Två år senare – två PLUS-piloter berättar:
Två av de läkare med utlandsutbildning
som deltog i PLUS-piloten är Milena Noori
– som syns på flera bilder här i broschyren – och Mookaiah Ravichandran.

Vi bad dem svara på några frågor om vad de
tycker om utbildningsprogrammet när det gått
en tid och om det gjort någon nytta för dem i
deras nuvarande yrkesroll.
Idag (2015) arbetar Mookaiah Ravichandran
på Skaraborgs sjukhus i Skövde och Milena
Noori på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg.
Vad var bra i PLUS-programmet?
MR: Det har gett mig en inblick i hälso- och
sjukvårdssystemet i Sverige. Utan det skulle
jag inte ha förstått organisationen, eller hälsooch sjukvårdssystemets kultur. Det var många
och mycket väl organiserade föreläsningar,
demonstrationer och feedback. Kunskap om
läkemedel, juridik, konsultation med mera, är
mycket användbar för den dagliga praktiken.
MN: Det fanns mycket utrymme för diskussion
kring hur vården bedrivs i Sverige, men också
i andra länder. Det var duktiga föreläsare som
föreläste om svensk sjukvård och det var bra
introduktion för det svenska sjukvårdssystemet.
Handledning, feedback, utbildning inom konsultation och patientcentrerad vård var också
bra.
Finns det något som kunde gjorts bättre
och i så fall hur?
MR: Lite mer tid för föreläsningar och frågor

till föreläsarna. Mer information om svensk
medicinsk terminologi, antingen i form av
böcker eller föreläsningar.
MN: Det jag tyckte var mindre bra från början
har man ändrat på. Nu finns det till exempel
olika språknivåer och kompetensnivåer.

Mookaiah Ravichandran och Milena Noori
deltog i PLUS-piloten under 2013.

Vad har du haft för konkret nytta av PLUSprogrammet i ditt arbete?
MR: Det som var svårt; till exempel hälso-

organisation, terminologi, vårdsystemet,
kultur, språk och datoranvändning för labb
och diktering blev mycket lätt genom enkla,
eleganta föreläsningar i PLUS-programmet.
MN: Man har fått ett stöd i början av sin
karriär, en bas.
Vill du rekommendera PLUS till annan
vårdpersonal med utländsk examen?
MR: Jag skulle rekommendera det för andra

läkare, ingen tvekan alls. Alla läkare har medicinsk kunskap, men för att arbeta i Sverige måste vi känna till hälso- och sjukvårdssystemet för
att kunna leverera effektiv service.
MN: Ja, jag rekommenderar det till andra!
Är det något du själv vill tillägga?
MR: Jag vill tacka arrangörerna för denna

underbara kurs, och föreläsare, gruppledare,
språklärare och sekreterare. Om det blir någon
uppföljningskurs i framtiden vill jag gärna delta
i den.
MN: Det gläder mig att man satsar på läkare
från olika länder.

