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Globalt perspektiv erfarenheter som utländsk
läkare i svensk sjukvård
Samah Baddour
St-Läkare
Nu-sjukvården
Född, uppvuxen, och utbildad i Syrien
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Landet av variationer
• Medelhavet och mellanöstern
• Gamla och moderna kulturer samtidigt.
• Berg, skog, öken och hav på en relativt liten yta
• Olika religioner

Läkarutbildningen
• 6 ÅR
• Termin 7 till 10 50% praktik 50% föreläsningar.
• Termin 11 och 12 100 % praktik
• Mar har inte formellt AT men oftast vik, eller några månader randning
före eller i början av ST, ibland ett par år på landet för att höja betyget
och få bättre chans till önskade ST en
• Olika på olika ställen, men alltid ingår det kurser och kanske
randningar, och Examen på slutet
• ST är endast på offentlig sjukvårds enheter
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Sjukvården i Syrien
• Privat / offentligt
• Många nackdelar och fördelar för båda.
• Läkarbesök och sjukhusvård inklusive de flesta läkemedeln på sjukhus
är gratis på de offentilga enheterna men inte de som är förskrivna på
recept.
• Pat kan köpa det mesta själv på APOTEKET

Min resa!
• Hösten 2009 flyttade jag, 1,5 år före kriget.
• Språk utbildning i ca ett år
• Behövde då provtjänst i 6 månder, som jag började hösten 2011
• Därefter ST pediatrik igen
• Bra att få börja försiktigt under handledning ett par år, lära känna
kollegorna och arbetssystemet. Rutiner och riktlinjer som kan skilja
sig mellan olika länder eller regioner, andra sjukdomar i fokus än vad
jag hade varit van med, sjukdomar som flyttat hit i smb med flykting.
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ATT FLYTTA
• En ambition för att utveckla kunskapen, erfarenheten och personliga förmågor.
Har alltid varit populärt för läkare från Syrien.
• Man ser saker från nya synvinkel och kanske hittar på nya lösningar.
• Kombinera erfarenheter från olika delar av världen
• Kan läsa och hantera föräldrar som kommer från samma kultur. Även slippa ha
tolk.
• Lära känna andra sjukdomar som man inte är van vid, även bidra med sin
erfarenhet om sjukdomar som inte fanns i Sverige före flyktingssituationen

• STOR OMSTÄLLNING
• Energi krävande: ny klimat, ny kultur, nytt språk,oro för familjen, för framtiden,
stora ambitioner för ersätta den tiden man förlorat.
• Större risk för utmattning! Ta det lugnt det kommer att gå bra!

Tack!
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