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Szwecja po słynnej ucieczce braci Adama i Krzysztofa 

Zielińskich dziś stoi otworem szczególnie dla 

wysokowykwalifikowanych pracowników jakimi są lekarze. 

W roku ubiegłym zatrudniono około 1000 lekarzy, z czego 

połowa to medycy pochodzący z Polski a jak pisze prasa w 

roku 2008 trzeba będzie zatrudnić kolejny 1000 lekarzy 

specjalistów z zagranicy. Jest to liczba bardzo duża, 

szczególnie w kontekście zbyt małej liczby lekarzy w w 

Europie oraz zwiększonego zapotrze- bowania na usługi 

medyczne w związku ze starzeniem się społeczeństw. 

Szwecja to kraj bardzo przyjazny i tolerancyjny słynny już 

ze swojego modelu socjalnego nadal jednego z 

najlepszych na Starym Kontynencie 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Agencje pośrednictwa pracy: 

www.medena.com.pl  

 

Linki medyczne 

Szwedzki Przegląd Lekarski 

 

Forum Polskich lekarzy w Szwecji 

 

Strona polskich lekarzy w Szwecji 
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System ochrony zdrowia 

Szwedzki system ochrony zdrowia stawia przede 

wszystkim na równy dostęp do opieki zdrowotnej oraz jej 

wysoki poziom. Przyjęto zasadę iż osiągnięcie tych celów 

jest zadaniem sektora publicznego. Tylko 25% usług 

ambulatoryjnych jest świadczonych przez dostawców 

prywatnych. Jakość i elastyczność szwedzkiego systemu 

opieki zdrowotnej wynika m. in. z decentralizacji. Po 

ostatnich reformach w latach 90-tych system opieki

zdrowotnej opiera się na odpowiedzialności władz 

lokalnych (landstingów) które zajmują się również stroną 

finansową przedsięwzięcia. Gminy przejęły

odpowiedzialność za opiekę medyczną i socjalną również 

chorych psychicznie oraz odpowiedzialność za leki w 

lecznictwie otwartym. Pozwoliło to na zmniejszenie tempa 

wzrostu wydatków na leki, obniżyło czas pobytu w

szpitalach, spadła również liczba urzędników 

obsługujących system zdrowia. Warto nadmienić iż 

wzrosła skuteczność leczenia starszych pacjentów oraz

liczba wykonywanych zabiegów. Wiąże się to również z 

faktem iż leczeni w coraz większym stopniu biorą udział w 

podejmowaniu decyzji o procesie leczenia. Nie bez 

znaczenia są bardzo wysokie kwalifikacje tzw. niższego

personelu medycznego, który wykonuje wiele czynności w 

Polsce na przykład zarezerwowanych dla lekarza. W 

szwedzkiej służbie zdrowia ogromną rolę odgrywa lekarz 

rodzinny którego kompetencje oraz zakres wykonywanych 

badań i zabiegów są zdecydowanie większe niż w Polsce. 

Celem opieki zdrowotnej pierwszego kontaktu jest 

poprawa ogólnego stanu zdrowia populacji oraz odciążenie 

specjalistów i szpitali. Warto wspomnieć iż system zdrowia 

w Szwecji opiera się na zasadzie współpłacenia przez 

pacjentów, przy czym ma to miejsce do określonego 

limitu. Powyżej tej kwoty opieka jest całkowicie bezpłatna, 

co oznacza odciążenie pacjentów z chorobami 

przewlekłymi.  

  

  

  

Dane statystyczne 

Parametr 

statystyczny 
Szwecja Polska 

Przewidywalna długość 

życia 65 lat w 2002r. 

17,0m 

20,3k 

14,0m 

17,9k 

Możliwości zatrudnienia. 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Szwecja 

otworzyła w zasadzie bez ograniczeń swój rynek pracy dla 

Polaków. Unijne regulacje dotyczące czasu pracy lekarzy 

jak również założenia szwedzkiego systemu zdrowia 

powodują iż lekarze są poszukiwanymi pracownikami na 

terenie Królestwa Szwecji. Aby móc pracować w Szwecji 
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Dzietność 1,75 1,23 

Migracja wewnętrzna 25,3 -9,4 

Procent ludności w 

wieku produkcyjnym w 

2005r.  

40,9 51 

Procent PKB 

przeznaczanego na 

badania i rozwój 

3,74 0,58 

Średnie wynagrodzenie 

w przemyśle i usługach  

33620,0

(EUR) 

6230.3 

(EUR) 

Stopa bezrobocia w 

2005r. 
7,8 17,7 

Całkowita liczba 

praktykujących lekarzy

(na 100000 miesz.) 

332,9 243.3 

Liczba łóżek szpitalnych 

(na 100000 miesz.) 
358 644.7 

Umieralność z powodu 

chorób nowotworowych 
186,3 299.7 

Rozpoznawalność AIDS 

(na 1 milion populacji 

rocznie) 

5,8 3.4 

należy uzyskać legitymację lekarską uprawniającą do

wykonywania zawodu. Szczegółowe wymagania odnośnie 

warunków jakie należy spełnić jak i dokumentów które 

należy przedstawić można znaleźć na stronie internetowej 

Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se) będącej 

odpowiednikiem naszej naczelnej izby lekarskiej. Czas od 

wysłania dokumentów do uzyskania legitymacji waha się 

od 2 do kilku tygodni. Niemniej jednak należy zaznaczyć 

iż aby podjąć pracę jako lekarz w Szwecji konieczna jest 

znajomość języka. Przydatna jest również znajomość 

języka angielskiego bądź (rzadziej) niemieckiego. Istnieją 

firmy zajmujące się pośrednictwem pracy dla lekarzy. 

Jedną z najdłużej działających na rynku jest Medena Rek 

Polska. Atutem jej jest prowadzenie intensywnego kursu

języka szwedzkiego przed wyjazdem na kontrakt.  

Zarobki lekarzy 

Lekarze w Szwecji stanowią grupę zawodową o wysokich 

dochodach. Oczywiście zależy to od stażu pracy, 

specjalizacji, miejsca zatrudnienia. Dodatkowe bonusy 

otrzymują niekiedy lekarze pracujący w północnych

landstingach. Na początku lekarz z Polski otrzymuje 

pensję około 28-30 tys. SEK brutto miesięcznie, 

stopniowo, wraz z nabywaniem doświadczenia,

doskonaleniem języka, ukończeniem specjalizacji kwoty te 

rosną. Polski lekarz z 3 letnim stażem pracy w Szwecji 

oraz specjalizacją może zarobić ok. 50 tys. SEK 

miesięcznie. Dyżury w publicznej służbie zdrowia płatne 

są dodatkowo 100% stawki godzinowej bądź mogą zostać 

odebrane w postaci urlopu. Podatki w Szwecji są dość 

wysokie i przy pensji 30 tys SEK wynoszą ok. 30%. 

Niemniej jednak można korzystać z różnorodnych ulg oraz 

dodatków (np. na dziecko, na niepracującego 

partnera/partnerkę).  
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