
Bra att veta inför SFX-ansökan 
 

Svenska För Medicinsk personal – Är för personer som är utbildade till sjuksköterska, 

tandläkare, läkare, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller apotekare. Den sökande ska ha fått 

socialstyrelsens beslut om att det är ok att fortsätta vägen mot svensk legitimation.  

Efter SFM behöver samtliga yrken komplettera sin utländska utbildning. Det kan antingen göras 

genom att göra ett kunskapsprov (teoretiskt och praktiskt) eller genom att läsa en kompletterande 

utbildning på universitet. Exakt var man kan göra kunskapsprovet varierar från yrke till yrke på 

samma sätt som det varierar var man kan läsa den kompletterande utbildningen. En del av de 

kompletterande utbildningarna finns att läsa på distans medan andra bara finns på campus. 

För mer information om SFM se hemsidan för SFX: 

https://utbildningsochjobbcenter.uppsala.se/utbildning/ny-i-sverige/yrkesinriktad-sprakutbildning-

sfx/  

 

Andra informativa länkar 

 https://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-utanfor-eu-och-ees. Där står vilka olika 

vägar som finns till legitimation för olika yrken. Bra länkar mm. 

 

 KI har en kurs som riktar sig till denna målgrupp: https://utbildning.ki.se/introduktion-till-

svensk-halso-och-sjukvard-for-personal-med-utlandsk-utbildning 

 

 Information om vägen till att bli sjuksköterska i Sverige (här finns även information om vägen 

till legitimation för de andra yrkesgrupperna inom SFM): 

http://www.vagentilljobben.se/valjyrke/sjukskoterska.2784.html 

 

 Läs mer om kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, 

fysioterapeut, tandläkare:                                                        

https://utbildning.ki.se/kompletterande-utbildning-for-legitimation   

 

 Läs mer om kompletterande utbildning för apotekare:            

https://www.uu.se/utbildning/ny-i-sverige-vill-studera/arbeta-som-farmaceut-i-

sverige/kompletteringsutbildning-farmaceuter/  

 

 

OBS! Detta gäller för personer som har sin examen från ett land utanför EU/EES. Vägen för EU-

medlemmar ser annorlunda. De personerna kan oftast ansöka om svensk legitimation direkt efter 

betyg i SVA3 (avslutad SFM-utbildning). 

 

Studier vid SFM är heltidsstudier. Full närvaro förväntas annars riskerar den studerande att förlora 

sin plats på utbildningen. Den sökande förväntas förlägga ev. övriga studier eller arbete utanför 

schemat för SFM. 
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Bra att veta inför SFX-ansökan 
 

Svenska För Pedagoger – Den sökande ska ha en lärar- eller förskolelärarexamen. Den 

sökande kan även ha en examen i ett ämne som ingår i en behörighet samt erfarenhet av läraryrket 

sedan tidigare för att kunna söka till utbildningen. 

Efter SFP ska personen ansöka om svensk lärarlegitimation hos skolverket. Skolverket avgör om 

personen har de kunskaper som krävs för att få svensk lärarlegitimation eller inte. Det är bara 

Skolverket som kan avgöra detta. Många behöver komplettera med kurser och detta kan göras via 

tex ULV (Utländska Lärares Vidareutbildning). Utbildningen ges bland annat på Stockholms och 

Örebros universitet.  

För mer information om SFM se hemsidan för SFX: 

https://utbildningsochjobbcenter.uppsala.se/utbildning/ny-i-sverige/yrkesinriktad-sprakutbildning-

sfx/  

 

Andra informativa länkar 

 Information om vägen till att bli lärare i Sverige: 

http://www.vagentilljobben.se/valjyrke/larare.2850.html 

 

 Bra och tydlig information om vägen till att bli förskolelärare i Sverige: 

http://www.vagentilljobben.se/valjyrke/forskollarare.2857.html  

 

 För mer information kring ULV:                                                                   

https://www.su.se/lararutbildningar/lärare/utländska-lärares-vidareutbildning-ulv/ulv-vid-

stockholms-universitet  

 

 

OBS! Detta gäller för personer som har sin examen från ett land utanför EU/EES. Vägen för EU-

medlemmar ser annorlunda. De personerna kan oftast ansöka om svensk legitimation direkt efter 

betyg i SVA3 (avslutad SFM-utbildning). 

 

Studier vid SFP är heltidsstudier. Full närvaro förväntas annars riskerar den studerande att förlora 

sin plats på utbildningen. Den sökande förväntas förlägga ev. övriga studier eller arbete utanför 

schemat för SFP. 
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