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– Svenska läkare vill i första hand
komma till de övriga nordiska länderna
eller till Storbritannien, säger Ann-
Mari Ebenius, Europa-expert på Läkar-
förbundets utredningsavdelning. 

»Certificate of good standing»
Många EU-länder kräver att läkaren

visar upp sina betyg- och examenshand-
lingar i original. En svensk läkare på
specialistnivå som vill arbeta inom EU
måste skaffa sig följande papper:

1. Bevis över svensk läkarexamen,
och intyg över fullgjord allmäntjänst-
göring (AT). (Socialstyrelsen tillhanda-
håller intygen i engelsk översättning.) 

– Det är alltså inte det svenska legiti-
mationsbeviset som översätts, utan bas-
dokumenten, trots att det är dessa som
ligger till grund för legitimationsbevi-
set, framhåller Ann-Mari Ebenius. 

2. Bevis över specialistkompetens. 
3. »Certificate of good standing».
– Detta intyg, som inte får vara äldre

än tre månader, visar att läkarens yrkes-
behörighet är intakt, dvs att legitimatio-
nen inte är indragen eller förskrivnings-
rätten inskränkt. 

Dessa intyg utfärdas av Socialstyrel-
sen, på engelska eller svenska. 

För specialistutbildade i det tidigare
systemet (FV) gäller inom vissa specia-
liteter särskilda regler. Det rör sex spe-
cialister med kortare utbildningstid än
EUs stipulerade fem år: kirurgi, orto-
pedi, urologi, barnkirurgi, plastikkirur-
gi och internmedicin. 

Socialstyrelsen utfärdar i dessa fall
ett intyg som visar att den kortare ut-
bildningstiden kompenserats genom att
läkaren varit yrkesverksam som specia-
list inom området. 

AT i England?
AT-läkare har möjlighet att fullgöra

en del av sin allmäntjänstgöring i Stor-
britannien. Socialstyrelsen ger då ut ett

»stödjande intyg» som anger att perso-
nen i fråga innehar läkarexamen. 

– Intresset från AT-läkare gäller
främst kirurgi- och internmedicinav-
snitten. Förklaringen är förmodligen
den engelska utbildningens goda rykte,
säger Ann-Mari Ebenius. 

Varje EU-land har en myndighet
som sköter pappersexercisen för läkare
som vill arbeta i en annan medlemsstat.
I Sverige är det Socialstyrelsen och i ex-
empelvis Storbritannien sköts uppgif-
ten av General Medical Council, GMC. 

Informationskontor
i varje land 
Myndigheterna är också informa-

tionskontor och upplyser om språkut-
bildning, utbildning i medicinallagstift-
ning och vad som allmänt gäller för att
vara verksam som läkare i landet. 

De formella bestämmelserna be-
skrivs närmare i broschyren »Läkaren
och EES-avtalet» som Socialstyrelsen
och Läkarförbundet gemensamt nyli-
gen gett ut i ny upplaga. 

Den gemensamma arbetsmarknaden
omfattar EUs 15 medlemsstater (Belgi-

en, Danmark, Finland, Frankrike, Grek-
land, Irland, Italien, Luxemburg, Ne-
derländerna, Portugal, Storbritannien,
Spanien, Sverige, Tyskland och Österri-
ke) samt de tre EES-länderna Norge, Is-
land och Liechtenstein. •

Arbeta i EU?

Rörligheten är fri
– men intyg krävs
När EES-avtalet trädde i

kraft den 1 januari 1994 öpp-
nades EUs inre marknad för
svenska medborgare. Det blev
därmed möjligt att utan hinder
söka arbete i EUs medlemssta-
ter. 

För läkare är rörligheten ock-
så fri men vissa intyg, utfärdade
av Socialstyrelsen, krävs för att
få arbeta i ett annat EU-land.

88 svenska läkare har tillstånd 
att arbeta i Storbritannien 

GMC är nålsögat som alla läkare yr-
kesverksamma i Storbritannien måste
passera. I receptionen på 178–202 Port-
land Street i London kan besökaren ta
del av GMCs årligen utgivna matrikel –
tre tjocka, röda band med uppgifter om
ca 155 000 läkare i Storbritannien. Upp-
gifterna hålls aktuella genom en kom-
pletterande lista var fjortonde dag. 

– Ansökningarna från Sverige är lät-
ta att behandla, eftersom Sverige i lik-
het med Storbritannien har en enda
myndighet (Socialstyrelsen) som sköter
dessa ärenden. I Tyskland däremot har

varje delstat sin egen myndighet som
GMC måste hålla kontakt med, säger
Cathy Lee.

Två former
av registrering 
Efter ansökan kan GMC utfärda två

former av registrering:
Full registration innebär rätt att

självständigt utöva läkaryrket. Läkaren
ges ett registernummer hos GMC och
får ett skriftligt intyg (Certificate of Full
Registration). Läkaren får betala en re-
gistreringsavgift på 135 pund, och där-
efter 80 pund per år för att stå kvar i re-
gistret, vilket är ett villkor för att kunna
utöva läkaryrket i Storbritannien. Dessa
villkor och avgifter gäller även brittiska
läkare.

Pre-registration innebär begränsad

– Sammanlagt 88 läkare med
svensk legitimation finns för
närvarande registrerade hos oss
med rätt att självständigt utöva
läkaryrket i Storbritannien. 

Det berättar Cathy Lee, en av
de ansvariga för registrerings-
enheten på kontrollmyndighe-
ten General Medical Council. 

REPORTAGE .

JAN LIND



Monica Nordström är 43 år och bor
med make och två barn, 7 och 12 år, i
Weybridge, ett par mil sydväst om Lon-

don, rätt nära Heathrows flygplats och
tennismetropolen Wimbledon. 

Hon har bott i England sedan 1985.
Makens arbete förde i november det
året familjen, då med en liten son, till
England. Det blev inledningen till en ut-
landsvistelse som alltjämt pågår. 

Arbetade i Malmö
Hon arbetade då på Malmö allmänna

sjukhus, MAS,  och räknade med en lä-
karkarriär i Sverige. 

– I stället befann jag mig i ett främ-
mande land, utan arbete och vänner. Ef-
ter en månad bad jag min man att köra
mig till närmaste sjukhus. Jag kom till
receptionen här på St. Peter’s Hospital
och bad att få tala med en läkare. »Är
ni sjuk?» – »Nej, men jag kommer kan-
ske att bli.»

Monica Nordström skrattar lite. 
– Jag fick tala med dr Britton, över-

läkare med ansvar för lungmedicin och
allmän internmedicin, och satt på sam-
ma stol som du sitter på nu, säger hon
till intervjuaren. 

Krav på språk- och kunskapstest
För att få arbeta som läkare i Storbri-

tannien krävs att man är registrerad hos
General Medical Council, GMC (mot-
svarande Socialstyrelsen). 

– Jag uppfyllde inte kraven, hade
inte engelsk legitimation och var född i
ett land utanför EU. För att få engelsk
legitimation skulle jag bli tvungen att
ägna 1,5–2 år åt att läsa in den engelska
läkarutbildningens teori med hårda ten-
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behörighet och avser läkare från vissa
länder som vill utbilda sig i Storbritan-
nien (Danmark, Finland, Frankrike, Ir-
land, Island, Italien, Norge, Sverige,
Tyskland och Österrike). 

En svensk AT-läkare kan göra upp
till 18 månader av sin allmäntjänstgö-
ring i Storbritannien (allmän kirurgi och
internmedicin, men inte allmänmedicin
eller psykiatri). 

En tjänstgöringsperiod (post) är i re-
gel 6 månader. Intyget för den första pe-
rioden kostar 400 pund. Den som fort-
sätter på samma »post», dvs på samma
sjukhus med oförändrade arbetsuppgif-
ter, betalar 70 pund för nästa 6-måna-
dersperiod. Vanligare är dock att utbild-
ningsläkaren byter sjukhus och då beta-
lar 140 pund i avgift för nästa »post».

GMC godkänner minimum två må-
nader som utbildningsvistelse. Avgif-
ten är dock densamma som för en 6-må-
nadersperiod. 

Under 1995 erhöll sex svenska läka-
re intyg om Pre-registration, två för
första gången och fyra fall av förnyat in-
tyg.

Mest känd som ansvarsnämnd 
GMC, med ca 180 anställda, har ar-

betsuppgifter som i Sverige närmast
sköts av Socialstyrelsen och Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd.

För allmänheten är GMC mest känd
i funktionen som ansvarsnämnd. Disci-
plinära åtgärder kan vidtas om en läka-
re begått kriminella handlingar, allvar-
ligt åsidosatt sina medicinska plikter el-
ler riskerat patientens säkerhet på grund
av egen sjukdom. 

Spännvidden i åtgärder är stor – från
ett rådgivande brev till att läkaren stryks
ur registret och därmed förlorar rätten
att utöva yrket. •

Monica Nordström, St. Peter’s Hospital, Chertsey, Surrey: 

Tänk igenom mål och motiv
för vistelsen utomlands
Vad bör svenska läkare tänka

på inför arbete utomlands? Mo-
nica Nordström funderar ett
ögonblick: 

– Sätt er in i vad ni vill ha ut
av vistelsen. Tänk efter om ni
vill ha framtiden i ett annat land
eller om ni reser ut för en be-
gränsad period. Räkna med
hårt arbete.

För Monica Nordström betydde EES-
avtalet den 1 januari 1994 att hennes
svenska läkarutbildning plötsligt
accepterades i England, utan krav på
språk- och kunskapsprov. Hon arbetar nu
deltid på ett sjukhus sydväst om London.
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tor, och dessutom genomgå ett språk-
och kunskapstest. 

– Min situation med ett litet barn att
ta hand om gjorde att jag hade varken
lust eller möjlighet till detta. 

Monica Nordström har en bred inter-
nationell bakgrund: medicine kandidat i
Belgien, kliniska studier i Danmark,
allmäntjänstgöring i Norge och Sve-
rige. Det har gett henne såväl dansk som
svensk läkarlegitimation. 

Fick auskultera 
Dörren till den engelska sjukvården

i National Health Service, NHS, var
dock inte helt stängd.

– Tack vare dr Britton fick jag aus-
kultera ett par månader på St. Peter’s
Hospital. När den perioden var över
visste jag inte vad jag skulle göra. 

– Dr Britton kom till min räddning!
Han bad mig hjälpa till med de kliniska
prövningarna som sjukhuset utförde på
uppdrag av olika läkemedelsfirmor.
»Jättebra, OK!», sa jag. 

Uppdraget skulle pågå i ett par veck-
or, men kom att fortsätta i ett och ett
halvt år. 

– Jag arbetade utan lön, helt ideellt!
Min uppgift var att bygga upp ett data-
system och att mata in uppgifter om
sjukhusets patienter som underlag för
prövningarna som främst gällde astma-
patienter. Kliniskt arbete ingick inte. 

– Visst var det roligt att ha något att
göra, men till sist kände jag att detta
ändå inte var mitt område, arbetet var
rutinbetonat och som sagt obetalt. 

– Jag kontaktade därför min gamla
arbetsplats på MAS och hörde mig för
om möjligheterna att arbeta där när bar-
nen var lediga från skolan. Jag fick be-
skedet att jag var välkommen. 

Det var sommaren 1987.
– Jag arbetade fyra månader per år i

Sverige, under barnens sommar-, påsk-
och jullov, skrapade ihop till specialist-
kompetens i geriatrik 1991 och i intern-
medicin 1993. Sedan slutade jag arbeta
i Sverige. 

EES-avtalet öppnade dörren
EES-avtalet trädde i kraft den 1 janu-

ari 1994. 
– Plötsligt över en natt hade jag rätt

att ansöka om registrering hos GMC,
dvs få min svenska läkarlegitimation
konverterad till den engelska motsva-
righeten. De tidigare kraven som ställts
var inte längre aktuella. 

– Jag åkte in till GMCs kontor i Lon-
don med mina handlingar i original, be-
talade en avgift på mellan 200 och 300
pund och fick efter några veckor mitt le-
gitimationsbevis. Därmed kunde jag
söka läkararbete i England. Det var hel-
ler inga problem att få ut bevisen om
specialistkompetens. 

Under åren hon deltidsarbetat i Sve-

rige hade hon behållit kontakten med dr
Britton, i fall att … 

– Dr Britton ville ha mig tillbaka,
och i april 1994 tillträdde jag en tjänst
som är specialkonstruerad för mig – jag
arbetar två dagar i veckan, ibland tre,
men det avgör jag själv. Min titel är cli-
nical assistent/research fellow.

St. Peter’s Hospital Trust i Chertsey,
Surrey, är ett akutsjukhus som betjänar
ca 210 000 personer. 

Fortsätter de kliniska
prövningarna
– Jag fortsätter med de kliniska pröv-

ningarna, nu som administratör. Jag
sköter kontakterna med läkemedelsfö-
retagen, svarar för ansökningarna till
etiska kommittéer m m. Min chef dr
Britton finns fortfarande med i bak-
grunden, men låter mig i praktiken skö-
ta verksamheten på egen hand. 

– Jag deltar i mottagningsarbetet
mellan kl 9 och 14, och ser då lungpati-
enter och patienter med invärtesmedi-
cinsk diagnos som remitterats till sjuk-
huset. Till min hjälp har jag en astma-
sköterska. Jag ser till att röntgenbilder,
EKG-prov och blodprov tas m m. 

– Däremot deltar jag varken i avdel-
nings- eller i jourarbetet. Det är nog
också bäst att påpeka att denna lösning
är speciell för mig – den är absolut ing-
et man kan räkna med om man kommer
hit som svensk läkare! 

Utöver detta har hon sitt avhand-
lingsarbete att tänka på, »ett ständigt
dåligt samvete».

Monica Nordström har erbjudits att
gå upp till heltid men tackat nej med
hänsyn till barnen. 

I England finns privata arbetsför-
medlingar som hyr ut läkararbetskraft. 

– De betalar bättre men man måste
vara beredd att arbeta var som helst i

landet. Jag blev kontaktad av flera för-
medlingar strax efter att jag fått min le-
gitimation, men det är inget alternativ
för mig. 

Hon har övervägt att börja arbeta vid
den läkarmottagning i svensk regi som
finns i London, men restiden, tre tim-
mar per dag, har avskräckt. 

En kompromiss
Monica Nordström konstaterar sak-

ligt att hennes nuvarande arbetssitua-
tion är en kompromiss. 

– Jag arbetar i England inte för att det
är så kul utan på grund av omständighe-
terna. Jag sysslar inte med det jag helst
skulle vilja göra, men trivs ganska bra
och fortsätter av bekvämlighetsskäl.
Men jag tror inte att jag någonsin kom-
mer att få en överläkartjänst i England! 

För att få en tjänst som överläkare
(consultant) krävs nämligen att man ar-
betat som underläkare i ca 10 år. Så lång
tid tar det i genomsnitt efter grundut-
bildningen för att klara av sin specialist-
utbildning och därefter ytterligare kva-
lificera sig för en consultant-tjänst. 

Underläkarna arbetar sex månader
per klinik i ett rotationssystem och får i
konkurrens söka dessa sexmånaderspe-
rioder på sjukhus på olika håll i landet. 

– Den som har en överläkartjänst i
Sverige kan säkert få ett bra jobb här.
Men personligen ser jag ingen som helst
fördel med att arbeta i den engelska
sjukvården, NHS (National Health
Service), jämfört med den svenska.
Många läkare i Sverige klagar men vet
inte hur bra de egentligen har det! 

Vad tror du om framtiden? 
– Jag hoppas på arbete inom läkeme-
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Arbete utomlands ger nya erfarenheter
av hur sjukvården fungerar. Här är det en
tumme som kommit i vägen för en
cirkelsåg som tas om hand.
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delsindustrin. Barnen måste förstås bli
lite större men det är något jag funderat
på under en längre tid. Delvis har jag
gett upp planerna på en läkarkarriär;
kvar i Sverige hade utsikterna varit an-
norlunda. Det är väl kvinnans klassiska
lott, säger Monica Nordström med en
lätt suck.

Ta reda på varför 
man vill bo utomlands 
Monica Nordström rekommenderar

yngre svenska läkare att arbeta eller stu-
dera ett eller ett par år i ett annat land. 

– Man får erfarenheter och kan själv
ta reda på förhållandena som råder. Det
är lätt att sitta i Sverige och ha synpunk-
ter när man inte vet. 

Vad ska man tänka på inför en ut-
landsvistelse? 

– Ställ frågan vad som är syftet med
att arbeta eller studera utomlands. Vad
vill jag få ut? Reser jag ut för en korta-
re period eller tänker jag mig framtiden
i ett annat land? I alla händelser – räkna
med hårt arbete!

Dessutom ska man tänka på att man
trots allt är utlänning, också i ett land
som Storbritannien som vi känner oss
ganska nära besläktade med. 

– Läkarlönerna skiljer sig inte åt ra-
dikalt, fastän en consultant förvisso har
möjlighet att ta privatpatienter vilket
kan vara nog så inkomstbringande.

I direkt anslutning till St. Peter’s
Hospital finns ett nybyggt privatsjuk-
hus, Runnymede. En inglasad gång-
brygga förbinder Runnymede med
sjukhuset, vilket underlättar för läkarna
att se till privatpatienterna. 

Duktiga engelska läkare
Vad anser du om engelsk sjukvård?
– Läkarna är mycket duktiga och

kvalificerade. En läkare bemöts med en
helt annan respekt från både patienter
och personal. 

– Det finns en väldig hierarki i den
engelska sjukvården, som i samhället i
övrigt. Sjuksköterskorna är t ex indela-
de i olika grader, var och en markerad
med olika färg på mössor och skärp. 

– Läkarutbildningen är jättebra, men
underläkarna får arbeta hårt. Den lag-
stadgade arbetstiden är högst 75 timmar
i veckan men många underläkare arbe-
tar långt mer än så i genomsnitt per
vecka, jourerna inräknade. Underläkar-
na arbetar jour var tredje–femte natt.
När de är jour under helgerna är det hela
helgerna. 

– Det kan jämföras med hur det var i
Malmö när jag arbetade där. Veckoar-
betstiden var 47 timmar och man gick
jour två–tre gånger i månaden. 

– Så här har det varit länge i Eng-
land. Förklaringen är förstås bristen på
pengar i sjukvården. Någon måste göra
jobbet och då utnyttjas de läkare som

finns. Nu finns det planer på att ändra
detta.

Monica Nordström lämnar det lilla
överläkarrummet som vi tillfälligt lånat
och får bekräftat av sekreterarna:

– På det här sjukhuset har man inte
haft en enda kvinnlig underläkare de se-
naste tio åren som skaffat sig barn under
utbildningstiden. Det säger något om
villkoren. Till det bidrar säkert den kor-
ta mödraledigheten, maximalt tre må-
nader. 

Skjutsar barnen till skolan 
Hennes tid utanför arbetet ägnas i

stor utsträckning åt familjen. Barnen
går i privatskola och Monica delar på
skolskjutsandet med andra mammor.
Hon brukar ta morgnarna, en timme åt
gången trots att skolan bara ligger sex
kilometer bort. 

Hennes man arbetar i Londons in-
nerstad, reser med bil och måste ge sig
iväg senast kl 06.40, sedan blir »trafik-
infarkten» för svår. 

Skatterna är lägre, men i gengäld får
man betala vad det kostar för skolor, bo-
stad, sjukförsäkring osv, menar Monica
Nordström.

– Vi har en privat sjukförsäkring som
gäller hela familjen. Den kostar oss
2 300 pund om året (ca 25 000 kr) och
täcker nästan allt. Självrisken är 200

pund. Vi finns med i den högsta försäk-
ringsklassen vilket ger oss rätt att välja
vilket sjukhus vi vill, inklusive de mo-
dernaste i London. Det finns inga vän-
tetider och jag bestämmer själv när jag
vill att ingrepp ska göras. 

– Hittills har vi knappast alls använt
oss av försäkringen. Ett undantag var
när jag väntade vårt andra barn. För-
lossningen ägde rum här på sjukhuset,
för jag ville inte riskera att fastna i bil-
köer på väg till ett sjukhus inne i Lon-
don. Men direkt efter förlossningen bad
jag att få flytta över till den privata av-
delningen, och då trädde försäkringen
in. 

Får göra som man vill
Vad är fördelen med att bo i Eng-

land? 
– Man får göra som man vill, ingen

lägger sig i, vilket delvis kanske beror
på att vi bor så nära London. På en
mindre ort vore det nog annorlunda,
med ett större socialt tryck. 

– Vi träffar gärna våra vänner ute på
restaurang, vilket är ett trevligt sätt att
umgås på, men vi ses också hemma hos
varandra. 

»Borta bra, men hemma bäst» skulle
man kanske kunna sammanfatta Moni-
ca Nordströms erfarenheter som läkare
i England. •
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Vad tjänar en läkare
i Storbritannien?

Tabell. Läkarlöner i Storbritannien 1996 (alla siffror på årsbasis; 1 pund = 10,75 kr).

1 april 1 december
Idag 1996 1996

House Officer (AT-läkare): 22 332 23 629 23 864
Senior House Officer (vikarierande underläkare): 31 330 33 137 33 457
Registrar (ST-läkare): 33 956 35 411 35 721
Senior Registrar (avdelningsläkare): 40 798 42 557 42 997
Consultant (överläkare): 52 440 53 910 54 430
General Practitioners (husläkare): 43 165 44 340 44 770

Fotnot: Underläkarnas löner gäller dem med högst lön och maximal arbetstid, 64 timmar i
veckan. Husläkarnas löner baseras på ett beräknat genomsnitt.

Läkarlönerna i Storbritannien höjs i
år med upp till 6,8 procent. Den största
procentuella höjningen går till underlä-
karna (4,3–6,8 procent). Underläkarna
tjänar därmed mellan 22 000 och 42 000
pund per år (inklusive övertid).

Lönerna för överläkare (consultant)
och husläkare (General Practitioner)
höjs med 3,8 procent. Den bäst betalde
överläkaren har en lön på 106 140 pund
(på grund av systemet med »Merit
Awards»).

Läkarlönerna höjs i två steg, från den
1 april och den 1 december 1996, vilket

motiveras med att detta ger besparingar
för arbetsgivaren.

Lönerna för läkare sätts centralt för
hela landet till skillnad från sjuksköters-
kornas där en mindre del bestäms cen-
tralt och resten förhandlas fram lokalt.

Sjuksköterskornas löner höjs med 2
procent på nationell basis plus ett icke an-
givet lokalt påslag. Företrädare för skö-
terskorna jämförde höjningen med under-
läkarnas, och kallade den en »föro-
lämpning». Sjuksköterskorna tjänar mel-
lan 10 000 och 24 000 pund per år.

(Källa: The Times 9 februari 1996.)



Det är främst läkare från länder med
hög arbetslöshet – t ex Spanien, Tysk-
land och Italien – som söker sig till Stor-
britannien, och som sekretariatet har att
göra med. 

– Men vi har också ett stadigt antal
förfrågningar från Sverige, om än inte
så många, säger Charlotte May, infor-
matör på International Department vid
British Medical Association.

– När någon ringer upp brukar jag
informera om huvuddragen i vårt sjuk-
vårdssystem, National Health Service.
Vi har ett informationspaket med ytter-
ligare upplysningar, adresser etc som vi
gärna skickar till den som är intresse-
rad, berättar Charlotte May.

Utländska läkare 
söker på samma villkor 
Läkare från EU-länderna söker arbe-

te i Storbritannien på formellt samma
villkor som landets egna läkare. 

– Det är förstås en fördel om de be-
härskar engelska språket men det är ing-
et formellt krav. Läkaren måste vara re-
gistrerad hos General Medical Coun-
cil. När det gäller möjligheten att hitta
tjänster brukar jag hänvisa till exempel-
vis British Medical Journal. 

Det händer också att brittiska huslä-
kare (General Practitioners) kontaktar
det internationella sekretariatet för att
få veta i vilka tidningar och tidskrifter
de kan annonsera för att söka en GP-
trainee. Önskemålet rör vanligen norra
Europa t ex Skandinavien, Tyskland,
Nederländerna. 

– Språksvårigheterna är det största
enskilda problemet för utländska läkare
som vill arbeta här. De har i regel lätt för
att tillägna sig innehållet i de medicins-
ka läroböckerna, men betydligt svårare
med den talade engelskan, anser Char-
lotte May.

Vardagsspråket
också viktigt 
Stella Lowry instämmer: 
– Visst är det är nödvändigt att kun-

na läroboks- och vetenskapsengelskan,
men det är också viktigt att behärska

vardagsengelskan för att kunna kom-
municera med sina patienter och vara en
bra doktor. 

Svenskar anses i allmänhet tala en
hyfsad engelska, men Stella Lowry,
Charlotte May och Sallie Nicholas rik-
tar ändå, halvt på skämt, en uppmaning
till presumtiva Englandsresenärer att ta
del av så många engelska TV-serier som
möjligt – inklusive »Eastenders»! 

– Engelska läkare klagar ibland över
att kolleger med utländsk bakgrund ta-
lar dålig engelska, men glömmer att de
själva kanske inte är så bra på t ex pan-
jabi; Storbritannien är ju ett mångkultu-
rellt samhälle idag, konstaterar Stella
Lowry. 

Det är stor skillnad i villkor för att ar-
beta som läkare i Storbritannien bero-

ende på om man kommer från ett EU-
land eller från ett land utanför EU. På de
senare ställs helt andra formella krav,
vilket är en ständig källa till harm och
förbittring.

Detta gäller inte bara läkare från Asi-
en och Afrika utan även från USA, som
också måste genomgå språkprovet och
det kliniska kunskapstestet. 

Vart tar tar alla
läkare vägen? 
I vissa delar av Storbritannien är

sjukvården nästan helt beroende av ut-
ländska läkare (overseas doctors). 

– Det nya är att läkare från EU kom-
mer hit eftersom vi har brist på läkare.
BMA ser med blandade känslor på det-
ta. 

– Å ena sidan vill vi hjälpa utländska
läkare till rätta så att de kan fungera bra
i yrket. Å andra sidan är vi oroliga för att
våra egna arbetsmarknadsprognoser
inte stämmer, säger Stella Lowry. 

– Det stora antalet utländska läkare
kan vara ett tecken på att vi utbildar för
få läkare. BMA diskuterar denna fråga
med regeringen och driver kravet på
ökad antagning till läkarutbildningen. 

De långsiktiga implikationerna av
detta återstår att bedöma. Men här finns
en potentiell konfliktrisk i förhållande
till läkare från andra länder, konstaterar
BMA-tjänstemännen.

BMA-studie följer
500 läkarstuderande
– Inom BMA finns också en oro över

att vi förlorar utbildade läkare. 
En del reser kanske utomlands för

kortare eller längre tid för att arbeta,
kvinnliga läkare kanske tar en paus för
familjebildning, medan åter andra väl-
jer andra karriärer för att aldrig åter-
komma till medicinen. 

– Vi vet inte hur många de är och om
vi förlorar dem tillfälligt eller för gott.
BMA har därför beslutat att i en pro-
spektiv studie följa 500 medicine stude-
rande för att se vart de tar vägen. 

– För vad vi inte vill göra är att dra-
matiskt öka antalet läkarstudenter för
att om tio år finna att avhopparna kom-
mit tillbaka och att vi står med arbetslö-
sa läkare. 

– Därför kommer den prospektiva
studien att vara mycket viktig för be-
dömningen, så att vi inte överkorrigerar
den nuvarande bristen, förklarar Stella
Lowry.

Jan Lind
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BMAs internationella sekretariat 

Vill vara första hjälpinstansen 
för svenska läkare i England
– Vi vill gärna vara den första

kontakten för svenska läkare
som vill arbeta i Storbritannien. 

Det hälsar Stella Lowry, läka-
re och chef för det brittiska lä-
karförbundets internationella
sekretariat. 
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Den som kontaktar British Medical
Association för information om läkarjobb
hänvisas i första hand till det
internationella sekretariatet. Där arbetar
fr v Charlotte May, informatör, Stella
Lowry, chef, och Sallie Nicholas, som
arbetar med Europafrågor.


