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● En grupp polska sjuksköterskor lindrar just nu bemanningskrisen på Ystads
lasarett. ● - Ni är mycket välkomna, säger platschefen Karin Ekelund.
YSTAD. Sju av lasarettets nya sköterskor har rekryterats från Polen, en från
Kroatien.
Alla hoppas att nu de är här för att stanna - både sköterskorna själva och
sjukhusets platschef Karin Ekelund.
- Det är brist på sjuksköterskor i hela Sverige. Att rekrytera utomlands var ett
sätt för oss att lösa krisen, att komma bort från bemanningsföretag och skapa
kontinuitet för patienterna, säger Karin Ekelund. Den 1 maj kom den nya
personalstyrkan på plats i Ystad och sedan dess har det varit bråda dagar med
intensivstudier i svenska språket och arbetet som undersköterskor på
lasarettet. Först i december beräknas de ha svensk behörighet som
sjuksköterskor. När de berättar om fördelarna med sitt nya land, om hur vänligt
bemötta de blir, hur vackert Ystad är, pratar de ivrigt i munnen på varandra.
Och de gör det på svenska. Det är svårt att tro att de har studerat sitt nya språk
i bara tre månader. - Allt hänger ju på det. Vi måste kunna prata med
patienterna och vi måste kunna alla medicinska ord, säger Paulina Nouvlak och
får medhåll av Piotr Samaranski som till och med försvenskat sitt eget namn. Jag kallar mig Peter här, säger han. Liksom flera av dem väntar han på att
också familjen i Polen ska flytta till Ystad. - Det blir mycket Skype, ler han och
avslöjar att han gifte sig så sent som i april. De flesta av dem har flera års
yrkeserfarenhet som sjuksköterskor i Polen, några är nyutexaminerade. Alla tog
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det stora steget att byta hemland av olika skäl. Någon ser det som sitt livs
utmaning, en annan som en chans att kanske komma vidare i karriären, lära sig
nya saker. De är överens om att arbetsvillkoren skiljer sig åt en hel del. - I Polen gör sjuksköterskor alla sysslor. Här är det
annorlunda, med undersköterskor som gör vissa saker, funderar Tatiana Jarosz. De berättar att medan två sköterskor i Polen i
genomsnitt har ansvar för 20-22 patienter, är motsvarande siffra i Sverige 1 sköterska på 8 patienter. - Det är klart att den
skillnaden märks, säger Paulina Nouvlak. Trots intensiva studieoch arbetsdagar har de nyanställda sköterskorna hunnit
skaffa smultronställen i sin nya hemstad. - Stranden är absolut bäst, säger Tatiana Jarosz. - De gamla stadsdelarna i Ystad är
så vackra, tycker Peter Samaranski. ◙ FAKTA Läste svenska redan i Polen ● Ystads lasarett hittade de polska
sjuksköterskorna via en rekryteringsfirma i Polen.
● Sköterskorna har studerat svenska redan i Polen och går här en utbildning för att uppfylla Socialstyrelsens krav på
sjuksköterskor i Sverige. ● De har till att börja med en anställning på ett halvår, och ett löfte om vidare fast anställning.
Bildtext:
- Tatiana Jarosz, Paulina Nouvlak, Kasia Lamoska och Peter Samaranski är nyanställda på Ystads lasarett. De har nyligen
flyttat hit från Polen och hjälper till att lösa sjukhusets bemanningskris.
- Karin Ekelund, platschef på Ystads lasarett, är mycket glad över de nyanställda sjuksköterskorna.
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