
 

ST-resa till Kroatien 17-20 oktober 2018 
 
Onsdag 17 oktober 
Årets ST-resa startade med att ett tjugotal ST-läkare och studierektorsverksamheten från VoU 
samlandes på Landvetter. Vid 12-tiden lyfte flyget mot Zagreb, med mellanlandning i München. 
När vi landat i Zagreb väntade en buss som tog oss vidare till slutdestinationen Rijeka. Resan ner 
tog ett par timmar så vi i resegruppen passade på att testa kroatienkunskaperna i gruppen med 
ett Quiz. När vi rullade in i Rijeka hade det hunnit bli kväll. Vi checkade in på hotell Jadran och 
resten av kvällen fick alla själva välja vad de ville hitta på, de flesta promenerade in till 
stadskärnan och åt middag. 
 
Torsdag 18 oktober  
Efter frukost så tog vi oss till resans första studiebesök på sjukhuset i Rijeka där en av oss ST-
läkare i resegruppen, Rajna Knez, tidigare har jobbat. Vi fick ett väldigt fint välkomnande, bland 
annat av sjukhusdirektören som informerade om sjukhuset och deras framtidsvisioner. Kroatisk 
tv var på plats och intervjuade några av oss. Därefter delade vi upp oss efter respektive kliniker 
och fick en guidad tur genom sjukhuset. De flesta verkade väldigt nöjda med rundturen. Det var 
intressant att se både likheter och skillnader från vad vi är vana vid i Sverige. 
 
Då studiebesöket var klart vid lunchtid så hade vi en lucka tills nästa studiebesök. Det var 
sommarvärme, solen strålade och havet var kristallklart, så de flesta passade på att njuta av 
detta och av kroatisk glass. Vi samlades igen kl 17 på det privata sjukhuset Thalassotherapia i 
kurorten Opatija. Det var helt klart stor skillnad jämfört med det statliga sjukhus vi besökt 
tidigare under dagen. Thalassotherapia är framför allt inriktat på rehabilitering inom 
reumatologi, kardiologi, och lungmedicin och tar inte bara emot patienter från Kroatien utan 
även från andra länder, så kallad ” health tourism”. Efter information och rundvandring 
avslutades studiebesöket på sjukhusets terrass men en kaffe, och sedan gick vi vidare restaurang 
Rosmarin där vi åt middag. 
 
Fredag 19 oktober 
Några av oss startade dagen med ett morgondopp. Sedan var det dags för övergripande ST-
rektorerna Ylva och Martin att hålla i en internkonferens. Den handlade mycket om att 
gemensamt kartlägga på vilket sätt vi vill att ST-utbildningen ska utvecklas och förslag på hur 
detta kan gå till. Det kom upp många bra tankar och idéer. När dagen var slut hade vi lite fritid 
innan middagen som denna dag serverades på restaurang Na Kantunu.  
 
Lördag 20 oktober  
Tidig avfärd från Rijeka innebar att vi var framme i Zagreb på förmiddagen och hann med både 
lite sightseeing och lunch. Vi fick se ett par sevärdheter i centrala Zagreb, bland annat 
Katedralen, och tog även ett gruppfoto tillsammans med några kvinnor klädda i Kroatisk 
folkdräkt (se bild). Sedan tog vi oss med buss till flygplatsen och flyget avgick vid 17-tiden. När 
vi landat på Landvetter tog vi oss på olika sätt hemåt till Skaraborg.  
 
Sammanfattningsvis har vi haft en 
intressant och trevlig ST-resa, och lärt 
oss mer om hur ett annat sjukvårds- 
och utbildningssystem kan se ut.  
Tack till övergripande ST-rektorerna 
Ylva Friberg Riad och Martin 
Oscarsson, verksamhetschef Anders 
Plantin samt utbildningssekreterare 
Annelie Andersson som gav oss den 
möjligheten.  


