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Aktuellt och reportage

Sedan ett år tillbaka är Sveriges
läkarförbund positivt inställt till
rekrytering av utländska läkare.
Lokalföreningen i Örebro tycker
dock att vi ännu vet för lite om
vad patienterna tycker.

❙ ❙ När Örebro läns landsting har rekryte-
rat läkare från Polen har facket informe-
rats och fått lämna synpunkter. Lokal-
föreningen har också informerat de nya
kollegerna om läkarföreningen och hur
svenska facket fungerar. Mer än så har
facket egentligen inte varit inblandat i
anställningarna av de polska läkarna.

Men Mårten Prag, ordförande i Öre-
bro läns läkarförening, säger att rekryte-
ringen har fungerat bra och att de polska
doktorerna i huvudsak varit väl förbe-
redda för att börja arbeta i den svenska
sjuvården.

– Men från EU-länderna har det varit
större problem.

– Det är inte en lika organiserad re-
krytering från EU, de har rätt att söka
och komma hit på ett annat sätt. Många
länder har en annan sjukvårdskultur och
en del läkare har varit för auktoritära.
Rent medicinskt har det också funnits
frågetecken, en del kommer från andra
behandlingstraditioner. 

Något som Mårten Prag tycker har
kommit i bakgrunden är hur patienterna
uppfattar de nya läkarna. Han tycker att

arbetsgivaren borde göra en mer syste-
matisk undersökning av detta. 

Men Bernhard Grewin, ordförande i
Läkarförbundet, är tveksam inför utvär-
deringar som skiljer ut kolleger med ut-
ländsk bakgrund.

– Jag tror att det starkaste redskapet
för att undanröja problem är en nära dia-
log mellan kolleger, säger han.

I grunden positiva
Mårten Prag och läkarföreningen i Öre-
bro är i grunden positiva till sina nya kol-
leger från andra länder, men säger att
man kanske ska undvika att rekrytering-
en sker för snabbt.

– De måste ju ha svenska kolleger
omkring sig så att de kan lära sig vår me-
dicinska kultur; vårt sätt att utreda och
behandla patienter.

Bernhard Grewin håller med om att
det är av största vikt att läkare med ut-

ländsk bakgrund eller utbildning får ett
bra stöd av arbetsgivaren och inte minst
av andra kolleger i form av mentorer el-
ler handledare.

Både Bernhard Grewin och Mårten
Prag tycker att det är viktigt att läkare
med utländsk bakgrund eller utbildning
enagerar sig fackligt.

– De polska läkarna, till exempel,
kommer från förhållanden med ett helt
annat löneläge, de kanske bara tackar
och bugar åt den lön som erbjuds, säger
Mårten Prag.

Bernhard Grewin tror inte att det
finns någon risk att det kommer för
många utländska läkare till Sverige. 

– Vi kommer att se en ökad rörlighet
på arbetsmarknaden inom EU för både
läkare och andra akademikeryrken. Det-
ta kommer inte att resultera i att vi i Sve-
rige får hit mängder av läkare och där-
med arbetslöshet, utan det jämnar ut sig.

Han tillägger att Sverige under hela
efterkrigstiden har tagit emot läkare med
utländsk bakgrund och utbildning.

– Det har fungerat utmärkt och de har
berikat svensk hälso- och sjukvård. Det
finns ingen anledning att tro att det inte
skulle bli så i fortsättningen också. 

(Se Sveriges läkarförbunds policydoku-
ment Arbetskraftsinvandring av läkare.)

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Polska läkare kom väl förberedda 

❙ ❙ Rekryteringen av Polska läkare till
Sverige sköts från landstinget i Kalmar.
Den första omgången polska läkare på-
började sin språkutbildning i Polen un-
der våren 2000. I januari 2001 började
de som klarat språkproven sin prov-
tjänstgöring i Sverige. Eftersom Polen
ännu inte är med i EU krävs dispens från
Socialstyrelsen.

Hittills har 44 polska läkare, som re-
kryterats via landstinget i Kalmar, börjat
arbeta i Sverige. I förra veckan avsluta-
de ytterligare 60 sin språkkurs, de som
klarar proven börjar arbeta under våren.
I dagarna startar ännu en kurs i svenska
för 60 läkare.

12 landsting i Sverige tar emot
Totalt har 12 landsting i Sverige tagit
emot eller kommer att ta emot polska lä-
kare. Örebro läns landsting (ÖLL) del-
tog i den första rekryteringsomgången

och har anställt sex polska läkare i pri-
märvården, två på Universitetssjukhuset
i Örebro och en på Lindesbergs lasarett.

– Det har gått väldigt bra, de är myck-
et omtyckta både av arbetskamrater och
patienter och vi är bara nöjda, säger
Cristina Gunnarsson, sektionschef för
personalenheten för primärvården, psy-
kiatrin och habiliteringen i ÖLL.

Detta har gjort att ÖLL har anmält sitt
intresse för ytterligare en omgång. Tio
polska läkare har nu efter anställningsin-
tervjuer i Sverige fått kontrakt med pri-
märvården i ÖLL.

Det finns ingen allmänmedicinsk
specialitet i Polen utan de flesta som re-
kryteras är internmedicinska specialis-
ter. I Sverige görs en individuell bedöm-
ning av varje person och en plan upprät-
tas för att nå specialistkompetens i all-
mänmedicin

Se även LT nr 18/2001. •

Mårten Prag, ord-
förande i Örebro

läns läkarförening,
säger att rekryte-
ringen har funge-
rat bra och att de

polska doktorerna i
huvudsak varit väl

förberedda.

FO
TO

: A
LL

AN
LA

RS
ON

Hälften av utländska läkare i
VG-regionen klarade legitimation

❙ ❙ Projektet »Utländska läkare« i Västra
Götalandsregionen har efter cirka två år
nu avslutats. Syftet har varit att förenkla
och påskynda processen mot svensk le-
gitimation för invandrade läkare från
länder utanför EU.

Av pilotgruppen på nittio läkare från
trettio olika länder uppfyller nu nästan
hälften Socialstyrelsens krav för svensk
legitimation. Flera av de återstående har
klarat språkprovet och nyligen påbörjat
sin provtjänstgöring. 32 har ännu inte
klarat språkprovet som är det första och,
visade det sig, även det största hindret i
processen.

Projektet var ett samarbete mellan
Västra Götalandsregionen, Göteborgs
kommun, Länsarbetsnämnden, Social-
styrelsen, Integrationsverket och Göte-
borgs universitet. En förhoppning är att
modellen efter viss modifiering även ska
kunna tillämpas på andra yrkes-
grupper. •

Örebro vill få flera polska läkare
efter en lyckad första omgång


