
 

ST-resa 2015 
ST-resa 14 – 17 oktober 2015 för ST-läkare vid 
Skaraborgs Sjukhus 
 
Onsdag 14 oktober 
 
Årets ST-resa startade i gryningen med flyg från Landvetter till Aten via Kastrup för 34 
ST-läkare, studierektorer med flera. Väl framme möttes vi av en svensktalande grekisk 
guide som i ett soligt och sommarvarmt Aten tog oss upp på Akropolis och utförligt 
berättade om sevärdheterna där. Rundturen fortsatta med buss och vi hann se ytterligare 
sevärdheter innan vi slutligen kom fram till hotellet. 
 
 
Torsdag 15 oktober 
 
Studiebesök på universitetssjukhuset Attikon 
Tack vare vår kollega Costas Vasilas på kärlkirurgen hade vi fått möjlighet att få besöka 
universitetssjukhuset Attikon i de västra delarna av Aten. Vi fick bl.a. en inblick i hur 
läkarutbildningen och ST-utbildningen är organiserad i Grekland. Grundutbildningen är 
gratis och antagningsproven relativt svåra. Utbildningen är sexårig. På grund av den 
ekonomiska situationen i Grekland flyttar många läkare utomlands eftersom det är svårt att 
få arbete.  
Universitetssjukhuset Attikon hade enligt uppgift på två år fått halverade anslag och 
budgeten skulle minskas med ytterligare 15 procent nästa år. Detta innebar i praktiken att 
läkare arbetade fler nattjourer men inte fick betalt för alla. Där till gjordes löpande 
prioriteringar gällande vilka patienter som skulle få genomgå ett visst ingrepp. 
Vi hade turen att få komma en dag då Attikon tog emot akutfall. Sjukhusen i området 
delade på akutuppdraget och hade öppet var fjärde dag. Det är stor skillnad i antalet 
patienter jämfört med vad vi är vana vid. Här bedömdes och behandlades drygt 1000 
patienter under det dygnet då akutmottagningen var öppen.  
Enligt läkarna i Aten har belastningen ökat på akutmottagningen sedan den ekonomiska 
krisen, vilken inneburit att primärvården inte längre har resurser för sitt uppdrag. 
 
 
Fredag 16 oktober 
 
Interkonferens 
Internkonferens med studierektorer, ST-läkare och med leg. psykolog Anna Frost, som är 
nyligen anställd av verksamhetsområde utbildning för att bl.a. arbeta med den nya ST-
utbildningen. Vi diskuterade i mindre grupper bl.a. de nya gemensamma "mjuka" 
delmålen utifrån ST-läkarnas önskemål om innehåll och kursupplägg. Dessutom 
reflekterade vi, under utmärkt handledning, kring lärande och professionell utveckling. 



 

Lördag 17 oktober 
 
Så var det dags för hemresan från ett soligt och varmt Aten till ett Sverige i höstskrud. 
Kontrasterna i vädret speglade de kontraster som finns mellan sjukvården i Grekland och 
den i Sverige. För oss som var med på resan gav den perspektiv på både inställningen till 
arbetet som läkare och viljan att ställa upp för patienter till sättet hur man organiserar 
akutsjukvård som hanterar nästan tio gånger så många patienter som vi hanterar på 
Skaraborgs Sjukhus. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis vill vi tacka studierektorerna, Costas Vasilas och verksamhetsområde 
utbildning för möjligheten att få göra denna ST-resa till Aten som var givande på flera sätt. 
Vi är många som uppskattar möjligheten att få både få se hur offentligt finansierad 
sjukvård fungerar i ett annat EU-land samt möjligheten att lära känna kollegor från andra 
kliniker och umgås även utanför sjukhuset. 
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