
12 måneder er et minimum 

Karolina Lewandowska er en rigtig ø-læge: Hun har taget imod et to-årigt vikariat på det lille ferieparadis 

Waiheke Island med knap 10.000 indbyggere 40 minutters færgesejlads fra Auckland. Hun er flyttet til 

New Zealand med sin mand Lars og deres datter Ronja på ti år. Efter omkring tre måneders arbejde i 

Ostend Medical Centre gør hun her status over den første tid på Waiheke:  

 

”Det kan klart anbefales at komme herned som familie. Det er nemt for alle parter, og man bliver taget 

godt imod. Det er nemt at komme ind i skolesystemet, uanset hvilket niveau barnet er på. Kiwierne er 

meget hjælpsomme og vil gerne være med til at give os en god oplevelse af New Zealand. De er 

interesseret i hvordan man har det, hvorfor man er kommet herned, og de er glade for at vise deres land 

frem. De er tålmodige og forstående, selvom man ikke taler sproget korrekt, eller hvis man har andre 

synspunkter. De giver sig god tid og virker oprigtige interesserede – om der er kassemedarbejderen, 

buschaufføren, patienterne eller naboer. Fx har vi fået tilbudt at låne bil, hus og fået opbevaret vores 

bagage i en uge af næsten fremmede mennesker.” 

”Systemet er dog mere bureaukratisk, end vi er vandt til i Danmark – og alt er på papir. Fra visa, 

skoleindmeldelse, lægepapirer der skal godkendes, leje af hus – alt foregår på papir. Det gælder også på 

arbejdet, hvor recepter, henvisninger, epikriser, vejledninger, alting skrives ned på papir.”  

”Jeg synes, det var en udfordring at få alle lægepapirerne på plads. Vi nåede ikke at få alt på plads 

hjemmefra, og det kan helt klart anbefales at få det gjort, inden man tager afsted! Omvendt er vi glade for, 

at vi fik set på vores hus hernede, inden vi lejede det. Der er mange huse til leje generelt, men det er langt 

fra dem alle, som har samme standard og kvalitet, som vi kender det fra Danmark.” 

Betalingssystem giver udfordringer 

”Jeg synes stadig, sproget er udfordrende – også det faglige, selvom jeg har taget OET-testen, inden vi tog 

afsted. Det er også et helt andet sundhedssystem; medicinen hedder tit noget andet, og 

sundhedstilbuddene er meget lokale. Det koster penge at gå til praktiserende læge i New Zealand, og det 

betyder noget for forholdet mellem patient og læge, at der er penge i mellem os – på den dårlige måde.” 

”Patienterne samler sammen af problemer, deres sygdomme er mere fremskredne, og de forventer at 

komme ud med mere en et godt råd. Og min oplevelse er også, at de klager mere, hvis de ikke får, hvad de 

havde forventet, eller man ikke havde gjort det helt godt nok i første omgang. Endelig kan man som læge 



have tendens til at overbehandle, fordi det koster at komme til kontrol et par dage efter, hvis symptomerne 

bliver værre, eller de ikke går over. Til gengæld synes jeg også, at folk generelt er mindre stressede end i 

Danmark. Mere nærværende, tålmodige, tolerante og åbne over for forskellighed og anden kultur.”  

”Der er rigtig mange jobtilbud hele tiden, så tag ikke nødvendigvis imod det første, du bliver tilbudt. Der 

findes også flere forskellige måder at blive ansat på; man kan være ansat eller medejer, langtid eller i 

kortere tid, så gør dig klart hvad du vil. Vi brugte tid, inden vi tog til New Zealand på at finde det rigtige 

sted. Vi ville gerne tæt på vand, ud på landet, men ikke for langt fra civilisationen. Der måtte gerne være en 

del kultur, et hyggeligt samfund og tæt på skole og sport. Der skulle også være arbejdsmuligheder for min 

mand. Vi er meget tilfredse med vores placering, vores hus og samfundet. Det passer os perfekt.” 

God modtagelse på skolen 

”Jeg synes også, man skal tænke over, hvor meget man vil 

arbejde. Om man har lyst til at tage vagter, hvad ens partner skal 

lave i tiden hernede, og hvad børnene har brug for. Min datter 

Ronja kom herned næsten uden engelskkundskaber, og det 

sproglige har klart været en udfordring for hende. Det har også 

været svært for hende at undvære sine venner, sin familie og 

bofællerne i Danmark.”  

”Men hun blev taget utrolig godt imod på skolen, hvor 5-10 piger 

viste hende rundt, legede med hende og hjalp hende med at 

kommunikere i starten: Man er vant til de sproglige forviklinger 

hernede, fordi der er så mange forskellige nationaliteter.” 

”Vi er også blevet overrasket over, at det faglige niveau i skolen er 

lavere, end vi er vant til i Danmark. Man arbejder meget 

projektorienteret, og der er mere fokus på at læring foregår via 

leg. Her på øen er der op til 70 elever i klassen, og man sidder på 

gulvet – ikke på stole ved bordet. De fleste elever går barfodet i 

skole både sommer og vinter, og mens der ikke er skoleuniform i de mindre klasser, så bruger man uniform 

i highschool.”  

Overvej længden af dit ophold 

”Endelig kræver det lidt overvejelse, hvor lang tid man vil være 

afsted: For os har de første tre måneder været ren tilvænning og 

akklimatisering. Der er gået meget tid og energi med at være 

sammen med vores datter for at få hende til at føle sig tryg i 

uvante rammer.”  

”Min erfaring fra nu og tidligere er, at det tager cirka seks 

måneder at vænne sig til et nyt sted. Og de sidste tre måneder går 

med at planlægge hjemkomsten igen. Så et år er minimum, hvis 

man har mulighed for det. Vi valgte to år for ikke at skulle hjem, 

så snart vi havde vænnet os til at være her, og for at vores datter 

ikke skulle bryde op med det kendte hurtigt efter igen. De danske 

kolleger, jeg har talt med, der har arbejdet som læger her i New 

Zealand, har alle sagt, at de var her for kort – og de har været her 

et år. 


