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När Izabela Kubalska frågar sina
svenska patienter på vårdcentra-
len i Nora hur det står till så sva-
ra de att »det är bra«. Det skulle
aldrig hända i Polen, där går man
till doktorn för att man är sjuk.
Izabela Kubalska och Leszek Ku-
balski ser arbetet i Sverige som
ett äventyr. 

❙ ❙ Det började med en annons i en polsk
dagstidning. Sverige behövde läkare och
hoppades kunna locka till sig några från
Polen. Izabela Kubalska har en faster
som är allmänläkare i Västerås och där
auskulterade Izabela i några månader
under studietiden. Utifrån det bestämde
hon och hennes man sig för att försöka
komma till Sverige.

Paret lyckades komma in på kursen i
svenska i Warszawa som var första ste-
get mot arbete som läkare i Sverige. 

– Vi trodde inte att det var möjligt att
vi verkligen skulle arbeta i Sverige, sä-
ger Izabela Kubalska 

– Men vi tänkte att det kanske var bra
i alla fall att lära sig svenska språket. 

När paret blev godkända i svenska ef-
ter den sju månader långa språkkurser
var allt förberett för arbete på vårdcen-
tralen i Nora.

Örebro läns landsting hjälpte till med
bostad, körkort och bankkonto.

Språket inget hinder
Nu har Izabela Kubalska varit i Sverige
i precis ett år och tar emot lika många pa-
tienter per dag som de andra doktorerna
på vårdcentralen Nora. Hennes svenska
språk flyter utmärkt; något långsamt och
med en tydlig brytning, men grammatik
och ordförråd är imponerande klander-
fritt.

– Jag var lite osäker i språket i början.
Det var inte så svårt att förstå, men att
formulera frågor som ibland är lite käns-
liga kan fortfarande vara svårt.

Izabela Kubalska berättar att kroni-
ker som kommer till vårdcentralen för
kontrollbesök ofta i förstone säger att de
mår bra. Men när hon ställer några kom-
pletterande frågor kan det visa sig att det
inte var så bra i alla fall.

– När man säger att man mår bra i Po-
len, då litar jag på det, här är det bättre att
fråga mer.

Annars tycker Izabela Kubalska att
likheterna överväger. Sjukdomarna är
desamma i båda länderna.

– Det som var jobbigt i början var

praktiska saker: »Hur funge-
rar organisationen?«, »Vad
kan jag göra på vårdcentra-
len?«, »Vilka patienter behö-
ver jag remittera?«. Och jag
visste faktiskt ingenting om
hur det fungerade med datorer
och datajournaler. Men jag
fick mycket hjälp av min
handledare.

Distriktsläkaren och vård-
centrals-chefen Sven Röst-
lund är Izabelas handledare.
Han jämför inskolning och
handledning med den som
krävs för en svensk AT-läka-
re. 

– Izabela kunde språket så
bra och fokus låg från början
på att komma in i svensk
sjukvård och svenska rutiner. 

Sven Röstlund säger att det
var en självklarhet att ta på sig
handlareuppdraget (han var
förvisso vårdcentralens enda
ordinarie läkare).

– Får jag en kollega som
kan ge god sjukvård, då är ti-
den som jag lägger på hand-
ledning väl investerad.

Maken kirurg
Izabela Kubalska kom till Sverige till-
sammans med sin man Leszek Kubalski.
Han är kirurg och jobbar på Linderbergs
lasarettet. Båda är överens om att det är
en fördel att vara två och ingen av dem
tror att de skulle åkt hit som ensamstå-
ende.

Paret har mycket kontakt med de
andra polska läkare som rekryterades
samtidigt till Sverige och Leszek rekom-
menderar polska kollegor att arbeta här.

– Många polacker har varit i Sverige
på besök och på semester, så varför inte
åka till Sverige och arbeta istället för
Storbritannien och Tyskland? Det är bra
att se hur det fungerar här.

Relationen mellan patienter och läka-
re präglas inte av samma auktoritetstän-
kande som i Polen. Det är bra, tycker
Leszek Kubalsk. Här har patienten infly-
tande över åtgärder och behandling, så
borde det vara i Polen också.

Men det finns saker som inte är bra
också. Izabela tycker att hon träffar en
del patienter för sällan, dessutom är det
olyckligt att väntetiden när hon skickar
remisser för konsultationer och under-
sökningar är så lång.

– Ibland behöver jag sjukskriva pati-
enten bara för att vänta på en konsulta-
tion och ibland visar det sig att patienten
faktiskt kunde arbeta men det tar tid in-
nan jag får veta det.

Tjänar mindre i Polen
Polska läkare tjänar betydligt mindre än
sina svenska kollegor, många som job-
bar på sjukhuset kompenserar det med
extra jourer. Men det är inte anledning-
en till att Izabela och Leszek nu jobbar i
Sverige.

– Det var mer möjligheten att se hur
det fungerar och lära sig språket. Det är
lite äventyr!

De första sex månaderna var Izabela
Kubalska och Leszek Kubalski provan-
ställda, under den tiden fick de gå kursen
i svensk medicinalförfattning, och där-
efter har de fått svensk läkarlegitima-
tion, och gör nu ST-läkartjänst. Izabela
Kubalska är internmedicinare och behö-
ver komplettera en del för att bli svensk
allmänspecialist. Hennes kontrakt på
vårdcentralen i Nora är på tre år. Det-
samma gäller uppehållstillstånd och ar-
betstillstånd. 

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Annons lockade läkarpar
att prova svensk sjukvård

– När jag började tänkte jag att om ett år, då
kommer jag nästan att känna mig som hemma, men
det visade sig inte vara så lätt, säger Izabela
Kubalska, polsk läkare på Nora vårdcentral.
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