
 

 

Den 18:e oktober samlades ett tjugotal ST-läkare från SkaS tillsammans med övergripande 

studierektorer från Verksamhetsområde utbildning (VoU) på Resecentrum i Skövde. Målet var 

Reykjavik på Island, dit årets ST-resa planerats. Efter tåg till Stockholm och flyg från Arlanda, 

landande vi under eftermiddagen på ett stormigt Keflavik, den internationella flygplatsen utanför 

Islands huvudstad. Väl på plats i Island anslöt ytterligare några ST-läkare, som valt att spendera lite 

ledighet i Island innan övriga gruppen anslöt. 

Målet efter den relativt långa resdagen var Den blå lagunen, känd för sitt varma vatten och möjlighet 

till rekreation. Mörkret hade lagt sig när badkläderna åkt på samtliga av oss och det var med viss 

tvekan i blicken som de flesta gav sig ut i storm, regn och 10 plusgrader. Lyckligtvis var avståndet 

mellan huvudbyggnaden där vi bytt om och lagunen kort och så fort kroppen kommit ner i vattnet 

försvann tveksamheten. Medan badvakterna stod med ryggen mot vinden och luvorna uppdragna 

över huvudena så plaskade vi och alla andra turister runt i vattnet, smetade in oss i bottenleran och 

testade diverse hudvänliga naturprodukter. Stormen piskade upp det salta vattnet i ögonen och för 

att vila lite från stänket och vinden erbjöds bastu för de som ville. När ca två timmar hade förlöpt och 

fingrarna var som russin, så gav vi oss av igen i buss mot hotellet i centrala Reykjavik. 

De två timmarnas tidsförskjutning medförde att de flesta såg tröttare ut än normalt när uret visade 

tidig kväll och därför valde de som ville att vila medan andra försåg sig med lite mat. 

Torsdag innebar ett planerat studiebesök på Landspítali; d.v.s. universitetssjukhuset. Där togs vi emot 

av en av klinikcheferna som introducerade oss i hur Islands sjukvård är uppbyggd, hur 

utbildningssituationen ser ut och hur logistiken i detta bitvis ganska isolerade land fungerar. Ett 

mycket intressant föredrag som våra chefer tackade för genom att lämna över en gåva med 

skaraborgskt tema. Därefter tog kliniknära studiebesök vid där vi ST-läkare fick följa med på olika 

kliniker utifrån de inriktningar vi valt inom vår ST. 

När studiebesöket på Landspítali var avklarat blev det promenad till de centrala delarna av staden 

och lunch på egen hand. Eftermiddagen innebar sedan en förflyttning till en privatklinik där Rut 

genom sina isländska kontakter ordnat ytterligare ett studiebesök. Hit kom vi efter stängningsdags, 

så vi fick oss en ordentlig rundvandring i lokalerna där man bl.a. utför många endoskopiska 

undersökningar. Vi fick en inblick i hur den privata sjukvården i Island fungerar och hur man på en 

sådan här enhet optimerar sin verksamhet. Efter lite socialt umgänge med några av de anställda på 

kliniken samt dryck och gott tilltugg, så bar det av till Bryggjan bistro and brewery för gemensam 

middag. 

Fredag var dagen för bussightseeing med Islands storslagna natur som huvudfokus. Lite låga moln 

och regn fick initialt några av oss att känna att vädergudarna inte var på vår sida, men för varje 

timme som gick så klarnade himlen. Första anhalten var Thingvellir där Islands första riksdag hölls år 

930. Från denna storslagna plats är utsikten magnifik och här ser man även de två 

kontinentalplattorna (den nordamerikanska och euroasiska) gå ihop. Besöket innebar en lagom lång 

guidad promenad och när alla var instuvade i bussen så sattes kursen mot Gullfoss. Resan gick genom 

det karga landskapet och under tiden avgjordes en quiz med isländskt tema på bussen. För att inte 

riskera framtida ST-resor fick laget med våra representanter från VoU ta hem segern. 



 

 

Lunch i form av lammgryta värmde samtliga efter en blöt vandring längs den magnifika forsen där 

samtliga deltagares regnkläder sattes på prov. Sista anhalt blev sedan Geysur där heta källor likt en 

ventrikel med pluggad pylorus och slapp magmun med jämna mellanrum sköt iväg en vattenkaskad 

upp i skyn. Häftigt och helt klart ett måste att bocka av på Islandslistan. 

Ett bonusvattenfall klarades av innan bussen åter rullade in mot Rejkjavik där de flesta antagligen 

powernappade innan den gemensamma middagen på restaurang Saetasvinid (söta svinet). 

Ingen ST-resa utan internkonferens och denna tog vid direkt efter lördagens frukost. Programmet 

stod Ylva, Martin och Anders för och det innebar både arbete i mindre grupper och diskussioner i 

helgrupp. Den sista delen på dagen framkallade mest känslor, då diskussionen om obligatorisk 

primärvårdsrandning under ST i VGR diskuterades.  

Middag på egen hand gällde sista kvällen och söndagen innebar gruvligt tidig uppstigning och avfärd 

mot Kevlafik igen. Via Arlanda och Stockholms central nåddes Skövde under söndagseftermiddagen 

och lyckligtvis drabbades vi inte av några förseningar eller andra missöden. 
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