Sammanställning av
enkätsvar: STutbildning inom
Sydöstra
sjukvårdsregionen

Region Östergötland

Region Jönköpings län

Landstinget i Kalmar län

ST-kansli Region
Östergötland

Klinisk immunologi &
transfusionsmedicin

Klinisk mikrobiologi

Klinisk kemi

Klinisk farmakologi

Klinsk patologi

Klinisk genetik

Radiologi

Laboratoriemedicin

Radiologi

Klin fys

Patologi

Radiologi

1) Ordnas gemensam
ST-utbildning i
sjukvårdsregionen?

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej, se kommentar

Ja

Nej, se kommentar

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2) Vem arrangerar och
ansvarar för
utbildningen?

ST-kansli Region
Östergötland samt
Universitetssjukhuset

Gemensamt klinisk
patologi i Kalmar,
Jönköping och
Linköping

Region Östergötland

"ST-skola" inom
patologi.
Målsättningen är 4
internat/år (8
heldagar)

2 fysiska
heldagsmöten per
år samt videomöten
planeras för 2017

2 dagars internat 3
gånger per år

Antal heldagar per
år/fysiska möten: 1-2
st.
Internatantal
dagar 6 st

2 dagars internat 3
gånger per år

2 dagars internat 3
gånger per år

1-2 heldagar per
år/fysiskt möte samt
internat 4 dagar

2 dagars internat 3
gånger per år

Kliniken som ST-läkaren
tilhör

Finns avsatta
projektpengar samt
respektive klinik

Kliniken som STläkaren tillhör

Nej

Nej

Ja

Antal fysiska heldagsmöten
inkluderande *Juridik 1,5;
3) I vilken omfattning
etik2; forskningsmetodik 5;
ordnas ST-utbildning?
försäkringsmed 1,5; ST-intr
2; ledarskap 9; mm

4) Hur finansieras
utbildningen?

Annan: de flesta
utbildningar är kostnadsfria
vissa betalar hemma kliniken
kursavgift för

5) Behövs utökad
samverkan inom
sjulvårdsregionen

Ja

Kommentarer

3 och 5) US har ett
utbildningsansvar gentemot
regionen och tar varje år
emot ca 60 ST-läkare under
sidoutbildning och
specialistläkare under
efterutbildning från Kalmar
och Jönköping, vilket
regleras i regionavtalet (se
hemsida LISA under ST).
Utöver detta skulle flertalet
av de *-markerade kurserna
skulle kunna arrangeras på
SÖ-nivå

Arrangerande klinik Arrangerande klinik
står för lärare, lokal,
som är Klinisk
material. Finns även genetik tillsammans
regiongemensam med ST-studierektor
peng
på onkologen

Ja

Ja

1) Klinisk immunologi och 5) En möjlighet skulle kunna
transfusionsmedicin är en
vara att inom SÖ regionen
liten specialitet som bara anordna halv- eller heldagar
finns representerad på
med ämnesspecifik
universitetssjukhus, vilket är utbildning. Man kan även
anledningen till att det inte utbilda genom att anordna
finns något
studiebesök på de i regionen
regionsamarbete.
ingående laboratorierna.
Specialitetsföreningarna för
klinisk immunologi och
transfusionsmedicin ordnar
1-2 SK-liknande nationella
kurser varje år. 5)
Regionsamarbetet skulle gå
att utveckla med andra
närliggande diagnostiska
specialiteter såsom klinisk
kemi och klinisk mikrobiologi
avseende utbildning för STläkare. Framförallt inom
kvalitetssäkring samt
statistiska metoder för
laboratoriemedicin.

Ja

Nej

5) Skapa gemensamma
mötesforum inom Klinisk
kemi i SÖ-regionen

1) Klinisk farmakologi har
precis inrättat de första två
ST-tjänsterna på länge, och
har därför inte hunnit bygga
upp rutiner för STutbildningen. ST-läkarna har
möjlighet att medverka i den
nationella ST-utbildningen
inom Klinisk farmakologi,
vilken sker via videomöten
ca 4-5 ggr per termin.
5) Samverkan ter sig för
närvarande inte motiverad
då det inte finns några andra
ST-block inom regionen.

Nej

Ja

1) Inte inom SÖ,
Klinisk genetik finns
endast som
specialitet i
Linköping/östergötla
nd, däremot
arrangeras
utbildning för andra
specialiteter som
randar sig.

5)Klinisk genetik har
många
beröringspunkter
med andra
specialiteter ionm
hela SÖ, därför
behövs en planerad
utbildning, gärna
med stöd från STkansliet.

Kliniken som STläkaren tilhör

Nej

Kliniken som STläkaren tilhör samt via Kliniken som ST-läkaren
regiongemensamma
tilhör
pengar

Nej
Kommentar: A och Bmålen tillgodoses
genom kurser i Region
Jkp. Finns inga
gemensamma insatser
för C-målen i klinisk
mikrobiologi f n. I
nuläget har vi ingen STläkare i klinisk kemi

Nej

Kommentar: Det vore
bra om ST-läkarna
utöver sin egen
internatutbildning
hade möjlighet att
delta i
internatutbildningstill
fällen på de andra
sjukhusen via videouppkoppling

