om det är beviljad)
bifoga Socialstyrelsens beslut om det rör praktisk tjänstgöring

Huvudregeln är att man ansöker om medel före åtgärden påbörjas.

Ansök om nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen
Kontrollera i samband med ansökan om personen har rätt till ersättning för
nystartsjobb från Arbetsförmedlingen. Allmänt gäller att personer som är inskrivna
på Arbetsförmedlingen och som kan få ekonomiskt stöd därifrån exempelvis
nystartsjobb bör ansöka om detta.
Om Arbetsförmedlingen godkänner ansökan, betalar de ungefär halva
lönekostnaden och Region Stockholm betalar halva. Det innebär att centrala budget
i sådana fall räcker till fler personer med utländsk vårdutbildning.
Arbetsförmedlingen har i vissa fall även möjlighet att bevilja så kallad
Yrkeskompetensbedömning (YKB) under tre veckor. Det kan vara en bra
introduktionsperiod innan praktisk tjänstgöring/provtjänstgöring påbörjas.
Verksamheten får då ett handledarstöd och personen ett visst ekonomiskt stöd från
Arbetsförmedlingen.

Ersättningsmodell för Praktisk tjänstgöring för läkare
Region Stockholm delfinansierar kostnaden för lön med 30 000 kr per månad
under perioden som tjänstgöringen pågår och betalar handledararvode till
verksamheten på 3 000 kr per vecka under de första tolv veckorna av den
praktiska tjänstgöringen. Se nedanstående tabell.
Region Stockholm ersättningsmodell för Praktisk tjänstgöring för läkare
Period
Lön
Handledararvode/månad
att fakturera
månad 1
30 000
12 000
42 000
månad 2
30 000
12 000
42 000
månad 3
30 000
12 000
42 000
månad 4
30 000
0
30 000
månad 5
30 000
0
30 000
månad 6
30 000
0
30 000
Summa kr 180 000
36 000
216 000
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Efter praktisk tjänstgöring ska verksamhetsföreträdare fylla i underlag från
Socialstyrelsen.
Kom ihåg att tjänstgöringen inte kan genomföras utan beslut från Socialstyrelsen
samt ett särskilt förordnande att tjänstgöra som läkare. För mer information om
detta, kontakta myndigheten på mejladressen: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Ersättningsmodell för Praktisk tjänstgöring för tandläkare
Region Stockholm delfinansierar kostnaden för lön med 30 000 kr per månad
under perioden som tjänstgöringen pågår och betalar handledararvode till
verksamheten på 3 000 kr per vecka under de första tolv veckorna av den
praktiska tjänstgöringen. Se nedanstående tabell.
Region Stockholm ersättningsmodell för Praktisk tjänstgöring för tandläkare
Period
Lön
Handledararvode/månad
att fakturera
månad 1
30 000
12 000
42 000
månad 2
30 000
12 000
42 000
månad 3
30 000
12 000
42 000
månad 4
30 000
0
30 000
månad 5
30 000
0
30 000
månad 6
30 000
0
30 000
Summa kr 180 000
36 000
216 000

Efter praktisk tjänstgöring ska verksamhetsföreträdare fylla i underlag från
Socialstyrelsen.
Kom ihåg att tjänstgöringen inte kan genomföras utan beslut från Socialstyrelsen
samt ett särskilt förordnande att tjänstgöra som tandläkare. För mer information om
detta kontakta myndigheten på mejladressen: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Ersättningsmodell för Praktisk tjänstgöring för
sjuksköterskor
Region Stockholm delfinansierar kostnaden för lön med 20 000 kr per månad
under perioden som tjänstgöringen pågår och betalar handledararvode till
verksamheten på 2 000 kr per vecka under de första 6 veckorna av den praktiska
tjänstgöringen. Se nedanstående tabell.
Region Stockholm ersättningsmodell för sjuksköterskor
Period
Lön/månad Handledararvode/månad att fakturera
månad 1
20 000
8 000
28 000
månad 2
20 000
4 000
24 000
månad 3
20 000
0
20 000
Summa kr
60 000
12 000
72 000
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Efter praktisk tjänstgöring ska verksamhetsföreträdare fylla i underlag från
Socialstyrelsen.
Kom ihåg att tjänstgöringen inte kan genomföras utan beslut från Socialstyrelsen
samt ett särskilt förordnande att tjänstgöra som sjuksköterska. För mer information
om detta samt om ni har andra frågor i anslutning till detta, kontakta myndigheten
på mejladressen: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Auskultation (ofta kallad praktik av Arbetsförmedlingen)
Auskultation kan vara lämpligt inför medicinskt kunskapsprov eller inför praktisk
tjänstgöring/provtjänstgöring.
Handledararvode utgår med 3 000 kr/vecka under maximal åtta veckor. Personen
måste ha någon form av ersättning (oftast aktivitetsstöd) från
Arbetsförmedlingen. Detta är en försäkringsfråga.

Praktisk tjänstgöring övriga legitimationsyrken
Kontakta Region Stockholm centrala funktion Utlandsutbildad@sll.se för
diskussion om placering, lön etcetera.

Observera!
Deltagare på högskolornas kompletteringsprogram för utländsk vårdpersonal
omfattas inte av dessa rutiner.

Administration
Personen som gör praktisk tjänstgöring är anställd av arbetsplatsen där
tjänstgöringen sker. Lön (inklusive sociala avgifter) under praktisk
tjänstgöring/motsvarande (enligt Socialstyrelsens beslut) betalas ut av
verksamheten där personen är anställd, som fakturerar Region Stockholm centralt.
Region Stockholm måste ha information om placeringen innan kostnader för
lön kan faktureras. Om personen får så kallat Nystartsjobb ska denna summa dras
av på fakturan.
För att avstämning mot budgetmedel ska kunna ske löpande bör faktura skickas en
gång varannan månad.
Handledararvodet faktureras till samma adress, om möjligt på samma faktura som
lönekostnaden.
Fakturaadress: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vår referens: 1500115,
Thomas Wiberg-Parker, box 12081, 102 23 Stockholm.
Vid frågor kontakta
Utlandsutbildad@sll.se

