Hej kollegor!
Hösten 2001 samt hösten 2002 skickade SofT ut en enkät till underläkare i onkologi med
syfte att kartlägga ST-utbildningen över landet. Vi samlade in fakta om utbildningsaktiviteter,
löner etc. som kunde stödja ST-läkare i diskussioner med handledare och arbetsgivare.
Information från enkäterna har vi även använt i diskussioner med bland annat SOF och
Socialstyrelsen.
Nu är det dags för en ny enkät, denna gång förkortad och fokuserad på utbildningsfrågor. På
allmän begäran behöll vi dock frågan om aktuell lön. Tag dig gärna tid att beskriva hur din
tjänst är upplagd – det finns ett stort intresse hos kollegor att ta del av hur man arbetar på
andra kliniker. Lyft gärna fram det som du upplever som positivt på din klinik!
Under onkologidagarna i våras framfördes ett önskemål om årliga diagnostiska test i onkologi
med syfte att få en uppfattning om hur man som ST-läkare ligger till utbildningsmässigt. Att
införa dylika test innebär mycket arbete och för att utröna hur stort intresset egentligen är har
vi inkluderat en fråga kring detta i enkäten.
Utbildningen i strålbehandling har mycket varierande upplägg över landet, hur mycket tid
som avsätts varierar också. Detta problem diskuteras i SOF:s utbildningsutskott samt av
studierektorerna i onkologi. Tyvärr finns ingen sammanställning av hur tjänstgöringen ser ut
på olika orter, så svara gärna kortfattat på frågan om hur utbildningen i RT ser ut på din
klinik.
Sprid gärna enkäten till kollegor som inte nåtts av detta mail!
Enkätresultaten kommer att presenteras under Riksstämman i Göteborg. Välkomna till
R 21 torsdagen den 25/11 kl. 10.30- 12!
Tillsammans med Teresa Calero arbetar vi vidare på den planerade kursen i behandling av
ÖNH-sjukdomar. Vi har lagt upp ett spännande program och i stort sett alla tilltänkta
föreläsare har tackat ja. Även finansieringen ser ut att ordna sig, även om det nya avtalet
mellan Landstingsförbundet och Lif ställer till en del praktiska problem. Boka redan nu in den
14-15/3 2005!
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