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Timme efter timme traglar läkarna under Svante Gustafsson
alla konstiga termer i sjukvårdssvenskan. Foto: Mats
Andersson
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LäNET I EU - För oss har arbetet med att rekrytera
polska läkare och tandläkare varit väldigt
lyckosamt. Jag ska inte hymla, vi har i dag drygt 40
polska läkare och tandläkare anställda, utan dem
hade vi haft mycket stora problem med
tillgängligheten.

Landstingets
personaldirektör, Håkan
Petersson, berättar om
arbetet med
rekryteringarna i Polen,
ett arbete som startades
när ett speciellt
rekryteringsbolag,
Kalmena Rek AB,
bildades i december
1999.
- Totalt har vi utbildat
drygt 400 läkare och
tandläkare sedan dess,
berättar Håkan
Petersson samtidigt som
han svänger av sin Volvo
mot parkeringshuset på
Copenhagen airport.
Det är dags för
ytterligare en snabbresa
ned till Warszawa för att
där träffa de läkare och
tandläkare som i
dagarna avslutar
närmare sju månaders
intensivkurs i svenska
och sjukvårdssvenska.
På plats i Warszawa ska
Håkan Petersson träffa
30 läkare/tandläkare
som precis avslutar sin
intensivkurs i svenska,
den personal, lärare och
utbildningsledare, som
sköter verksamheten i
Polen samt introducera
ett tiotal intresserade
som ska börja sin
utbildning i höst.
- Jag åker till Warszawa
ungefär en gång i
månaden, men då är jag
där väldigt kort tid. Det
blir intensiva timmar,
berättar Håkan
Petersson.
Efter en flygtur där
svetten tilltog och pulsen
steg när pilotens
skrapande röst talade
om problemen med
"thunderstorm" ovanför
Warszawa, en vindlande
biltur genom den polska
huvudstaden och en
incheckning på hotellet
började jobbet.
Förfinat söksystem
- Vi har ganska många
som söker våra
utbildningar. Men vi har
blivit mer och mer
förfinade i vårt
söksystem, nu preciserar
vi exakt de specialister vi

Med hjälp av Dominika
Górecka förklarar Håkan
Petersson i korta ordalag
hur det svenska
skattesystemet fungerar.
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Johan Persson vilseledde
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Kalmars lunchgäster
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Ingen kritik trots minus
med 20 miljoner

Nissan King Cab 2WD 98
Grön 12.500 mil 40.000
kr (32.000 ex moms)
Extrapris: 29.000 kr
(23.200)

Ford Fiesta 1,3 5d -06
Blå metallic 1.800 mil
109.000 kr

OSKARSHAMN

Skitiga gäster upprör
Nybrobor bäst på att
använda bilbälte
Sd vill ha egen tidning
på bibliotek
NYBRO

Håkan Petersson reder med
tolkhjälp ut vad
anställningskontraktet de
nyintagna läkarna fått på
sina bord.

Skola avstår att fira i
kyrkan
Hundägare fick förbud
efter vanvård
Montessori får rätt till
kommunalt bidrag

Mazda 323 F 2,0 Sport
-01
Silvermet 6.000 mil
84.900 kr

EMMABODA

Badplats har
vandaliserats
Halv miljon i bidrag till
industriprogram
ÖLAND

Piotr Adamaszek,
Malgorzata Caban och
Tomas Zwierzchlewski är
precis klara med sin
utbildning. Om några
veckor går flyttlasset till
den nya hemstaden
Oskarshamn.

Kay Wiestål Årets
ölänning
Smygfilmare på Öland
åtalas
Medborgarnas förslag
stannar i kommunhuset
Föreningslivet i fokus

Opel Combo 1,6 4d -03
Svart 9.500 mil 77.500 kr
(62.000 ex moms)

TORSÅS

Kräver ljudinspelning av
kommunfullmäktiges
möten
MÖNSTERÅS

Tryckt stämning på
Mönsteråsgymnasiet
Mönsterås.
Polisen söker vittne

Peugeot 406 ST 2,0 HDi
Kombi -01
Svart 22.500 mil 74.500
kr

HULTSFRED

De ska rädda en sällsynt
blomma
HÖGSBY

För få badprov gav
underkänt i rapport
Björn Nordström, Svante
Gustafsson, Agnieszka
Strózyk och Monika Ziegler
leder och ansvarar för
arbetet med att utbilda de
polska läkarna/tandläkarna

Fiat Panda Climbing
4x4 -06
Svart 35 mil 132.000 kr
(105.600 ex moms)

här för att läsa
dagens tidning.

Klicka

Guldklimpar

Ulrika Ålund och
Magnus "Boe"
Bodell, Törnkvists
väg 2, Torslunda,
Färjestaden, fick
den 14/5 en son
som heter John.
Vikt 4 580 g, längd
53 cm. Syskon:
Hannah. Klicka här
för att se fler
bäbisbilder.
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- Det är stora kulturella skillnader mellan Polen och
Sverige. Ju bättre förberedda läkarna är på detta, desto
lättare är det för dem att börja arbeta i sitt nya hemland.
Därför lägger vi stor vikt vid den delen av utbildningen,
fortsätter Håkan Petersson.
En knapp halvtimmes taxiresa genom Warszawa och
taxin parkerar utanför byggnaden där utbildningen
bedrivs.
"Lönen lockar"
Piotr Adamaszek och Tomas Zwierzchlewski ska om
någon månad flytta till Oskarshamn för att arbeta som
disktriktsläkare. Dit ska också Malgorzata Caban flytta,
men på henne väntar en tjänst som tandläkare.
- Visst, lönen lockar naturligtvis, den är ungefär tre
gånger så hög än här, trots att jag jobbar betydligt
kortare tid varje vecka. Men den stora anledningen till att
jag valde att söka mig till Sverige är att få möjligheten
att gå vidare i min karriär och att helt enkelt kunna leva
ett bättre liv. Jag tycker om det sociala systemet i
Sverige, säger Tomas Zwierzchlewski.
- Jag har två små barn och jag hoppas att jag och min
man både ska kunna få mer tid för dem samtidigt som
jag ser större möjligheter för dem i framtiden
i Sverige än här i Polen, fyller Malgorzata Caban i.
I en föreläsningssal en kort promenad från
utbildningslokalen förbereder sig Håkan Petersson och
tolken Dominika Górecka för att möta sex av de
läkare/tandläkare som ska börja nästa kurs tidigt i höst.
De får en kort introduktion om hur det är att leva och
arbeta i Sverige, var sitt kontrakt från ett landsting i
Sverige och en lång stund att ställa frågor.
- De här informationsträffarna har vi regelbundet,
självklart är det ju så att de som nu på allvar valt att
börja kursen för att flytta till Sverige har hur många
frågor som helt, säger Håkan Petersson.
Vid ett av borden sitter Erik Groczyk, framför sig har han
sitt anställningsbevis för landstinget i just Kalmar län.
Klarar han av utbildningen väntar en tjänst som
distriktsläkare i Hultsfred på honom.
Naturupplevelser
- Jag har det rätt bra här i Polen, jag har en egen privat
verksamhet. Men jag längtar efter att bara kunna
fokusera på mitt arbete som läkare, på mina patienter.
Här måste jag hålla på med så mycket annat, lokalfrågor,
parkeringsplatser, ja allt. Det hoppas
jag slippa när jag flyttar till Hultsfred, dessutom längtar
jag efter att kunna paddla, ja bara att vara ute i naturen,
säger Erik Groczyk, packar ned sitt anställningsbevis och
lämnar lokalen.
För landstinget i Kalmar län är rekryteringen av Erik
Groczyk ett bevis för vad hela Polenprojektet handlar om,
att lyckas rekrytera personal till de platser där vakanser
under år har varit ett stort problem.
Fakta: Landstingets rekrytering av polska läkare
Antalet utbildade sedan starten, 1999, är 361 läkare och
51 tandläkare.
Av Sveriges 21 landsting har 19 vid något tillfälle
utnyttjat Kalmena Rek:s tjänster.
Utbildningen som sker i Polen sköts av dotterbolaget
Medena Rek polska.
Landstinget i Kalmar län har under åren totalt anställt 74

Peugeot 307 1,6i Hgv 03
Silvermet 6.600 mil
105.000 kr

Volvo V70 2.4 Buissnes
-04
Grön metallick 8.000 mil
159.900 kr

Saab 9-5 SE 2,0t 4d -01
Midnight blue 14.042 mil
99.900 kr

läkare och ett tiotal tandläkare, drygt 40 av dem arbetar
fortfarande kvar i Kalmar län.
Ett landsting som vill få hjälp med rekrytering betalar
290 000 kronor för en färdigutbildad läkare, eller
tandläkare.
Läkarna ersätts med 3 000 zloty/månad samt fri mat och
logi under utbildningstiden.
De läkare och tandläkare som klarar
svenskaundervisningens slutprov inleder karriären i
Sverige med sex till tolv månaders provanställning.
Samordning av utbildningen vad gäller regler och lagar
sker regelbundet med Migrationsverket och
Socialstyrelsen.
Mats Andersson
mats.andersson@barometern.se
0480-592 66

Måndag 28 Maj 2007 02:00

Utskriftsversion

Tipsa om artikeln

Kommentera artikel
Vi förbehåller oss rätten att korta ner din text. Vanliga
pressetiska regler gäller.
Rubrik:
Text:

Namn:
(Klicka en gång på knappen för att skicka din
kommentar)

Skicka

| WAP | RSS | Handdator | PDF | Radiotidning | Papper |
Ansvarig utgivare: Gunilla Andreasson
Webbredaktionen: 0480-592 88
Telefon: 0480-591 00 (växel)
E-postadresser, upphovsrätten, om Barometern-OT

