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Riksrevisionsverketgersvi-
dandekritikavdenspråkut-
bildningsomerbjudsakade-
miker(seartikelintill).

–Enbraspråkutbildning,
enbraintroduktioninklusive
enutbildningomdetsvenska
sjukvårdssystemetochorga-
nisationärtillsammansmed
handledningavgörandeför
ommanskalyckastasigige-
nomdenförstaperiodensom
läkareiettnyttland,säger
HebaShemais.

BozenaRomaniuk-Wasz-
kun,hadeturnärhonkom
tillSverigefrånPolen1982:

–Jagfickläsasvenskapå
universitetetiUppsalatill-
sammansmedannansjuk-
vårdspersonal.

Desomkommitsenarehar
fåttsämremöjligheter,även
närdetvaritfrågaomrenar-
betskraftsinvandring.

JelenaPaegle,frånLett-
land,komtillSverige2002.
HoninsågsnabbtattSFIinte
vartillnågonhjälpochvalde
attbetalaspråklektionerur
egenficka.

32-årigaAneesAl-Zubaidi,
yngstigruppenochdensom
ärfärskastiSverige,berättar
atthansattesisammaSFI-
klasssomanalfabeter(se
ocksåartikelintill):

–Ochiställetföratthjälpa
miginidetsvenskasystemet
erbjöddemigjobbsomun-
dersköterskapåettäldre-
boende:förklaringenvaratt
»detärförstastegenintilldet
svenskasjukvårdssystemet«
–menjagtyckerdetbaraär
slöserimedtid.

Emad Ahmed sägerattdetför
läkarefrånvissaområden
kanvaraenskymfattbehöva
arbetamednågotmindre
kvalificeratändetmanärut-
bildadför.

–Attbedömaenspecialist-
läkareskompetensärsamti-
digtintelätt,sägerSuzana
TurkaljPavlakovicfrånKro-
atiennärhontarupptråden
litesenare.

HonäraktiviSylfochST-
läkareiallmänmedicin.Hon
pekarpåsärskildabehovvid
handledningavutländskalä-
kare:

–Förbundetbörjobbamer

medattbelysadespecifika
problemsomuppstårmedatt
handledaenläkaremeden
utländskexamen.Detärsto-
rakravpåatthandledaenST-
läkareitillexempelallmän-
medicin,enligtmålbeskriv-
ningen.Enprovtjänstgöran-
deläkarebehöverännumera
stöd–ibörjan,upplyserSu-
zanaTurkaljPavlakovicmot
bakgrundavegenerfarenhet.

–Jagärsjälvutbildadut-
omlandsefteratthabotti
Sverige20år.n

Riksrevisionen pekar på sto-
ra brister i systemet med att 
få in utländska akademiker 
på arbetsmarknaden. Dåliga 
språkkunskaper, få praktik-
platser och problem med 
studie finansiering medver-
kar till att det tar lång tid för 
tredjelandsläkare att komma 
ut i jobb.

Isnitttardetfyraårförläka-
refrånickeEU/EES-landatt
fåsinlegitimation.Detvisar
engranskningfrånRiksrevi-
sionensomoffentliggjordes
påonsdagen:»Statligainsat-
serförakademikermedut-
ländskutbildning«(RiR
2011:16).

–Förläkaresomintehar
enspecialistutbildningtar
detigenomsnitt6årattnåen
svenskläkarlegitimation,
medandetfördensomhar
specialistutbildningtar2,7
år,berättarKarolinaLarfors
påRiksrevisionen.

–Viredovisarjusnittideri
vårrapport.Sedanfinnsdet
enstorspridningigruppen
beträffandevilkamöjlighe-
termanharochhurfamilje-
situationenserut.Menvi
tyckerändåattskillnaden
mellanvaddetfaktiskttar
ochvaddetskataiteorinär
förstor,fortsätterhon.

Genomgåendeär
språketenflaskhals.
Barai8av21länfinns
någonformavmål-
gruppsanpassad
språkutbildningför
akademikervidkom-
munernasundervis-
ningiSvenskaförin-
vandrare,SFI.Krav
finnsidagpåatttred-
jelandsläkarnaskaha
språkkunskapermotsvaran-
deminstgymnasiesvenska.
Vidarevisargranskningen
problemmedatthittaprak-
tikplatser.

–Detärtydligtattdein-
satsersomSocialstyrelsen
handlägger–deninledande
ansökanomprövningochse-
nareansökansomledertill
legitimation–gårsnabbt.
Detärattlärasigsvenskaoch
gåkompletterandeprogram
somtartid,sägerKarolina
Larfors.

För ett par år sedaninfördere-
geringenenparallellvägtill
ensvensklegitimationför
tredjelandsläkarna.Istället
förprovtjänstgöringinfördes
kompletteringsutbildningar
medpåföljandeATvidfakul-
teteriSolna,Göteborgoch
Linköping.

–Dessautbildningarär

ganskanya,varförvi
inteharkunnatse
någraskillnaderitid
tilllegitimation.Ingen
läkaresomhittills
gjortutbildningen
meddärpåföljande
ATharkommitfram
tilllegitimation.Vi
harintekunnatseom
derelativtnyahög-
skoleutbildningarna

ärnågotsnabbspårattnåle-
gitimation,sägerKarolina
Larfors.

De dubbla spårenharskapat
oklarheterkringSocialsty-
relsensansvarförtredje-
landsläkarna.Detsomreger-
ingenhadetänktskulleef-
fektiviseratredjelandsläkar-
nasvägframtilllegitimation
kansnararehafördröjt
Socialstyrelsensutveck-
lingsarbete.

–Detvikannotera,och
somSocialstyrelsenframför,
ärattnärregeringenlagttill
kompletteringsutbildningar-
nahardetblivitoklartvad
Socialstyrelsenskagörain-
nanläkarnanåttframtillle-
gitimation.Socialstyrelsen
harkanskeavvaktatmedsin
utvecklingavtredjelands-
ordningen,sägerKarolina
Larfors.n

n aktuellt

Kritik från Riksrevisionen:

För lång tid för utländska  
läkare att få legitimation

Anees Al-Zubaidi

Karolina  
Larfors 

Anees Al-Zubaidi 
sattes i samma 
SFI-klass som 
analfabeter. 

utländska läkare
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n aktuellt

Läkarförbundet noterar att 
det är svårare att rekrytera 
utländska läkare. Men inga 
särskilda insatser utöver re-
krytering planeras särskilt 
för denna grupp.

Detharvaritsvårtattengage-
rautländskaläkareattdriva
sinafrågor.Inomkortläggs
intresseföreningenInterna-
tionellaläkareiSverige,ILIS,
ner.Samtalförsmellanfören-
ingenochLäkarförbundetin-
föravvecklingen.PåLäkar-
förbundetharmandenutta-
ladepolicynattinlemmaut-
ländskaläkareidetövrigai
läkarkollektivet:

–Vigersammaservicetill
alla,sägerGunillaBurenius,
utredare,Läkarförbundet.

Varför är det så svårt att 
rekrytera utländska läkare 
till facket?

–Förattväldigtmångahar

dåligaerfarenheteravvad
facketärförnågonting.De
kommerfrånländerdärfack-
etintejobbarförmedlem-
marna,berättarHeba
Shemais,avgåendeordföran-
deiILIS.

–Jagtrorattmångaut-
ländskaläkareiSverigeinte
hartillräckligkunskapom
vadLäkarförbundetgör,till
exempelomlöneförhand-
lingar–ävenomLäkarför-
bundetharblivitbättrepåatt
marknadsförasigävenför
denhärgruppen,fortsätter
HebaShemais,ochtillägger
attdetsomintresserardenna
gruppärattfåjobb:

–OmLäkarförbundethit-
tarettsättellerenvägatt
förenklavägenförutländska
läkareattarbetasåharman
vunnitjättemycket.

Marie Närlid

Heba Shemais

n Heba Shemais har sedan 
2002, tillsammans med några 
kollegor, drivit internationella 
läkares intressefrågor genom 
föreningen ILIS, Internatio-
nella läkare i Sverige. Men ar-
betet har varit slitsamt – och 
oftast ensamt. Den 18 maj 
kommer före ningen att upplö-
sas vid ett möte i Läkarförbun-
dets lokaler på Kommendörs-
gatan i Stockholm. 

n ILIS har vid två tillfällen 
gett kursen »Att knäcka den 
svenska koden«, om lagar, 
regler och kulturkunskap om 
svensk hälso- och sjukvård. 
En motsvarande baskurs för 
utländska läkare nya i Sve-
rige har senare hållits vid 
Nordiska folkhögskolan i 
Göte borg. Denna lades ner i 
brist på finansiering.

utländska läkare

Svårare locka utländska 
läkare till facket
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