Portræt af en udenlandsk læge
Af: Kirsten Floris, FlorisConsult, ekstern konsulent på Kompetencer i et fremmed land

Janina Viken (yderst t.h.) har siden september 2008 arbejdet på Glostrup Hospital i
Neurologisk Afdeling.
Janina kom til Danmark fra Sankt Petersborg i 2002. Hun bor i dag i Høje Tåstrup
sammen med sin danske mand og 2 børn.
Med sig i den lægefaglige bagage havde hun 10 års praksis i Skt. Petersborg – på
forskellige hospitaler og som praktiserende læge.
Janinas vej til lægejobbet i Danmark
Janina har brugt 6 år i Danmark, før hun blev ansat som læge på Glostrup Hospital.
Hun har arbejdet intenst med det danske sprog fra sin ankomst i Danmark.
Undervisning på et sprogcenter og et 5 måneders ophold på Kalø Sproghøjskole
var en del af introduktionen til det danske sprog. På sproghøjskolen traf hun desuden 2
andre russiske læger, som hun har kunnet bruge som netværk og hente god viden og
støtte fra.
Janina oplevede et praktikforløb på et plejehjem som en rigtig god indgang til sproglig
træning, indsigt i dansk pleje og med nær kontakt til danske ældre borgere.

Praktikforløb og prøveansættelser på Esbjerg og Kolding Hospitaler var hendes første
arbejdserfaringer med dansk hospitalspraksis blandt inden for neorologi og karkirurgi.
Janina anbefaler, at det offentlige system sætter meget mere fokus på viden og vejledning
målrettet udenlandske læger. Hendes erfaring er, at hun ikke fik denne hjælp ved
ankomsten til Danmark. En anden vigtig erfaring er, at den største udfordring ligger i at
få sin første prøveansættelse. ”Når det er lykkedes at få sin første prøveansættelse på en
hospitalsafdeling, har man en god reference at henvise til over for andre afdelinger på
samme hospital eller andre hospitaler”, siger hun. Janina brugte mange timer og meget
energi på at udarbejde ansøgninger om en prøveansættelse på et hospital. 100
ansøgninger blev det til, før det lykkedes med den første prøveansættelse.
I dag arbejder hun som læge på Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital. Denne
ansættelse fik hun ved uopfordret at ringe til ledende overlæge Allan Andersen, som var
positiv og åben for en prøveansættelse.
Faktaboks:
– Arbejdsmarkedsafdelingen i Region Hovedstaden gennemfører dette
uddannelsesprojekt for i alt 64 udenlandske hospitalsansatte læger i regionen.
Projektet er støttet af EU´s Socialfond.
– 32 udenlandske læger får muligheden for at træne og dele viden i
udviklingsprogrammets næste runde. Næste start er medio august 2009
– Vil du have uddannelsesprogrammerne for efteråret 2009 og vide mere om
projektet, kan du kontakte projektleder Charlotte Andersen på tlf. 3864 9988 eller
på mail: chaand03@glo.regionh.dk
Læs også artiklerne:
- 13 udenlandske læger på vej ind i dansk hospitalspraksis
- Når ledelse og kolleger skal tage imod en udenlandsk læge.

