ST randning i Tanzania eller Indien
Som många av er redan känner till har det sedan flera år tillbaka funnits viss möjlighet att genomföra
en del av sin ST i gynekologi och obstetrik i ett låginkomstland i regi av CeFam (centrum för
allmänmedicin) i Stockholm. Efter en tids diskussioner med CeFAM och SIDA, har vi nu lyckats få till
ett hängavtal med dem. Det innebär att du som ST läkare kan förlägga 3 månader randutbildning till
låginkomstland. Tidigare har vi skickat ett fåtal blivande gynekologer i mån av plats. Vi har nu from
2012 en överenskommelse med CeFAM och SIDA att få skicka 10‐15 ST‐läkare i gyn & obst och
barnmedicin per år t.o.m. 2013. Avtal harslutits med SIDA. Cefam står förorganisationen. Du kan få
mer information på om detta program på CeFAMs hemsida: www.cefam.se/atst/globalmedicin
Om länken inte fungerar, gå in på www.cefam.se, klicka på utbildning, sedan AT/ST utbildning, sedan
globalmedicin. Information finns också på SFOG GlobalARGs hemsida, där vi även kommer att
uppdatera med eventuella förändringar och utvidgningar framöver. För information som inte finns på
de respektive hemsidorna går det bra att höra av sig i första hand till CeFams studierektor för
globalmedicin, Åsa Leufven, asa.leufven@ki.se. Har man frågor som specifikt rör förhållanden i
kvinnosjukvården går det också bra att kontakta Sigmar Strömgren Norvad, som varit i Dar es Salaam
medprojektet, sigmars@hotmail.com.
Avtalet med SIDA/Cefam går i stort ut på att SIDA/Cefam står för resa, vaccinationer, försäkring och
handledare på plats. Din klinik står för din lön (=bibehållen ST lön). Det är inte omöjligt att ta
medfamilj, flera av de som tidigare rest ut har gjort det, men eventuella medföljande får stå för sina
egna kostnader.
Det är en storfördel om man då man tillträder sin ST‐tjänst kommer överens med sin klinikchef och
studierektor om möjlighet tillrandning utomlands och får rätt till detta inskrivet i ST‐kontraktet. Vår
erfarenhet hittills är dock positiv, de flesta klinikcheferna har trots att det inte alla gånger stått i ST‐
kontraktet, beviljat bihållen ST lön. Mao har de sett placeringen som berikande och utvecklande i den
kommande professionen, vilket givetvis även kommer kliniken till godo. Den som behöver hjälp att
övertyga sin chef kan be vederbörande kontakta Kenneth Challis, f.d. chef på KK i Sundsvall, som
aktivt verkat för att ”hans” ST‐läkare skulle åka ut.
Handledning hemifrån kan vid behov också förmedlas via SFOG/Global Arg.
För närvarande finns upparbetad och kontrakterad ST-randning i Kerala och Dar es Salaam. Vår
ambition är att utveckla denna möjlighettill andra länder; Uganda, Zambia och Sri Lanka. Intresset
från ST läkare kommer att avgöra utvecklingen. Blir intresset stort och andra specialistföreningar vill
hänga på bör möjligheten till förlängt kontrakt med SIDA efter 2013 vara stora och då också
inkludera andra blivande specialister. Svenska läkarsällskapet har också aviserat att de kan tänka sig
att vara huvudansvarig vid en utvidgning av projektet.
Välkommen ut!
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