Tjänstgöring, som en del av ST-utbildning i hematologi, under 3
månader på en hematologiavdelning i Sydafrika
Nyhetsbrev juli 2014
Tillsammans med dr Neil Littleton, hematolog vid Port Elisabeth Provincial Hospital
(PEPH), och Eastern Cape Department of Health, har vi diskuterat ett samarbete för att
kunna erbjuda en tids tjänstgöring i Sydafrika för svenska ST-läkare som en del av deras
ST-utbildning. Tidigare har man i Sydafrika haft erfarenhet med sådan tjänstgöring som
en del av specialistutbildningen för läkare från flera EU-länder och preliminärt
upplevdes kraven som överkomliga.
Det planerade upplägget var följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ca 3 månaders tjänstgöring
Säker och billig bostad ordnar PEPH
Flygbiljett via hemklinik/stipendier (SFH?)/ ”funding” från PEPH-samarbete med
industrin
Lönen kommer, om inte annat överenskommes mellan hemkliniken och ECDoH,
betalas från ECDoH (motsvarande en medel ST-lön)
Försäkring måste ordnas – dock överkomligt
3 (-4) ST-läkare per år åker
SFH är svensk partner – ECDoH är sydafrikansk partner
Samarbetet planeras starta, om intresse finns, under 2014 och pågå i första hand
som ett projekt under 3 år.

Vi gick ut med en intresseanmälan under oktober 2013 och sammanlagt drygt 20 STläkare anmälde ett intresse för tjänstgöring. I och med detta ansåg vi att projektet skulle
vara genomförbart och Dr Littleton påbörjade det faktiska arbetet med att i detalj
klargöra vilka krav som skulle vara uppfyllda för en svensk ST-läkare för att kunna
tjänstgöra i Sydafrika.
Dessvärre har den initiala optimismen om en ganska snabb handläggning förvandlats till
en utdragen byråkratisk diskussion med centrala sydafrikanska myndigheter. Trots
upprepade förfrågningar och besök från Dr Littletons stab har man inte fått besked om
vilka formella krav som gäller. Delvis beror det på att förutsättningarna tydligen har
formulerats om det sista året. I maj fick vi besked om att relativt uttalade krav på
dokumentation om skicklighet samt formella krav på engelskakunskaper (inklusive ett
internationellt språktest) verkar gälla. Dr Littleton och medarbetare har nu anlitat en
advokat för att helt kunna säkerställa vilka krav som gäller.

Vi är dock fast övertygade om att programmet kommer att sjösättas men vi behöver nu
skjuta på planeringen. Eftersom vi inte återigen vill bli för optimistiska om
tidsplaneringen så siktar vi på att den första planerade kandidaten anländer till Port
Elizabeth hösten 2015.
Vi hoppas att detta inte avskräcker er. Flera av er som anmälde intresse angav också att
ni skulle vilja åka under perioden 2016-2018 vilket nu verkar bli mer rimligt. Vi vill nu
således att ni återigen hör av er om ni fortfarande är intresserade och vilken period (3
månader, i första och i andra hand) under åren 2015-2018 som skulle passa er.
Eftersom vardagen vid PEPH skiljer sig betydligt från den du är van vid så kommer vi i
god tid noggrant diskutera med er angående era och dr Littletons förväntningar på
tjänstgöringen så att det inte blir några missförstånd.
Så om du fortfarande är intresserad av att delta i programmet, vill vi gärna att du hör av
dig igen med en intresseanmälan till per-ola.andersson@vgregion.se innan 1/9! Hör
också gärna av dig om du har frågor!
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