
 
 
 
 

Reseberättelse Warszawa 9-12 nov 2016 
 

Vi lämnade ett kallt och mörkt Skövde tidigt på morgonen och möttes upp på 
Landvetter där de flesta deltagarnas kaffesug gjorde sig synligt. Flygresan till 
Warszawa gick via Frankfurt. På flygplatsen mötte en guide upp oss och välkomnade 

oss till ett dimmigt Warszawa. I förorterna fick man känslan av en något sliten öststat, 
men allt eftersom vi närmade oss centrum visade en vacker stad upp sig även om vi 

inte såg skyskrapornas toppar pga vädret. Vi bodde på Novotel centralt i staden. På 
kvällen möttes vi åter upp med guiden i gamla stan. Större delen av Warszawa 
bombades sönder under andra världskriget. Under efterföljande sovjettid byggdes 

gamla stan upp så som innan kriget, men med modernare standard inne i husen. 
Frusna avslutade vi kvällen med blandad polsk mat och musik. 

 
Andra dagen besökte vi den medicinska fakulteten på Warszawas universitet där flera 
kollegor på SkaS studerat medicin. Det bjöds på goda snittar och kaffe samtidigt som 

de ansvariga på fakulteten berättade om hur utbildningen var upplagd, hur 
ansökningen går till och vad som skiljer den inhemska och den internationella 

utbildningen åt. Tillsättningen av ST-tjänsterna skedde endast genom betyg, tidigare 
bedömdes även den personliga lämpligheten med detta hade nu frångåtts. Därefter 
besökte vi flera kliniker. På området fanns ett nybyggt barn- och kvinnosjukhus där vi 

besökte bland annat interventionscentrum. Till skillnad från här hemma var 
korridorerna ganska sterila trots att det var många barn som vårdades här. Vi besökte 

även intensiven, kardiologen och kirurgen. De var engagerade i vårt studiebesök, men 
flera personer på klinikerna undrade varför vi besökte dem. En skillnad i vården som 
var ganska markant var patientintegriteten. På kvällen var det fria aktiviteter.  

 
Tredje dagen hade vi internkonferens om "doctors in difficulty". Detta engagerade 

många och diskussionen rörde medicinkandidater, AT, ST och specialister. När är 
någon "in difficulty"? Denna dag sammanföll med Polens självständighetsdag och 

Martin Oscarssons födelsedag. Martin stoltserade i en tjusig jultröja. Utanför hotellet 
var det kravaller med skanderande protester av högerextremister. Bengaler brann och 
piketpolisen var ständigt närvarande. Plötsligt gick brandlarmet och vi fick utrymma 

lokalen. Dock var det ingen brand utan rök som kommit in från gatan. På kvällen åt vi 
på en argentinsk restaurang och resan avslutades med goda drinkar i en sky bar. På 

fjärde dagen gick resan åter hemåt Sverige.  
 
Sammanfattningsvis en intressant och lärorik resa kring hur ett annat 

utbildningssystem kan se ut och genom detta även få perspektiv på vårt egna.  


