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Avtal kring ST-akademi i öron-näsa-hals 
 
Det är svårt att rekrytera kompetenta specialister men enklare att tillsätta ST-tjänster inom ÖNH. 
Konsekvensen blir att vi får utbilda våra egna specialister. 
Investerar vi i läkarnas utbildning får man snabbt kompetenta kollegor. 
 
Det är krävande att inom varje klinik klara av en fullvärdig teoretisk utbildning av våra underläkare. Vi 
har därför tillsammans i vår region 2011 etablerat en "ST-akademi ÖNH" utifrån följande principer: 
 
1. Specialiteten som helhet skall teoretiskt täckas in genom 2 lunch-till-lunchmöten årligen över 5 år, 
totalt 10 träffar. Varje ST-läkare dockas in när man tillträder sin tjänst och deltar i samtliga 
utbildningstillfällen under 5 år. 
 
2. Ansvaret för utbildningen fördelas i de tre länen med tre-fyra tillfällen vardera under en 5-årsperiod.  
 
3. Alla kliniker förpliktar sig till att delta i undervisningen och förutsättningen för att skicka sina ST-
läkare till utbildningen är att man också själv påtar sig undervisningsansvar. 
 
4. Alla kliniker förpliktar sig till att alla deras ST-läkare deltar på mötena fullt ut. 
 
5. En specialist i regionen får uppdrag att hålla samman planeringen i samråd med ST-studierektorerna. 
Den lokala studierektorn har ansvar för att kurserna anordnas på varje klinik men ansvaret för varje kurs 
kan fördelas inom kliniken. 
 
6. Resor och övernattning betalas av hemkliniken. Lunch, fika och ev.kvällsaktivitet finansieras av 
gemensamma medel till dessa är slut (se protokoll RPO ÖNH 2020-09-30). Därefter debiteras 
hemkliniken för detta. Arrangör/föreläsare förbereder och arrangerar kursen på betald arbetstid. 
 
7. För planering och detaljplan för varje kurs se särskilt protokoll.  
 
8 Vid varje möte skall en utvärdering baserad på IPULS utvärderingsfrågor genomföras. 
 
9. Temaindelning baseras på målbeskrivningen för ST i ÖNH. Fördelning av teman baseras på egna 
önskemål i kombination med lokal kompetens. 
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