
U
nder åren 1951–1952 kom 65
läkare från Österrike till Sve-
rige. Idag är vi i en jämförbar
situation på grund av läkar-

bristen i landet. Låt mig ge en personlig
minnesbild av tiden som rådde på
1950-talet.

Då upprätthöll endast ca 5 000 läkare
hälsovården i Sverige, mot 27 000 idag.
Situationen föreföll så prekär att reger-
ingen beslöt att importera 100 läkare
från Österrike, där det fanns ett betydan-
de överskott betingat av de många hem-
vändande från ett förlorat krig. Trots en
skriande brist på läkare i Sverige var den

politiska oppositionen och i synnerhet
Svenska Läkarförbundet emot importen
(av konkurrensskäl?). Men regeringen
och riksdagen stod på sig, tillsammans
med den pådrivande chefen för medici-
nalstyrelsen Björn-Erik Höijer.

Urvalet av läkarna i Österrike gjordes
genom annonsering i dagstidningarna.
Detta skedde redan 1948, sedan kom
4–5 medlemmar av medicinalstyrelsen
med Håkan Rahm och Bror Rexed i spet-
sen till Österrike för att göra sig en bild
av de sökande. Ett av kraven var genom-
gången AT-tjänstgöring som på den ti-
den var två år. Efter dessa »förhör« åter-
stod endast 65 utav 100 föranmälda lä-
kare.

Hur kom det sig att man överhuvudtaget
ville flytta utomlands – från det vackra
Österrike? Orsaken var den rådande
bristen på utbildningsställen, bostäder,
mat osv. Dessutom tillkom längtan att
komma ut i världen och vidga sin hori-
sont, samt helt enkelt få en bättre tillva-
ro (oberoende av tillhörighet till något
politiskt parti). Genom Österrikiska sta-
tens försorg hade en överenskommelse
slutits med Sverige att dessa läkare skul-
le tas emot på »hyggliga villkor«.

Efter ankomsten till Stockholm sked-
de inkvartering på hotell Kristineberg,
en språkkurs på fem veckor gav oss de
nödvändigaste kunskaperna för kommu-
nikation. En rättsmedicinsk kurs med en
avslutande examen hölls efter ett halvt
år.

Så utrustade spreds vi i landet, främst
norr om Dalälven (Sandträsk, Sorsele,
Kiruna, Haparanda etc) för tjänstgöring
på sanatorier, psykiatriska och röntgen-
ologiska avdelningar. Vi kom med en
fullvärdig läkarutbildning och efter två
månader var vi redan skattebetalare
(utan omkostnader för Sverige).

Mottagandet av våra svenska kolle-
ger var genomgående mycket vänligt,
och någon avund har aldrig kännts av.

Den genomgångna språkkursen var
mycket viktig för att kunna kommunice-
ra, det som fattades kompletterades av
hjälpsamma sekreterare. Så småningom
fick vi mod att röra på oss och välja spe-
cialitet. Vi hade inga krav när vi kom och
vi tog tacksamt emot vad som bjöds.
Anpassningen till det nya landet var en
nödvändighet även om en flyttning efter
varje utgånget treårsförordnande (som
dagens läkargeneration icke längre kän-
ner till) inte har varit så lätt.

Fem av kollegerna har återvänt till sin
tidigare tjänst i Österrike. Resterande 60
stannade i det nya landet som hade gett
oss en bra start i vårt yrkesliv. En av oss
har avancerat till professor i ortopedi,
två till docent i gynekologi och en i radi-
ologi.

För egen del har jag fått ut av livet vad jag
har eftersträvat. Ett stort plus var också
att komma till ett demokratiskt styrt land
där partipolitiken inte inverkade vid sö-
kandet av tjänst och bostad, vilket har
varit fallet i Österrike (där de två härs-
kande regeringspartierna brukade dela
upp tjänsterna mellan sina anhängare).
Dessa fakta sammantagna var vår ge-
mensamma motivation att lämna Öster-
rike för Sverige.

Som 30-åringar (huvudparten) kom
vi hit, som få överlevande 80-åringar
blickar vi tillbaka på ett rikt arbetsliv.
Efter 35–40 års tjänstgöring njuter vi av
vår pension

Herbert Müssbichler

docent i radiologi
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Medicin och samhälle

Till 50-årsminnet av läkarimporten 
från Österrike till Sverige

Att vara doktor
– ny sektion i Läkartidningen

Vi vill inbjuda Dig som läsare att
under denna vinjett presentera
personliga erfarenheter som på
ett mer avgörande sätt har påver-
kat Din syn på läkarroll eller yrkes-
etik. Det kan vara frågan om mö-
ten med patienter, personliga er-
farenheter av sjukdom eller hän-
delser på arbetsplatsen.

Ämnesvalet får vara brett under
förutsättning att utgångspunkten
är en personlig erfarenhet som ger
anledning till en mer allmängiltig
reflektion. Ett lämpligt format är
upp till 1 500 ord, vilket motsvarar
två trycksidor i tidningen. 

Välkommen med Ditt bidrag!

Vi hade inga krav när vi kom
och vi tog tacksamt emot
vad som bjöds.


