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Prinqipärende

Läare  med  bristande  kunskaper  i svenska  språket

Åendet

I inkommen anmälan till  Patientnämndenframkozmer  det  att  en Mnna
besökte gynekologiska akuten på Danderyds sjukhus. I samband med att
hon aqmälde sigireceptionen  fickhonfyllai  ettformulär  om  anledningen
til!  besöket. HonfylMe  i att honvar  där  för attgöra  enkontrell  efter  ett
missfalloch  atthonville  kontronera  om hon numeravar  gravidsamtom
hon intevar  gravid så behövde hon psykiskhjälp  e*srsom  hon  var  i psykisk
obolans.

Hon  fickefterfyra  timmar  träffa  en läkare  som  intq  behärskade  svenska
ppråket. Läkaren  inledde  med  attfrågavadhon  sökte  f6r,  eftersomlinnan
inte  orkade  prata  Äänvisade  hon  till  detformulärhontidigare  hadefyllti.
Detformuläret  tycktes  läkaren  inte  förstå,  såMnnan  talade  omvarför  hon
vardär.  Läkarenförstodfoföarandeinte)utanfiekgissasigtillvaddetvar

kmnnansökte  för. Kvinnan  blevupprördoch  arg  över  läkarens  gissande  och
ofQrrnågatinatttörståvadbesöketgällde.  Enläkarestack4åinhuvudetge-
nom  dörrenför  att  kontrolleravad  som hände  och undrade  om  det  behöv-
des någon  hjälp,  men  detta  aw'sades  från  den behandlande  läkaren.  Den
behandlande läkaren böriade  prata  om fertilitetsbehandling,  men  kvinnan
varinteintresseradavdettadåhonharlättförattbligravid.  Läkarenville
förövrigtintntropåatthonhadevaritgravidochf?ktt-ettmissfan.  Efterlä-
karebesöketficklmnnan  prata  med  en sjukgymnast  ech  psykiatriker  där
aet inte  uppstod  några  språksvårigheter.  Kvinnan  tycker  att  det  är  beklag-
ligt  atthonvid  uppsökande  avläkarvårdiStockholminte  ska kunna  göra
sig förståddpå  gt'und  avatt  läkaren  har  så br'stande  kunskaper  i det  svens-
kaspråket. Hon  anser  att  det är ytterst  viktigt  att  patienten  får  rnöjlighet  att
träffa  en läkare  som  förstår  det  språk  som patienten  talar,  Hon  pratar  själv
fleraspråkflytande,meningaavdessaspråkbe5ärskadeläkaren.  Honhar
även tidigare påträffat  läkare  som  har  brister  i detsvenska  språket,  även  om
det  inte  harvarit  avdenna  dignitet.a
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Utredning

I inkomna  yttranden  från  Danderyds  sjukhus  beklagas  detinträffade.  Det

framkommer  iyttrandena  att  den  gynekologiska  akutmottagningen  hand-

lägger cirka 6 5oo  akutbesök  per  år. Under  dagtid  bemannas  mottagningen
avenblivandespecialist(ST-läkare)  iobstetrikochgynekologi.  Enhandle-

dare,  som  ärspecialistkompetent  inom  ämnesområdetfinns  också  tillgäng-

lig.  På akutmottagningen  finns  också  tillgångtill  klinikens  samtliga  PM.

Förutom  att  utbilda  blivande  gynekologer  har  klinikentill  uppgift  att  rand-

utbilda  blivande  allmänläkare  (husläkare)  i gynekologi.  Dessutom  ansvarar

sjukhusetför  undervisning  i obstetrik  och  gynekologi  avmedicine  studenter

(blivande  läkare  och  barnmorskor).  Då enläkare,  som  ska bli  specialisti

allmänmedicin,  randutbildar  sig  ärhan  eller  hon  redan  läkare  med  svensk

iegitimation  ochhar  också  genomgått  den  språkunder*ningi  svenska  som

Socialstyrelsen  föreskriver  med  minst  betyget  godkänt.  De läkare,  som  ge-

nomgår  en randutbildningtilldelas  alltid  en såkanadfadderundersin

tjänstgör"ng.  Dessafaddrar,  som  är specialistkompetenta  gynekologer,  samt

denhandledaresomtjänstgörpådengynekologiskaakutmottagningen,  ska

hjä1patiIlnärdenrandutbildandeläkarenäribehovavdetta.  Självfallet

kräver  detta  attvederbörande  allmänläkaretar  kontaktmed  sin  fadder  al-

ternativt handledaren för att diskutero hanrll%rgningpn pl1pr exempelvis be-
hovav  assistansvid  undersökningen.

Medicinskt  ansvarig  enhetschef  för  klinikens  gynekologiska  mottagning

hade  inttycket  avatt  den  aktuellaläkarenhade  en normalallmänt  medi-

cinsktkompetens,  men  givetm  saknade  honstörre  erfarenhet  avgynekolo-

gi. Enligt  de  journalantöckningar  som  finnsvar  den  behandlande  läkaren

inteikontaktmedhandledarenpå  gynakuten.  Medtankepåvadpatienten

sökteför  kan  man  möjligen  tycka  att  eftersom  deteventuelltkunde  finnas

resterkvareftertidigaremissfall,  bordemanhag'ortenultraljudsunder-

sökning.  Läkaren  borde  således  ha etableratkontaktmedhandledare  på

dengynekologiska  akutmottagningen  samtatthontillsammans  medden

läkarenskullehautförtenu1traljudsundersökning.  Rentpersonligenhar

enhetschefen  intehaftnågr.asvår'gheter  attförståläkaren  och  såvitt  han

harförståttsåharIäkarenförståttvadhanharsagttillhenne.  Övr'gperso-

nal,undersköterskorochbarnmorskor,  harintehellerhaftnågotintryckav

attläkaren  haft  svårigheter  att  kommunicera  medandra  patienter  ener per-

sonalen.

Den  behandlandeläkaren,  som  genomgickrandutbildning  i gynekologi  un-

der  sex veckor,  är  inte  kvar  på kliniken,  varför  hon  intekunde  yttra  sig  i

ärendet.
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Regelverk
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Enligt 2 a 6 hälso- ochsjukvårdslagen (1982:763)  ska hälso- och sjukvården
bedrivas  så att  den uppfyller  kraven  på en god  vård.  Dettainnebär  bland
annat  att  den  särskilt  skafrämja  goda  kontakter  mellan  patienten  och  häl-
so- ochsjukvårdspersonalen.

Enligt  2 b % samma  lag framkommer  det  att  en patientska  ges individuellt
anpassaainformation  om  sitthälsotillstånd  och  om de metoder  för  under-
sökning,  våpd och behandlingsom  finns.

AV2  papitlet 2 fi lag (igg8:53i)  omyrkesverksamhet  påhälso-  oeh sjukvår-
dens  område  framkommer  det  att  den  som  har  ansvaretförhälso-  o'ch sjuk-
vården  aven  patientska  se till  att  patientens  ges individuelltanpassad  in-
fornaationom  sitthälsotillstånd  och  om  de metoder  förundersökning,  vård
oeh behandling  som  finns.

Pqtientnärnnden har fömtom  detta ärende  fått  in andra  ärendeo  där  patien-ter  anser  att  de inte  kan  förståläkaren  eftersomläkarenintekanpratatill-
räckligtbrasvenska.  Närnnden  kan  inte  göra  någon  bedömning  avjust  den-na läkares  språkkunskaper,  utan  kan  endastkonstatera  attpatienten  inte
anser  sig Äakunnat  kommunicera  medläkaren  på grundav  attläkaren  intekunde  svenska  tillräckligt  bra.

f"'i

Patientnämnden  anser  atthälso-  och  sjukvårdspersonal  måsteha  så goda
spr?ikknnskqIipri  svenskasåattdekangeengodvård.  Dettainnebärbland
annatför  enläkare  med  patientkontakt  att  denna  ska kunna  ha goda  kon-
takter  med patienten. En sådanläkare  måste  även  kunna  ge en patient  indi-
viduentanpassad  informationomsitt  hälsotillståndoch  om de metoderför
undersökning,  vård  och  behandligsom  finns  så att  patientenförstår.  Även
orrl  ansfölida  läkare  har  genomgått  den  språkundervisning  i svenska  som
Socialstyrelsen  föreskriver  med  minst  betyget  godkäntåligger  detvårdgiva-
re, som  arbetsgivare,  attsetill  att  anställdaläkare  har  så pass goda  språk-
kunskaper  i svenska  att  de kan  ge en god  hälso-  och  sjukvård,  något  annat
skulle  leda  till  bristande  patientsäkerhet.  I och  med  att  det  blir  alltvaiigare
med  sjukvårdspersonal  som  inte  har  svenska  som  modersmål  undrar  Pati-
sntnömnr1pn  vsd  sjukhusen  ilandstinget  och Stocldiolms  läns  sjukvårdsom-
råde  har  för  rutiner  för  att  se till  attvårdpersonal  har  tillräckligt  med  svens-
ka språkkunskaper  för  att  sköta  sitt  arbete  på ett  tUllfredställande  sätt.
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Förslagtill  beslut

att  översända  nämndens  skrivelse  till  styrelsen  för  samtliga

sjukhus  ilandstinget  och  styrelsen  för  Stockholms  läns  sjuk-

vårdsområde,

att begära skriftlig  uppföljning senast 2009-08-14  gällande de
rutinersjulföusen  ilandstinget  och  Stockholms  läns  sjukvårds-

områdehar  för  attsetill  attvårdpersonal  har  tillräckligt  med

svenska  språkkunskaperför  att  skötasitt  arbete  på etttillfred-

ställande  sätt.

att  översända  förvaltningens  skrivelse  till  anmälaren.

C/

l,, f-@"'*ai,

s
m
s
s

Patientnämnden
Box 17535,  118  91 Stockholm
Besök  Hornsgatan  15

Telefon  08-690  67 00
Fax 08-690  67 18

E-post  registrator@pan.sll.se
www.patientnamndenstockholm.se



DANDERYDS  SJUKHUS
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Sjukhusledningen 2009-05-27

Ankom
Agneta  Calleberg

Förvaltningsjurist

Patientnämnden

Box 17535

118  91 Stockholm
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Patientnämnden

*  Att  översända  förvaltningsskrivelsen  till  antnälaren.

Gällande  regler:

*  Enligt  gällande  regler  för  läkare  från  EU  länder  automatiskt  legitimation  i

Sverige.

*  SLL  har  en policy  att sådana  läkare  ska erbjudas  utbildning  som  innebär  att

de har  tillräckliga  kunskaper  i svenska.

*  Detåliggerrespektiveverksamhetschefellerl:alinjenschefsomanställer

att bedöma  detta.

*  Läkare  utanför  EU,  om  de arbetat  mer  än 5 år, genomgår  provtjänstgöring  på

olika  kliniker  för  att få godkänd  svensk  legitimation.  Läkare  utanför  EU  som

arbetat  mindre  än 5 år måste  först  genomgå  utbildning  i svenska

motsvarande  gymnasienivå  C vid  Folkuniversitetet  eller  motsvarande  och  bli

godkänd  därefter  genomgå  de s.k. Tuleprovet  som teoretiskt  testar  alla  olika

medicinska  delar.  Om  inte  provet  klars  fär  man göra  om  det två gånger.  Den

som inte  klarar  sig på tre försök  rekomrnenderas  gå hela  läkarutbildningen

från  början  i Sverige.

Det  kan  vara  mycket  svårt  att utifrån  en ansfö11ningsintei;n  avgöra  om

språkförmågan  medger  anställning  eller  ej och  svårigheterna  förstärks  när  det

föreligger  brist  på viss yrkeskompetens,  vilket  naturligtvis  är skälet  tffl  nyanställning.

T ex inom  anestesi  och  radiologi  är bristen  på specialister  mycket  stor  och

verksamhetscheferna  står  ibland  inför  en mycket  svår  situation  med  hänsyn  till

patientsäkerheten  som uppstår  vid  vakanser.

Dxxotpms  SJUKHUS

Danderyds  Sjukhus  AB  Telefon  växel:  08-655  50 00 0rg.nr:  556575-6169

18288Stockho1m  Te1efondirekt:08-6555928  Säte:Danderyd

www.ds.se Fax:  E-post:carl-goran.erigson@ds.se
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2009-05-27

Nu  gällande  rutiner

- I alla  chefers  uppdrag  ingår  att  bedöma  om  språUcunskapenna  är tillräckliga.

Om  så inte  är fallet  diskutera  detta  med  vederbörande  vid  lämpligt  tillfölle, t
ex i samband  med  utvecklingssamtal  och  att vidta  lämplig  åtgärd,  t ex

utbildning.

- Det  åligger  cheferna  att följa  upp  incidenter  och  klagomål  på en individuell
bas och  vidta  lämpliga  åtgärder.  Detta  omfattar  även  problem  relaterade  till
språkfömiåga,

- Förutsättningarna  för  ett framgångsrikt  arbete  är att Socialstyrelsen  skärper

sina  ktav  på språkkunskaper  innan  legitimation  utfördats  för  personer  med

annan  språkbakgd  än svenska,

-  Det  förutsätter  också  att Stockholrns  läns  landsting  tar  ansvaret  att
organiserar  utbildning  i svenska  språket  så att verksamhetschefema  har
möjlighet  att låta  utbilda  personal  från  olika  länder  i svenska.

- Det  är viktigt  att kompletterande  språkutbildning  erbjuds på både kontorstid
och  kvällar  eller  helger  så att  det  uppstår  så lite  produktionsbortfall som
möjligt.

Åtgärdsplan:

Ledningen  för  Danderyds  Sjukhus  AB  vill  understryka  att  vi  delar  patientnämndens
uppfattning  om  vikten  av att  vårdpersonal  har  tillräckliga  språkkunskaper  för att på
ett  patientsäkert  sätt  kommunicera  med  alla  patienter  och  i den  mån  patienten inte
kan  tillräckligt  bra  svenska,  anlita  tolk.

1.  ViharsomettfokusområdeiDSAJ3:sverksamhetsplanattpatientdialogen

ska  förbättras.  Alla  verksamheter  arbetar  aktivt  med  detta  utifrånresultaten
av patientenkätens  dimensioner  -  Kommunikation,  Bemötande och
Tillgänglighet.

2.  Patientnämndens  skrivelse  och  detta  svar  kommuniceras  med alla chefer på
DSAB.

3.  DSAB  avvaktar  svar  från  förvaltningen,  Stockholms  läns  landsting angående
organiserad  utbildning  i svenska  språket  enligt  ovan.

4,  DSAJ3  följer  upp  det specifika  fallet  från  Danderyds  sjukhus och som
beskrivs  i Patientnämndens  skrivelse.

Peter  Graf

VD
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Ersta diakoni
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Patier»tnämnderi

2009-09-30

Till

Patientnämndens  förvaltning

Att:  Förvaltningsjutist  Agneta  Caneberg
Box  17535

118  91 Stockholrn

Svar  på  förfrågan  angående  ptincipärende  gällande  läkares  bristande  kunskaper

i svenska  språket

Sktivelsen  nedan  ät  svat  ftån  Ersta  sjukhus  som  fick  dispens  att  svata  på tidigate

översänd  sktivelse  senast  2009  09 30 ,en  dispens  given  munthgt  av jurist  Agneta

Calleberg  vid  telefonkontakt.

Följande  ftågot  ställdes  till  verksamhetschefer  vid  Ersta  sjukhus:

1. Finns  rutiner  på Din  khnik/enhet  vid  anställning  av  våtdpetsonal  med annat

modersmål  än svenska  för  att  tillse  att  våtdpetsonal  hat  tillräcUiga

sptåkkunskapet  jöt  att  sköta  atbete  på ett  tinftedställande  sätt  samt  möta

patient/  närstående  för  att  kunna  föra samtal och ge infotmation  på ett  föt

patient/  nätstående  tillfredställande  sätt.

2.  Hat  ni  speciena  etfarenheter  av  uppkomna  situationer  då kontakter  med

vårdpersonal  med  btistande  sptåkkunskapet  i svenska  lett  till  klagomål  ftån

patient/  närstående  / atbetskamratet,

3. Om  tutinet  inte  finns  set  ni  det  som  angeläget  att  övetgripande  rutiner  tillskapas

för  Ersta  sjukhus  / Etsta  diakoni.

Ett  flertal  svat  inkom  -  det  mest  utfötliga  citetas  nedan:

På MTC  ( magtarmcenttum  ) / medicinkliniken  svatade  verksamhetschef  att samtliga

anstända bedöms  vid  personlig  intervju  eftersom  fötm%a  till  kommunikation  ät ett
viktigt  kriterium  för  anställning  även  föt  svenskspråkig  petsonal

Ftamföt  allt  hos  Iföate  med  annat  modetsmål  än svenska  har  någon  gång  noterats  att

bakom  en  god  muntlig  kommunikation  döljet  sig svåtighetet  att  hantera  sptåket

sktiftligt  liksom  att  dikteta  tydligt  vilket  lett  till  svåtighetet  framföt  allt  föt  sektetetate.

Socialstytelsens  sptåkptov  tycks  inte  alltid  tUltäckligt.

På den  medicinska  kliniken  har  rapporterats  enstaka  klagomål  från  patientet  och

personal  kring  läkares  btistande  språkkunskapet  - främst  har  detta  tört  läkare  som  inte

vatit  anställda  utan  kommit  för  tandutbildning  ellet  praktik  och  som  inte  bedömts  vid

peisonlig  intervju.  Gtundproblemen  vid  klagomål  tycks  ha  vatit  gtundade  på  såväl

upplevd  sptåklig  förbistting  som  kuItutena  skillnadet.

I samtliga  svat  framkommer  att  man  inte  skapat  rutiner/policy  vid  anställning  av
vårdpersonal  (inkl  läkate  )med  annan  språklig  bakgrund  än svenska  språket.
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Erstas  personalavdelning  meddelat  att  det  inte  finns  en föt  Ersta  sjukhus/Ersta  diakoni
övergripande  policy  nedskriven  gällande  all  petsonal  som  anställs  vid  Ersta  diakoni  mea
annat  modersmål  än svenska  till  exempel  etbjudande  om  kuts  i svenska sptåket,  om
det  anses  nödvändigt  eller  annat  stöd  om  anställning  påbörjats  och  vetksamhetschef
enet  annan  medarbetate  får  kännedom  om  att  bristande  sptåkkunskapet  lett  till
klagomålsärende  .

Det  synes  angeläget  att  sädan  övetgripande  poucy  skapas  vid  Etsta  diakoni.

2009  09 30

Beth  von  Schreeb,  chefläkare

Etsta  sjukhus/Etsta  diakoni

beth.vonschteeb@etstadiakoni.se

08/7146500  anföytning  6225
070/2931948
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KAROLINSKA
Uri,iversitets,sjåhsset

Svante  Baehrendtz

Chefläkare

Dokurnentnamn

2009-08-10

Patientnämnden

Box  I7535

1 I8  91 Stockholm

l(1)

Reför.  PaN  0808-

03093-50

Ankom

2009 -08- 12
Patientnämnden

Principfråga  gällande  läkares  bristande  kunskaper  i svenska  språket.

Med  anledning  av Patientnämndens  skrivelse,  Principärende  PaN  0808-03093-50  har
chefläkaren  ställt  frågan  vidare  till  vissa  verksamheter  samt  till  sjukhusets  HR-avdelning.

Svar  har  inkommit  från  akutkliniken  i Solna,  akutkliniken  i Huddinge,  akutkliniken  Astrid
Lindgrens  barnsjukhus,  kvinnokliniken  samt  från  sjukhusets  HR-avdelning.

Dessa  yttranden  bilägges  i sin helhet.

Sjukhusledningen  instämrner  till  fiillo  i Patientnämndens  inställning  att hälso-  och
sjukvårdspersonal  måste  ha så goda  kunskaper  i svenska  att de kan  ge en god  vård.

Utöver  det  krav  som  Socialstyrelsen  ställer  på Mlso-  och  sjukvårdspersonal  med  utomnordisk
utbildning  gäller  de regler  och  krav  som finns  beskrivna  iHR-avdelningens
yttrand

hälsning

Chefläkare

gOST  ADRESS

SE-171 76 STOCKHOLM

KAROLINSKA  UNIVERSITETSSJUKHUSET,  HUDDINGE

aesöxsxoqess  hAisovAcex,  FLEMINGSBERG

TEtEFON  VX 08-585  800  00

KAROLINSKA  UNIVERS1TETSSJUKHUSET,  SOLNA

BESöKSADRESS  KAROLINSKAVÅGEN,  SOLNA

TELEFON  VX 08-517  700  (X) Jl[



KAROLINSKA
U'n",versitetssjukhuset

HR-avdelningen

Avtal-  och  arbetsrätt

Ann-Christin  Ahlqvist

2009-07-01 K0782-2009

PaN  0808-03093-50

Patientnämnden
Ankom
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Patientnämnden

Yttrande  från  Karolinska  Universitetss.iukhuset  angående  de rutiner/principer  som  zäller  för
anställning  av läkare  med  utländsk  utbildning  och  deras  språUcunskaper

Den  personal  som  tillhör  hälso-  och  sjukvårdspersonal  i Sverige  skall  utföra  sitt  arbete  i
överensstämmelse  med  vetenskap  och  beprövad  erfarenhet.  Hur  arbetet  skall  utföras
regleras  i lagstiftning,  föreskrifter,  instruktioner  och  allmänna  råd-
Läkaren  har  att  följa  Lagen  om  yrkesverksamhet  på hälso-  och  sjukvårdens  område.

AIlt  fler  av de läkare  som  av Socialstyrelsen  beviljas  svensk  legitimation  har  utbildats  i
andra  länder  utanför  EU/EES  och  genomgått  komp1etteringsutbi1dning  för  att  erhålla
svensk  legitimation.  Andra  har  utbildat  sig  inom  EU/EES  länder  som  enl  EG-direktiv  med
automatik  erhåller  svensk  legitimation.  Ytterligare  en gnipp  är svenska  medborgare  som
väljer  att  utbilda  sig  i andra  lider  inom  EU  eller  tredje  land.

Inom  Karolinska  Universitetssjukhuset  finns  riktlinjer  vid  anställning  av utländsk
vårdpersonal  med  utbildning  dels  inom  och  utom  EU/EES  (bifogas).

Där  framgår  de regelverk  som  gäller  vid  anställning  av läkare  med  utbildning  utanför  de
nordiska  ländema.  Kravet  gäller  att läkaren  har  goda  kunskaper  i svenska  språket
motsvarande

- lägst  betyget  Godkänd  i Svenska  kurs  B vid  gymnasial  vuxenutbildning
- av universitetet  och  högskolor  anordnad  undervisning  i svenska  för  utomnordiska

studenter  med  godkänt  resultat

- universitets-  och  högskolestudier  (Tisus)

Kravet  på goda  kunskaper  i svenska  språket  gäller  för  läkare  med  utbildning  såväl  inom
som  utom  EU/EES.

AT  för  den  som  studerat  medicin  inom  EU:

I de flesta  medlemsstater  inom  EU  finns  ingen  motsvarighet  till  AT.  Där  krav  finns  för AT
kan  läkaren  söka  att  få fullgöra  AT  i Sverige  på samma  sätt  som  svenska  läkare.  AT söks på
sedvanligt  sätt  och  vid  Karolinska  Universitetssjukhuset  genomförs  anställningsinte:tvjuer
innan  urval  och  beslut  om  anställning.  Vid  dessa  intenrjuer  framkommer  de sökandes
kunskaper  i svenska  språket.
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Patientnämnden

Provtjänstgöring,  6 månader,  är avsedd  för  läkare  som av Socialstyrelsen  bedöms  inneha

utländsk  specialistkompetens  inom  viss specialitet.  Provtjänstgöring  skall  göras  inom  det

verksamhetsområde  som den utländske  läkaren  är specialist.  Syftet  med  provtjänstgöringen

är att läkares  kompetens  motsvarar  svensk  läkarlegitimation  ej specialiteten.

Samtliga  provtjänstgöringar  vid  Karolinska  Universitetssjukhuset  handläggs  av HR-konsult

vid  centrala  HR-avdelningen  i samarbete  med  mottagande  klinik.  Urval  till  dessa

provtjänstgöringar  utgår  till  stor  del ifrån  de sökandes  kunskaper  i svenska  språket  samt

naturligtvis  även utifrån  tillgången  av plats  på aktuell  klinik.  Innan  provtjänstgöring

beslutas  har anställningsintervjuer  skett  på mottagande  klinik.

Större  rekryteringsinsatser:

Rekrytering  av läkare  från  EUföEC  sker  ofta  på individuell  basis  när  en specifik  kompetens

krävs.  Kontakter  knyts  tex  genom  personliga  möten  vid  tex  forskarutbyte,  kongresser  etc.

Det  förekommer  även större  rekryteringsinsatser  där SLL:s  strategiska  personalavdelning

tillsammans  med  resp sjukhus/k1inik/verksamhet  genomför  rekryteringen.  Vid  dessa

rekryteringar  har SLL  en modell  där  språkutbildningen  sker  i hemlandet  (ofta  Tyskland  och

under  ca 4 månader)  eller  på plats  i Stockholm.  I det senare  fallet  anlitas  oftast

Folkuniversitet,  som dels genomför  test, och  därefter  genomförs  intensivkurser  i svenska.

Möjligheter  finns  även  inom  SLJ,  att anlita  konsult  för  uttalsträning.

Randande  ST läkare:

ST-läkare.  som ska bli  specialist,  randutbildar  sig  vid  Karolinska  Universitetssjukhuset  är

redan  läkare  med  svensk  legitimation  ocli  har  också  genomgått  den språkundervisning  i

svenska  som Socialstyrelsen  föreskriver.

Slutsats:

Med  anledning  av skrivelsen  från  Patientnämnden  kommer  rutinerna  och  riktlinjerna,  ang

rekrytering/anställning  av läkare  med  utländsk  utbildning,  att ånyo  tydliggöras  för I:a
linjens  chefer,  som  tillsammans  med  divisionernas  HR-konsulter,  är ansvariga  för

Freijd

HR-direktör
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Patientnämnden

Personal  från  andra  sjukhus  eller  andra  länder

Detta  PM  skall  utgöra  stöd  för  alla  verksamheter  om  vad  som  krävs  när  personer  vill  komma

hit  från  andra  sjukhus,  andra  inomeuropeiska  och  utomeuropeiska  länder  för  att utbilda  sig

och  lära  sig vår  verksamhet,

PM:et  har  sin grund  iatt  Karolinska  Universitetssjukhuset  är en offentlig  verksamhet  och  att

det är viktigt  att  personer  som  söker  sig  hit  möts  på ett  professionellt  sätt,  ges lika  möjligheter

och  behandlas  på ett enhetligt  sätt.

PM:et  gäller  inte  de studenter,  där  obligatorisk  praktik  ingår  och  vilka  läroanstalter  Karolinska

Universitetssjukhuset  har  avtal  med,  som  är placerade  här  under  sin studietid  främst  genom

samarbetet  med  Karolinska  Institutet.  Studenterna  bör  Mnvisas  till  Karolinska  Institutet.

Checklista,  bilaga  2.

Anställ

Rådet  är att anställa  personen  ifråga  eftersom  det  oftast  är någon  form  av arbete  som  han eller

hon  skall  utföra  ivår  verksamhet  samtidigt  som  utbildning  sker. Personen  kan  vara  avlönad

från  sitt  hemsjukhus  elIer  hemland  och  det är då bättre  att fakturera  landet/sjukhuset  för  lön

och  andra  kostnader  samtidigt  som  samtliga  försäkringar  för  den  enskilde  och  för  patienten  är

säkrad  genom  anställningen-

Patientförsäkring  och  annan  försäkring

Se till  så att patientförsäkringen  och  andra  f'örsäkringar  faktiskt  gäller  för  den  enskilde  allra

helst  om  ni inte  har  för  avsikt  att anställa.  Eventuell  skada  kan  medföra  skadeståndsskyldighet

:för sjukhuset.  Patientsäkerheten  får  inte  äventyras.

Endast  betförig  får  utöva  yrket

Det  bör  påpekas  att av lag  (1998:531)  om  yrkesverksamhet  på hälso-  och  sjukvårdens  område,

som  innehåller  bestämmelser  om  Mlso-  och  sjukvårdspersonal,  framgår  att  endast  den som  är

behörig  att  utöva  yrke  som  t.ex.  sjuksköterska,  läkare,  paramedicinare  är den  som  har

legitimation  för  yrket  eller  har  ett  särskilt  förordnande  att  utöva  det. Ett  sådant  särskilt

förordnande  utfärdas  av Socialstyrelsen.  Se t.ex.  Socialstyreksen  föreskrifter  (SOSFS  2000:6)

om  särskilt  förordnande  att  utöva  läkaryrket  för  icke  legitimerad  personal.

Annat  avtal

Om  avtal  skrivs  måste  det  noggrant  anges vad  Karolinskas  åtagande  är, att  det  är begränsat  i

tid  samt  att det finns  en möjlighet  att säga upp  avtalet  om  något  händer  eller  personen

missköter  sig. Det  är också  viktigt  att fundera  på vem  som  är behörig  att  sluta  avtalet  för

sjukhusets  räkning.  Det  går  inte  i skrivande  stund  att  utläsa  av delegationsordningen  vem  som

äger  rätt  att  sluta  dessa avtal  varför  det  får  anses vara  sjukhusdirekfören.
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Patientnämnden
Från  annat  sjukhus

Personer som har anställning  vid  andra  svenska  sjukvårdsinrättningar  och  som  vill  komma

hit och utbiIda sig  t.ex.  inom  viss  specialitet,  skall  anstäIlas.  Fakturera  lön  och  andra
kostnader  från  hemsjukhuset.

Från  Inom  Europeiskt  land

Person  från  inomeuropeiskt  land  som  vill  komma  hit  och  lära  sig vår  verksamhet  skall  i

f?5rsta hand  anställas.  Det  är viktigt  att tänka  på att personen  kan  svenska  språket  motsvarande

kunskaper  på gymnasienivå  (Godkänd  i svenska  B) är relevant.  För  att anställning  skall  kunna

göras  krävs

l.  uppehållstillstånd,

2.  svensk  legitimation  eller  legitimationsvillkor  utfördat  av Socialstyrelsen  samt

3. MRSA-provsvar.

Om  anställning  av något  skäl  inte  kan  göras  bör  avtal  skrivas  mellan  arbetsgivaren  i det

landet  och  Karolinska  orn vilka  :förutsättningar  som  skall  gälla  t.ex.  beträffande  lön  och andra

förmåner,  hur  länge  den  enskilde  skall  vara  här  och  vem  som  står  för  erforderliga  försäkringar

såsom  ansvarighets-  och  personförsäkringar.

Det  är vidare  viktigt  att sjukhuset  som  finansieras  genom  offentliga  medel  debiterar  eller

kommer  överens  med  det  andra  sjukhuset  eller  arbetsgivaren  om  vad  Karolinska  skall  ha för

ersättning  för  att  utbilda.  Det  rekommenderade  beloppet  som  bör  debiteras  är 3 000  kr  per

vecka  samt  full  kostnadstäckning  för  andra  kostnader  som  t.ex.  kostnader  för  konferenser,

resor  i tjänsten.  Avtalet  som  sådant  bör  också  innehålla  en hävningsklausul  dvs. om  det inte

fungerar  skall  vi  kunna  avbryta  utbildningen/p1aceringen  här.

Allmän  tjänstgöring  för  läkare  (AT)

I de flesta  medlemsstater  inom  EU  finns  ingen  motsvarighet  till  allmän  tjänstgöring  för  läkare,

AT.  Examensbeviset  kan  berättiga  till  automatiskt  erkännande,  dvs. 1egitimation  i Sverige.

Dessa  läkare  skall  inte  fuligöra  AT  även  om  annat  kan  överenskommas.  De länder  som har  en

motsvarighet  till  AT  ger  samma  möjlighet  att fullgöra  AT  som  svenska  läkare  ges. Inget

kunskapsprov  krävs  då.

De  nordiska  länderna,  Storbritannien,  Österrike,  Italien,  Litauen,  Polen,  Irland  och  Portugal

har  praktikkrav  som  liknar  AT.

Det  krävs  beslut  från  Socialstyrelsen  för  AT-behörighet  utom  för  den som  läst  medicin  i de

nordiska  länderna.

Från  utom  Europeiskt  land

Legitimation  som  läkare  och  sjuksköterska  med  examen  utanför  EU/EES

Som  sjuksköterska  eller  läkare  med  utbildning  utanför  EU/EES  måste  personen  ifråga  ha

uppehållstillstånd  för  att  kunna  påbörja  en komplettering  mot  svensk  legitimation  alternativt

mot  högskoleutbildningen.  Kompletterande  utbildning  för  svensk  legitimation  kan  endast

erbjudas  de utländska  läkare  (utbildade  utanför  EU/EES)  som  har  rätt  till  bosättning  i Sverige

och  av Migrationsverket  beviljats  uppehålls-  och  arbetstillstånd  som flykting,
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Patientnämnden

skyddsbehövande  eller  av familjeskäl.

När  det  gäller  läkare  från  utomeuropeiska  länder  krävs  vid  anställning

l.  uppehålls-  och  arbetstillstånd,

2.  folkbokföring,

3.  språkkunskaper  motsvarande  godkänd  nivå  i svenskkurs  B,

4.  svensk  legitimation/auskultation/praktik  samt

5.  hälsoundersökning  utfärdad  av  upphandlad  företagshälsovård.

Provtjänstgömg  sex  månader  är avsett  'f'ör läkare  som  av Socialstyrelsen  bedöms  inneha

utländsk  specialistkompetens  och/eller  betydande  erfarenhet  inom  viss  specialitet.

Provtjänstgöring  skall  göras  inom  det  verksamhetsområde  som  Socialstyrelsen  beslutar.  Syftet

med  provtjänstgöringen  är att  läkares  kompetens  motsvarar  svensk  läkarlegitimation  inte

specialiteten,

Den  som  genomgått  utbildning  för  ett  legitimationsyrke  i ett  tredje  land  skall  kunna  visa  att

han  eller  hon  har  för  yrket  nödvändiga  kunskaper  i svenska  språket.  Detta  innebär  lägst

betyget  Godkänd  i svenska  på gymnasienivå  (nivå  B),

Vänligen  kontakta  HR-konsult  Ingemar  Andersson,  Karolinska  Universitetssjukhuset,  för

vidare  diskussion  om  hur  ni  bör  gå  till  väga  vid  anställning  eller  liknande  vad  gäller  person

från  utomeuropeiskt  land,  Ni  kan  även  kontakta  Socialstyrelsen  för  vidare  information  om  hur

en komplettering  för  den  enskilde  bör  se ut.

Mer  information  finnsatt  hitta  på  t.ex.  Socialstyrelsens  hemsida  och  Sveriges  Läkarförbunds

hemsida.

Ansvaret
En  ansökan  om  svensk  legitimation  behandlas  hos Socialstyrelsen  (www.socialstyrelsen.se).

Migrationsverket  tar  upp  frågor  om  uppehållstillstånd  och  arbetstillstånd

(www.migrationsverket.se).

Svenska  kurs  B finns  på  Folkuniversitetet  alternativt  Svenska  för  Akademiker (SFA)
Arbetsförmedlingen/Arbetsmarknadsverket  kan  vara  behjälpliga  generellt vid rekrytering
(www.arbetsf'örmedlingen.se).

MRSA-test  samt  Mlsoundersökningar  skall  utföras  av upphandlad  företagshälsovård

Stockholms  läns  landsting,  personalstrategiska  avdelningen,  har  en samordnande  funktion vad
avser  rekrytering.  Alla  rektyteringar  skall  anmälas  dit.  De  kan  också  vara  behjälpliga  vid
Språkutbildningar.

HR-konsult  Ingemar  Andersson,  Karolinska  Universitetssjukhuset,  (tel.  nr  08- 585 800 36,
070-484  02 22)  är den  inom  sjukhuset  som  Du  iförsta  hand  kan  vända  Dig  till.
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Patientnämnden

CheCkl!S!a  för  anställning  av personer  från  andra  länder  inom  /utom  EU

Kontrollera  t?51jande innan  anställning  eller  den enskilde  på annat  sätt  kommer  hit.  Tänk  på att
behandla  den enskilde  professionellt.

Något  utförligare  förklaring  framgår  av föregående  text  och  bilaga.

l.  kontrollera  personuppgifter

2. kontrollera  CV

3. medborgarskap

4 , uppehållstillstånd  (EU)
5 . arbets-  och  uppehållstillstånd  (utom  EU)
6. Socialstyrelsens  beslut  om behörighet  att tjänstgöra,  legitimation  eller  särskilt

förordnande

7 . obligatoriska  hälsoundersökning  med  MRSA
8, ansvarsförsäkringar

9 . informera  om våra  regler  runt  tystnadsplikt  och sekretess
10 . svenska  språket

därefter  anställ  eller  skriv  avtal.
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Akutdivi'äionen, 2009-05-12 Patientnämnden

Akutkliniken,  Solna

Per Lindmarker,  verksamhetschef

Telefon:  08-517  75632

per.lindmarker@karolinska,se Karo7inska Universitetss3ukhuset
Kvaiiiet och patientsäkerhet

2DDS -2,5- ?, 4

Till

Chefläkare  Svante  Baehrendtz

Karolinska  Universitetssjukhuset  i Solna

Angående  språklig  kompetens  hos vårdpersonal  (ärende  K782-2009)

Inom  Akutkliniken  Karolinska  SoIna  anser vi att det finns  föIjande  absoluta  grundkrav  för
alla  medarbetare;

- att  kunna  kommunicera  bra  på svenska  (inte  bara  acceptabelt)

- att  samarbeta  väl  med  övriga  medarbetare  av alla  yrkesslag

- att  tillämpa  de PM,  riktlinjer,  beslut  etc. som  Karolinska  och  klinikledningen  beslutat

om inklusive  gott  bemötande  och  motarbeta  diskriminering  av alla  slag

att  följa  de värderingar  som  iövrigt  gäller  på akutkliniken

För  att säkerställa  att ovanstående  infrias  erbjuds  ingen  fast  anställning  direkt  på

Akutkliniken  utan  det sker  genom  ett vikariat  dess:f'örinnan  då ovanstående  kan  utvärderas

ordentligt.  Vi  har  många  spontant  sökande  (utan  rekryteringsinsatser)  till  alla  positioner  och

därför  har vi möjligheten  att kunna  ställa  ganska  bestämda  krav  på alIa  som  söker

anställningar  av olika  slag.

Avseende  läkare

Inför  vikariatsanställningar  intervjuas  alla  läkare  av ST-chef,  läkarchef  och/eller

undertecknad.  Det  finns  två  grupper  av läkare  som  kommer  till  kliniken  där vi  inte  har

kontroll  över  läkarens  kompetens.

l,  AT-läkare  anställs  av FoUU  inom  Karolinska.  Vi  kommer  att få ett större  inflytande  i

urvalsprocessen  när  AT  tjänstgöringen  till  största  delen  förläggs  till  Akutkliniken

2010.

2. Läkare  under  utbildning  på ST-tjänster  anställs  av andra  kliniker.  Vi  55godkänner'5

läkare  som  har ST inom  Karolinska  och gör  sidoutbildning  hos oss, men  för  Sa-la-1äkare

inom  allmänmedicin  har vi ingen  förhandsinformation.  Vi  saknar  helt  kontrolI  över

deras kompetens,

För  vår  del har  vi samrnanfattningsvis  god  kontrolI  över  alla  läkares  kompetens  utom  för  ST-

läkare  inom  allmänmedicin.  Och  vi  har haft  några  ST-läkare  inom  allmänmedicin  där vi  inte
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patientnämnderH

skulle  acceptera  den  nivå  på svenska  som  uppenbarligen  accepterats  iprimärvården,  vilket
väl  belyser  den  fråga  Patientnämnden  stäIler.

Avseende  sjuksköterskor  och  undersköterskor
Ansvariga  chefer  tar  referenser  och  intervjuar  alla  som  söker  vikariat  för  att kunna  säkerställa
att de krav  vi  stäIler  kan  uppfyIlas.  Om  vikariatet  utfaller  väl  kan  det  bli  aktuellt  med  en fastanställning,

Avseende  medicinska  sekreterare  och  kontorsassistenter
Ansvarig  chef  tar  referenser  och  intervjuar  alla  som  söker  vikariat  för  att  kunna  säkerställa  att
de krav  vi ställer  kan  uppfyllas.  Om  vikariatet  utfaller  väl  kan  det  bIi  aktuellt  med  en fast
anställning.  Det  går  inte  att arbeta  inom  dessa  yrken  utan  mycket  goda  kunskaper  i det
svenska  språket,

Många  hälsningar

Lindmarker

POSTADRESS

SE -171 76 STOCKHOLM

KAROLINSKA  UNIVERSITETSSJUKHUSET,  SOLNA
BESöKSADRESS  KAROLlNSKA  VÅGEN,  SOlNA
TELEFON  VX 08-517  700  00 2 (2)
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Gunnar  Oh16n
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Ankom
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Pati((B(n;,4 mnden

Chefläkare  Svante  Baehrendtz

Enheten  för  patientärenden

Kvalitet  och  Patientsäkerhet

T5:01,  Solna

Ärende:  782 2009,  PaN  0808-03093-50

Patientnämndsärende  gällande  läkare  med  bristande  kunskaper  i svenska  språket

Undertecknad  har  ifunktion  som  verksarnhetschef  vid  Akutkliniken,  Karolinska  Huddinge  tagit

del  av o\an  nabricerade  ärende.  Årendet  har  under  ett  par  ve-c-kor di3k-uterats  m-ä-d olika

personaIkategorier  vid  kliniken.  Vår  samlade  bedömning  är att  detta  är ett  ansvar  som  å ligger

Socialstyrelsen.  Myndigheten  fastställer  vilka  krav  som  skall  gäIla  och  informerar  den  sökande

om  huruvida  kraven  är uppfyllda.  (Vg  se bifogat  exempel,  där  nivån  Svenska  som  andraspråk  B

klarats  av  med  betyg,  Godkänd)

Vid  samtal  med  företrädare  för  Socialstyrelsen  uppges  att  språkkraven  sänktes  för  ett  par  år

sedan,  men  att  myndigheten  överväger  att  ånyo  höja  kraven.

På verksamhetsnivå  kan  vi  påverka  de utlåtanden  som  vi  skriver  i samband  med

provtjänstgöringar  och  där  eventuellt  påpeka  att den  sökande  ej uppfyller  de språkkrav  som

rimligen  bör  ställas  för  erhållande  av legitimation.

Har  en person  blivit  legitimerad  av Socialstyrelsen  och  därefter  en diskussion  om

språkkompetens  väcks  i verksamheten,  ligger  diskrimineringsdiskussionen  och  väntar  runt

hörnet.

Med  vänliga  häIsningar
,,-  a-

n»-tuc  ?tv««w

POST  ADRESS
SE-141  86 STOCKHOLM

KAROLINSKA  UNIVERSrTETSSJUKHUSET,  HUDDINGE
BESöKSADRESS  HÄlSOVÄGEN,  FLEMINGSBERG
TELEFON  VX 08-585  8(X) OO

Jjti,,
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Karoliqska  Urimersitetssjukhuset
Kvalitet  oc)'» patientsäkerhetKvalitet  oc» patientsäkerhet  Kvalitet  och patientsäkerhet

Chefläkare  Svante  Baehrendtz

g,)5i p, P P Erföetenförpatientärenden
T5:01

7!4[iä,,  171 76 STO'OLM

Angående  principärende  gällande  läkare  med  bristande  kunskaper  i
svenska  språket.

K 782-2009

PaN  0808-03093-50

Chefläkaren  har  inkommit  med  begäran  om  ett yttrande  från  oss angående  hur  vi  säkerställer

att anställd  vårdpersonal  har  tillräckliga  kunskaper  i svenska  språket  för  att kunna  sköta  sitt

arbete  på tillfredsställande  sätt. Bakgninden  är ett patientnämndsärende  gällande  läkare  med

bristande  kunskaper  i svenska  språket  (PaN  0808-03093-50).

Bamakutkliniken  har  inte  infört  några  egna  språktester  för  att fa provanställning  eller  vikariat

på kliniken.  Där  förlitar  vi oss således  på socialstyrelsens  godkännande  i svenska  språket.  För

att den anstäIlde  ska  kunna  erhålla  förlängt  vikariat/fast  anställning  krävs  dock  att hon/han  är

välfungerande  och  kan  hantera  även språket  på ett tillfredsstälIande  sätt. För  denna

bedömning  svarar  nämiaste  chef,  Alla  nyanställda,  oavsett  om  man  tillträder  ett vikariat,

provtjänstgöring  eller  fast  tjänst  anställs  efter  genomgången  anstäIIningsintervju  där

vederbörandes  språkkunskaper  också  exponeras.

I tjänsten,

Christophe  Pedroletti

T f  verksamhetschef

Bamakutkliniken

Astrid  Lindgrens  Barnsjukhus

Karolinska  Universitetssjukhuset,  Solna
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PaN  0808-03093-50

Kvinnokliniken

Verksamhetschef

Marianne  van  Rooijen

Kvalitet  och  patientsäkerhet,  T5:01,  Solna

Chefläkare  Svante  Baehrendtz

Enheten  för  patientärenden

Yttrande  avseende  ett  principärende  gällande  läkare  med  bristande  kunskaper  i svenska

språket  K  782-2009.

Samtliga  läkare  med  utländsk  utbildning  som  arbetar  vid  kliniken  har  genomgått  och  fått

minst  betyget  godkänt  iden  undervisning  som  Socialstyrelsen  föreskriver.  Sjuksköterskor  och

bammorskor  har  samtliga  svensk  legitimation.  Vid  anställningsintervjuerläggs  vikt  vid  att

alla  som  anställs  talar  tillräckligt  god  svenska  för  att  ge en god  vård,  samtidigt  som  vi  ser ett

värde  i att  ha olika  kollegor  med  kulturell  och  språklig  bakgnind.

Nyanställda  läkare  får  initialt  en fadder  alternativt  om  aktuellt  en ST-handledare.  Denne

person  går  vid  behov  igenom  journaIanteckningar  och  remisser  tillsammans  med  den

nyanställda  för  att  lr.orrigera  inkonekt  språk.

Bristande  språkkunskaper  har  inte  uppfattats  som  ett  problem  vid  Kvinnokliniken.  Avvikelser

och  patientärende  rörande  bristande  språkförmåga  är väldigt  sällsynta.  Om  misstanke  om

språkf?5rbistring  uppstår  vidtalas  den  berörda  närmaste  chef  och  patienten  ska  beredas  tillf'älle

att  få information  och/eller  undersökas  av annan  vårdpersonal.

Med  vänlig  hälsning

Marianne  van  Rooijen

Verksamhetschef

Kvinnokliniken

Karolinska  Universitetssjukhuset

Karoiinska Universitetssiukh:
Kvalitet  och patientsäke-'i
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öGON
SJUKHUS

Patientnämnden

Box 17535

118  91 Stockholm

Ankom

Patientnämnden

Redogörelse  angående  Patientnämndsärende  gällande  läkare  med
bristande  kunskaper  i svenska  språket.

I samband  med  rekryteringar  ti11 S:t Eriks  Ögonsjukhus  läggs  stor  vikt  vid att
medarbetarnas  kompetens  representerar  olika  kunskaper  och inriktning  som
täcker  verksamhetens  skilda  kompetenskrav  nu och  i framtiden.

Vad gäller  språkkunskaper  följs  Socialstyrelsens  riktlinjer  att den sökande
-ska  uppvisa  språkkunskaper  motsvarande  sådan  nivå  som  ger

högskolebehörighet,  t. e. x svenska  B för att anses  ha för  yrket  nödvändiga
kunskaper  i svenska  språket.

Vid S:t Eriks  Ögonsjukhus  finns  dessutom  särskilda  riktlinjer  för  språkstöd  i
svenska,  se bilaga.

Med vQnlig  hälsni

Personalchef

S:t  Eriks  ÖgonsjukhusAB  Te1efon:08-672 30 00
Polhemsgatan  50, 112 82 Stockholm

Besoksadress:  Fleminggatan

fornamn.efternamn@sankterik.se Org.nr 556574-3S89
www.sankterik.se »c li=,,,-,'å,a;
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Patientnämnden

S:t  Eriks  Ögonsjukhus  riktlinjer  för  språkstöd  i svenska

När  arbetsgivaren  anser  att det  finns  ett  behov  av språkstöd  i svenska  kan

individuellt  stöd  eller  gruppstöd  av en extern  språkkonsult  erbjudas  på

arbetstid.

Vid behov  av språkstöd  kontaktar  chefen  personaIavdeIningen,  som  ordnar

med  det  praktiska.

För  medarbetare  som  känner  ett behov  av att utveckla  sina  språkkunskaper

finns  möjighet  att på sin fritid  gå kurs/utbildning  som  arbetsgivaren  betalar.

Medarbetaren  rekommenderas  i första  hand  att göra  en språktest  hos  någon

utbildningsanordnare  för  att se vilken  kunskapsnivå  man befinner  sig på.

Efter  utförd  test  väljs  lämplig  kurs/utbildning  i samråd  med  sin chef,

S:t Eriks  Ögonsjukhus  AB  Telefon: 08-672 30 00
Polhemsgatan 50, 112 82 Stockho1m
Besoksadress:  Flemtnggatan

fornamn.efternamn@sankterik.se  Org.nr 556574-3S89
www.sankterik.se

B Vi är  dal
I Sto«kholms
ffi läni  landsting
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Sjukhusledning Patientriarrincieri

2009-08-l7//2009-11-04

Patientnämnden  PaN  V08008-03093,  SÖS 0904-0258

Pat'entnämnden

Stockhcilms  läns  landsting

Att.  Anna  Arengård

Box  17535

118  91 Stockholrn

Svar  på  principärende  gällande  läkare  med  bristande  kunskaper  i svenska
språket

På Södersjukhuset  tillämpas  rutföet  som  stiir  i överensstätnrnelse  med  nationena tikthnjer  föt
utländska  läkare  och  annan  vårdpetsonal.  Vid  sjukhuset  hat  vi  inte  funnit  behov  av att  utatbeta
särskilda  rutinet,  då våra  etfarenheter  av utländska  läkare  är generellt  goda.

Inslussningen  av  utländska  läkate  omfattat  fleta  steg:

*  Den  obligatoriska  kutsen  och  språkptovet  för  utländska  fökare

*  Provtjänstgöting  undet  handledning  med  individuell  bedömning,  denna  kan  vid  behov

förlängas  utöver  de första  6 månaderna

*  Nivåbestämning  av läkaten  kompetens  och  sptåkkunskaper.  Det  kan  finnas  behov  av att
genomgå  kompletterande  utbildning  eller  särskild  tjänstgöting  inom  sjukvården.

*  Betoende  på kompetens  och  språkkunskaper  ges olika  inriktning  - på AT-tjänstgöring,
S'I'-utbildning  ener  förslag  om  specialistkompetens.  I samtliga  fan sket  en dialog  med
Socialstyrelsen.

*  Vid  anställning  bedöms  sökande  utifrån  den  ktavprofil  som  finns  för  tjänsten,  där  ingåt
självklart  tillräckligt  god  fötmåga  att  samtala  med  patienter.

*  Slutligen  finns  för  ana läkare  en möjlighet  till  återföring  av patientklagomål  via  sin chef
och  utifrån  de erfarenheterna  vidareutveckla  bl  a språkförmågan.

'S7ad som  ovan  nämnts  för  läkare  gäller  i tillämpliga  delar  också  annan  vårdpersonal.

För  styrclsen

Christina  Söderholrn

3t1,
Södersjukhusct  AB

Eesoksadress Sjukhusbacken lO Postadress 118 83 Stockholm Telefon 08-616l0  00 Telefax 08-616 16 57
Styrelsens  såte  Stockholrn Organisationsnummer  55 65 95-7403

SL-Buss  3, 4, 164 Pendeltåg Stockholms Södra
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Pesonal & Utveckling 2009-06-22

Patientnämnden

Marianne  Högbom

T f  Personalchef

Tel  08 550  240  39

Patientnämnden

Agneta  CaIleberg

Svar  gällande  frågan  om  vilken  rutin  Södertälje  sjukhus  har  för  att  vårdpersonal  besitter
tillräckliga  kunskaper  i svenska  språket  för  att  kunna  sköta  sitt  arbete  på ett
tillfredsställande  sätt.

Inför  en anställning  görs  en anställningsintervju  vid  detta  tillfölle  bedöms  huruvida
personen  har  tillräckliga  kunskaper  i svenska  språket.  Om  en person  bedöms  ha
bristande  svensk  kunskaper  men  ändå  anställs,  vilket  kan  bero  på  att  personen  har  en
unik  kompetens,  har  vi  som  arbetsgivare  anordnat  svenskutbildning.  Denna
specialarrangerade  utbildning  har  genornf?5rts  i samarbete  med  den  Kommunala
vuxenutbildningen  i Södertälje.  Utbildningen  har  genomförts  både  i gnupp  och
individuellt.

Med  vänliga  Mlsningar

T f  Personalchef

J[  I Vi är en del av Stockholms läns landsting

SÖdertälje  Sjukhus  AB

152  86 Södertälje
Besök:  Rosenborgsgatan  6-10
E-post:  kontakt@sodertaljesjukhus.se

Telefon:  08-550  240  00 vxl
Telefon:  08-550  xxx  xx direkt
Fax:  08-550  240  54

Org,nr:  555775-9922
Styrelsens  säte:  Södertälje
www.sodertaljesjukhus.se
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Pafientnämnden

T«oHundra  AB
Bolagsledningen

Box  905,  761 29 Norrtalje
Besök.  Kyrkogatan  11
Te): 0176  -  326  234
Fax'  0176  -  326114

sven.preger@tiohundra se
www.tiohundra.se

Agneta  Calleberg
Patientnämnden

Box i7535
t:t8  gi  Stockholm

Norrtälje,  2009-05-15

Angående  ärende  gällande  läkare  med  bristande  kunskaper  i svenska  språket
PaN Vo8o8-o:ioqa-5o

Undertecknadharpå  uppdrag  från  styrelsen  förTioHundraAB  handlagtärendet.

Patientnämnden  har  fått  in flera  ärenden  där  patienter  anser  att  de inte  förstår  läkaren
pga.  att  dennes  bristande  kunskaper  i svenska.

Begäran  omfattar  skriftlig  uppföljning  gällande  de rutiner  sjukhusen  i landstinget  och
Stockholms  läns sjukvårdsområde  har för  att se tin att  vårdpersonal  har tiIlräckliga
kunskaper  isvenska  för  att  sköta  sitt  arbete  på ett  tiIlfredställande  sätt.

Vid  Vårdbolaget  TioHundra  instämmer  vi  i Patientnämndens  synpunkter  att  hälso-  och
sjukvårdspersonal  måste  ha så goda  språkkunskaper  i svenska,  att  de kan  ge en god  och
säker  vård  och  omsorg.
För  att  ta reda  på hur  rutinen  och  kontrollen  med  avseende  på språkkunskap  ser ut, har
frågan  gått  vidare  till  vårdbolagets  personalavdelning  samt  till  de verksamhetschefer  som
anställer  läkare

1.  Vid  påtänkt  anställning  kontrollerar  personalavdelningen  med  Socialstyrelsen  att
vederbörande  har giltig  legitimation.  I detta förutses  att vederbörande  har
tillräckligt  goda  kunskaper  i svenska  för  att  upprätthålla  en tjänst.  För  att  erhålla
svensk  legitimation  krävs  godkända  prov  i rättsmedicin  och  svenska  förutom  de
kliniska  kunskapsproven.  För  iäkare  med  godkänd  legitimation  från  EU-land  bör,
enligt  personalavdelningen,  intervjuer  ge vid  handen  om  vederbörande  behärskar
svenska  eller  ej.

2.  Från  verksamhetscheferna  anger  man  att  kontrollen  med  avseende  på
språkkunskaper  i svenska  sker  muntligt  och  i samband  med  anställningsintervju.
Därvid  anställes  ej personal  som  uppvisar  så bristfölliga  kunskaper  i svenska  att
man  kan  befara  patientsäkerhetsrisk  vid  en eventuell  anställning.

Sven  Preget"
Chefläkare
Kvalitetserföeten
TioHundra  AB

Postgironr

OOO OO OO -  0

Bankgironr

OOOO-OOOO
Organisationsnr

5!)6595-7395

TIOHUNDRA  ÄR ETT UNIKT  SAMARBETE
MELLAN  NORRT  ÄLJE  KOMMUN  OCH
STOCKHOLMS  LÅNS LANDSTING  lNOM
HÅLSA,  SJUKVÅRD  OCH OMSORG
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Patientnämnden
Utdrag  ur  Protokollsnr  5/2009

PROTOKOLL  St3m1sens ordinarie  sammanh"de

Justeras

@ 55
Yttranden  överpatientnämndes  ärenden:

-principärendefallolyckaisambandmednarkos,  PaNV0805  -  0202752

- felaktigt cancerbesked, PaN o8og - o337g - 44

-läkare  med bnde  kunskaperi  svenska, PaN o8o8  -  o3og3  -  5o

Chefläkaren  föredrog  mbri«rade  ärenden.

Beslut
Styplsen  beslutade  godkänna  rapporten  samtomedelbar  justera  paragmfen.

Vid  protokollet

4å.'?
Rätt utdraget  intygas

<,m
Poslgii'ont
OÖO Oö oo -  o

Bankgironr
öOO0.0000

Organisatiarisni
5565")5-7395



STOCKHOLMS  LÄNS  SJUKV  ÅRDSOMRÅDE

Sjukvårdsstyrelsen

Utdrag

Sammanträdesdatum

2009-12-15

511
Diarienr

SLSO  09-687

Justerat Agneta  Dreber Anders  Danielsson

Yttrande  över  Patientnämndens  prineipärende  gällande  läkare  med
bristande  kunskaper  i svenska  språket

Styrelsen  för  Stockholms  läns sjukvårdornråde  beslutade

att  avge  yttrande  till  Patientnämnden  i enlighet  med  vad  som  framförs  i

tjänsteutlåtandet.

Utdragsbestyrkande

y'i(gw':Cl,'-"-b
Irene  Öberg
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Sjukvårdsdirektören

SNS  2009-12-15  p 1l

BESLUTSUNDERLAG

2009-11-30 SLSO  2009-000687

r' I ,

Yttrande  över  Patientnämndens  principärende  gällande  läkare

med  bristande  kunskaper  i svenska  språket.

Ärendet

Patientnämnden  har  begärt  en skriftlig  redovisning  av SLSO's  rutin  för

att säkerställa  att  vårdpersonal  har  tillräckliga  kunskaper  i svenska

språket.

Förslag  till  beslut

Styrelsen  föreslås  besluta

att  avge  yttrande  till  Patientnämnden  i enlighet  med vad som fram-

f'örts  i detta  tjänsteutlåtande.

Mikael

Sjukvårdsdirekt<5

Ppstadress

E-post

Besöksadress Telefon

StockhoIms  läns landsting

Telefax

Intertzet

wwwslso.sll.se
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YTTRANDE

2009-11-30

Dnr  2009-000687
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Yttrande  över  Patientnämndens  principärende  gällande  läkare  med  bristan-

de kunskaper  i svenska  språket.

Patientnämnden  har  vid  sitt  sarnmanträde  den 31 mars  2009  behandlat  ett ärende

där  en patient  klagat  på behandlande  läkares  kunskaper  i svenska  språket.  Patien-

ten  menade  att läkaren  inte  förstod  vare  sig vad  hon  skrev  eller  vad  hon  sade, Lä-

karen talade också en väldigt dålig svenska vilket giorde att hon inte förstod vad
han  sade. Hon  anser  att  det  är oerhört  beklagligt  och  svårt  för  en patient  att  inte

kunna  kommunicera  med  behandlande  läkare.

Patientnämnden  önskar  att SLSO  och  samtliga  sjukhus  redogör  för  vilka  rutiner

sorn  finns  :för att  säkerställa  att  vårdpersonal  talar  tillräckligt  bra  svenska  för  att

kunna  ge god  vård  till  patienterna.

SLSO  har  en starkt  decentraliserad  organisation  med  fokus  på  patientnära  beslut.

Verksamhetscheferna  har  långtgående  delegationer  avseende  befogenheter  och  har

totalansvarar  för  sina  verksarnheter  vad  gäller  ekonomi,  personal,  vårdutveckling

och  utbi1dningsinsatser.

Inom  SLSO  ligger  således  anstälIningsbes1uten  på respektive  verksamhetschef.

Det  är denne  som  har  det  fulIa  ansvaret  för  hela  rekryteringsprocessen  där  även  in-

troduktionen  och  uppföIjningen  ligger.  Alla  verksatnhetschefer  har  personalresur-

ser som  kan  hjälpa  tilI  i rekryteringsarbetet.

Det  är respektive  verksamhetschef  som  har  ansvaret  för  att  den  personal  som  an-

ställs  har  rätt  medicinsk  och  språklig  kompetens  för  att  klara  av att ge god  vård

och  omvårdnad  till  patientema.  -

Verksamhetschefen  eller  den  som  utses  kontrollerar  självklart  att  de vi  anställer

har  tillräckliga  kunskaper  i svenska  språket  f?'r  att  a utöva  sitt  yrke.  GälIer

det  läkare  så kontrolleras  att  de genomgått  den  svenskundervisning  som  Socialsty-

relsen  föreskriver  med  minst  betyget  godkänd.

I vissa  fall  har  det f'örekommit  att  man  upptäckt  att  den  anställde  behöver  mer  och

fördjupade  språkkunskaper  för  att  helt  klara  av sitt  arbete.  Verksamhetschefen  har

i dessa  fall  skickat  den  anstälIde  på svenskundervisning  och  då finns  möjligheter

att  hitta  mer  individuellt  anpassade  kurser.  Verksarnhetschefen  kan,  när  det  gäller

T-tjänstgöran  läkare  ta hjälp  av någon  av våra  studierektorer  som  finns  place-

in  f?"r allmänmedicin,  CeFam.

Mikael  0
Annika  Blomgren

Stockholms  läns landsting
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Agneta  CaJleberg

Förvaltningsjurist

Anna Arengård

Handläggare

Återföring

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2010-02-02 PaN 0808-03093-50

Läkare  med  böqtsndp  kumkaper  i svenska  språket

Ärendet

Patientnämnden  behandlade  vid  sammanträde  den 3i  mars 2009  ett prin-
cipärende  gällande  läkare  med  bristande  kunskaper  i svenska  språket.

Patientnämnden  konstaterade  i principärendet  att  Patientnämnden  hade
fått  in  flera  ärenden  där  patienter  ansåg  attde  inte  kunde  förstå  läkaren  ef-
tersom  läkaren  inte  kunde  tala  tillräckligt  bra  svenska.

Patientnämnden  ansåg  att  hälso-  och  sjukvårdspersonal  måste  ha  så goda
språkkunskaper  i svenska  så att  de kan  ge en god  vård.  Detta  innebär  bland
annat  att  läkare  måste  kunna  ge en  patient  individuellt  anpassad  informa-
tion  om  hälsotillstånd  och  om  de metoder  för  undersökning,  vård  och  be-
handlig  som  finns  så att  patienten  förstår.

Även  om  anställda  läkare  har  genomgått  den  språkundervisning  i svenska
som  Socialstyrelsen  föreskriver  med  minst  betyget  godkänt  åligger  det
vårdgivare,  som  arbetsgivare,  att  se tiIl  att  anställda  läkare  har  tillräckliga
språkkunskaper.  Bristande  kommunikation  utgör  en säkerhetsrisk.  Då  det
blir  allt  vanligare  med  sjukvårdspersonal  som  inte  har  svenska  som  mo-
dersmål  undrade  Patientnämnden  vad  sjukhusen  i landstinget  och  Stock-
holms  läns  sjukvårdsområde  hade  för  rutiner  för  att  säkerhetsstäna  att
vårdpersonal  har  tillräckliga  språkkunskaper  för  att  sköta  sitt  arbete  på  ett
tillfredställande  sätt.

Nämnden  beslöt  att  begära skriftlig  återföring  i ärendet  senast den 14 au-
gusti  2009.

Bifogade  återföringar  har  inkommit  i ärendet.  I dessa  framgår  det  bland
annat  att  Capio  S:t  Görans  s.iukhus  gör  en noggrann  personlig  inter':u  med
den  sökande  vid  anstälIning  för  att  bland  annat  göra  en bedömning  av  kun-
skaperna  isvenska  språket.  Samtliga  chefer  genomgår  ett  utbildningspro-
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gram  där  en av de ingående  modulerna  behandlar  rekryteringsfrågan.  I det

avsnittet  diskuteras  bland  annat  den  språkliga  aspekten  och  vikten  av att

patienter  och  personal  ska  kunna  kommunicera  utan  språkIiga  hinder.

Danderyds  siukhus  AB  har  som  fokusområde  i sin  verksamhetsplan  att  pa-

tientdiaglogen  ska  förbättras.  Principärendet  kommuniceras  med  alla  che-

fer  på sjukhuset  och  det  specifika  fallet  ska  följas  upp.

Ersta  s,iukhus  anser  det  angeläget  att  en övergripande  policy  tas fram  gäl-

lande  all  personal  som  anställs  med  annat  modersmål  än  svenska.

Karolinska  Universitetssiukhuset  kommer  att  tydliggöra  rutiner  och  riktlin-

jer  angående  anställning  av läkare  med  utländsk  utbildning  för  första  lin-

jens  chefer.

S:t  Eriks  Ögonsjukhus  har  särskilda  riktlinjer  för  språkstöd  isvenska.

Söders,iukhuset  tillämpar  rutiner  som  står  i överenssfömmelse  med  natio-

nella  riktlinjer  för  utländska  läkare  och  annan  vårdpersonal.  Vid  sjukhuset

har  man  inte  funnit  behov  av att  utarbeta  särskilda  rutiner,  då deras  erfa-

renhet  av  utländska  läkare  är generellt  goda.

Södertäl,ie  sjukhus  anger  att  inför  en anställning  görs  en anställningsinter-

v'u  och  vid  detta  tillfälle  bedöms  huruvida  personer  har  tillräckliga  kunska-

per  isvenska  språket.  Om  en person  bedöms  har  bristande  svenska  kunska-

per  men  ändå  anställs  har  man  anordnat  svenskutbildning.

TioHundra  AB  har  kontroller  avseende  språkkunskaper  i svenska  muntligt  i

samband  med  anstälIningsintervju.  Personal  som  uppvisar  så bristffilliga

kunskaper  i svenska  att  man  kan  befara  patientsäkerhetsrisk  anställs  inte.

Stockholms  läns  s.iukvårdsområde  har  bland  annat  framfört  atti  de fall  det
har  framkommit  att  anställda  behöver  fördjupade  språkkunskaper  i svenska

har  dessa  fått  gå på svenskunderisning.  St-tjänstgörande  läkare  kan  få

hjälp  av  studierektorer  som  finns  placerade  inom  Centrum  för  allmänmedi-

Cln.

Patientnämndens  förvaltning  har  erfarit  att  Sveriges  kommuner  och  lands-

ting  (SKL)  kommer  att  se över  problemet  gällande  läkare  med  bristande

kunskaper  isvenska  språket  efter  att  Socialstyrelsen  har  påtalat  för  reger-

ingen  att  detta  problem  ökar.  Vid  kontakt  med  SKL  har  det  framkommit  att

de önskar  att  ta  del  av detta  principärende  med  återföringar.
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Förslag  tiIl  beslut

att  godta  återföringarna

att  avsluta  ärendet  med  nämndens  avslutsskrivelse  till  styrelserna  för
ovan  nämnda  sjukhus  och  styrelsen  för  Stockholms  läns  sjukvårdsom-
råde

att  översända  ärendet  för  kännedom  till  SKL

att  översända  en sammanfattning  av återföringarna  till  anmälaren.
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Patientnämnden

Patientnämnden  i Stockholm

Box  17535

118  91 Stockholm

20 augusti  2009

Yttrande  gällande  Patientnämndsärende  gällande  läkare  med  bristande  kunskaper  i
svenska  språket,  PaN  0808-03093-50

Vid Capio  S:t Görans  Sjukhus  ligger  ansvaret  för  rekrytering  av ny personal  på respektive

chef.  Vid  ansökning  görs  en noggrann  personlig  intervju  med  den  sökande,  fÖr att

förutom  specifika  kvalifikationer,  också  göra  en bedömning  av kunskaperna  i svenska

språket.

Samtliga  chefer  genomgår  ett utbildningsprogram,  där  en av de ingående  modulerna

behandlar  rekryteringsfrågor.  I detta  avsnitt  diskuteras  bl a den  språkliga  aspekten  och

vikten  av att patienter  och  personal  ska  kunna  kommunicera  utan  språkliga  hinder.

För  att  erhålla  svensk  legitimation  från  Socia1styrelsen  för  såväl  läkare  som  sjuksköterska

krävs  godkänt  betyg  i Svenska  B eller  motsvarande.  Det  torde  vara  Socialstyrelsens

skyldighet  att säkerställa  att  erforderliga  språkkunskaper  uppnåtts  innan  svensk

legitimation  utfärdas.  Det  är sedan  den enskilde  arbetsgivarens  skyldighet  att  se till att

den  personal  som  anställs  också  har  tillräckliga  kunskaper  i både  språk  och kultur  för  att

kunna  möta  och kommunicera  med  patienter  och kollegor  i den  svenska  vården.

I de fall  läkare  under  randutbildning,  anstälJd  hos  annan  vårdgivare,  erhåller  placering  på

annat  sjukhus,  saknar  vi idag  möj!ighet  att ställa  krav  på språkkunskaper.

ilig
ö

Måns  Belfrage

Chefläkare

Capio S:t Görans Sjukhus AB
Sankt Göransplan 1, 112 81 Stockholm
Tel: 08-58 7010  00 Fax: 08-58 7019  56 www.capiostgoran.se

Organisationsnummer:  556479-1456
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Principärenden
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Specialkost  på akutsjukhus
PaN  0803-01258-50

PaN 0810-04264-50
PaN 0910-04308-53

Förvaltningens  tjänsteutlåtande  förelåg

Patientnämnden  beslöt

att  översända  nämndens  skrivelse  tiff
styrefserna  för  samtliga  akutsjukhus  i
Stockholms  läns  landsting

att  begära  skrifilig  uppföljning  senast  2010-06-01
gältande  vilka  åtgärder  som  eventuellt  vidtas

att  skicka  nämndens  skrivelse  fÖr kännedom  till
landstingets  kostråd

att  översända  förvaltningens  skrivelse  till
anmälarna

Återföringar

g7

Läkare  med  bristande  kunskaper  i svenska  språket
PaN 0808-03093-50

Förvaltningens  tjänsteutlåtande  förelåg

Patientnämnden  beslöt

att  godta  återföringarna

att  avsluta  ärendet  med  avslutsskrivelse  till
styrelsen  för  de sjukhus  som  inkommit  med
åteföringar  i ärendet  och  styrelsen  för
Stockholms  läns  sjukvårdsområde

att  översända  ärendet  för  kännedom  till SKL

att  översända  en sammanfattning  av
åteföringarna  till anmälaren.
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