Samfondsstipendiat

Fortbildningskurs i engelska på Malta

J

ag arbetar som allmänläkare på Kista Vårdcentral och är
ansvarig för försäkringsmedicinska frågor, multimodal rehabilitering och diabetesmottagning. Jag är också doktorand vid Karolinska Institutet inom området sjukskrivningsprocessen.
Jag har med stöd från Distriktsläkarföreningens Samfond
genomfört en fortbildning i engelska vid Institute of English
Language Studies på Malta under perioden 31/7-8/7 2016.
Malta har engelska som ett av sina två officiella språk och anordnare av kursen var Avista, som även har kurser på flera olika ställen i England. Som allmänläkare med ansvar för utveckling inom flera olika områden på min vårdcentral använder
jag mig av engelska i vissa patientmöten och läser vetenskapliga artiklar på engelska. Som doktorand har jag behov av att
formulera mig och presentera på engelska. Syftet med kursen
var att utveckla min kompetens inom engelska och förbättra
både konversation, ordförråd och grammatik.
Kursen var indelad i två block varav den ena bestod av gruppundervisning tillsammans med andra internationella studenter på samma nivå. Det dominerande temat för denna del, var
sjukvård med fokus på läkare/patient mötet på en vårdcentral.
Det fanns även ytterligare teman som t.ex. ”äldre”. Den andra
delen bestod av individuella lektioner med en lärare. Under

dessa sessioner valde jag att gå igenom de presentationer som
just nu är aktuella för mig inom min forskning och fokuserade
både på ord och grammatik i texter och på uttalet.
Jag upplever att såväl kursens upplägg som de undervisande
lärarna var mycket bra och kursen passade mitt syfte mycket
väl. När det gäller det specifikt vetenskapliga språket upptäckte jag att den typ av ordval och formuleringar som används
ofta är så specifikt och tematiskt att det är svårt att förbättra
det genom en kurs. Det kommer jag istället att utveckla på
egen hand genom att läsa artiklar och som tidigare slå upp ord
som jag inte förstår. Jag kommer dock att ha mycket stor nytta
av de genomgångar av mina vetenskapliga presentationer som
jag gjorde under de individuella lektionerna.
Jag rekommenderar varmt kursen till andra som önskar
förbättra sin engelska och om möjlighet finns rekommenderar
jag en period av åtminstone två veckor så
att man kommer in i språket ordentligt.
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