Försättsblad till

European training curriculum för ST-utbildning i Radiologi i Sverige
Inledning
European training curriculum (ETC) är den europeiska utbildningsrekommendationen för radiologi
och finns att kostnadsfritt ladda ner från www.myesr.org/trainingcurriculum. ETC revideras årligen i
mars och den reviderade versionen släpps i samband med ECR. Revisionen görs av
subspecialitetsföreningarna inom ESR och dess utbildningskommitté sammanställer.
Majoriteten av de europeiska radiologiska föreningarna, inklusive SFMR, har godkänt ETC som nu
ersätter den svenska tidigare utbildningsboken vilken härmed utgår.
ETC kan användas som vägledning för såväl SoSFS 2008:17 och SoSFS 2015:8.

Användartips
I ETC hittar du bl.a. rekommenderade utbildningsmål och aktiviteter för år 1-3 (Level I) respektive för
år 4-5 (Level II) under ST. I ETC finns även information om struktur och process för ST-utbildning
som kan ge bra vägledning.
För att lägga utbildningen på rätt nivå är det viktigt att de teoretiska målen används som grund för att
uppfylla de praktiska målen och inte ses som checklistor.
SFMRs styrelse och dess delföreningar anser att målen för Level I ligger i linje med vad varje ST bör
uppnå för svensk måluppfyllelse gällande i huvudsak de radiologiska delmålen (delmål 1-12 / C-mål).
Delar av övriga mål (delmål 13-20 / A- och B-mål) beskrivs integrerat i ETC.
Eftersom det i ETC rekommenderas att man under Level II fokuserar på två områden utöver
allmänradiologi innebär det att men inte kan kräva fullständig måluppfyllelse inom alla delområden på
Level II. Vi rekommenderar att målen för Level II gås igenom av utbildningsansvarig för lokal och
individuell anpassning.
Nedan finns kommentarer från delföreningarna och utbildningsutskottet inom SFMR. Dessa kan
användas som hjälp för lokal anpassning av utbildningens innehåll.

Kommentarer till ETC Level I
B-I-1 – 5, 8-9, 11-17
Rekommenderas. Inga specifika kommentarer.

B-I-6 Gynaecological and Obstetric Radiology
Rekommenderas delvis men merparten av detta utförs i Sverige inom andra specialiteter vilket man får
ta hänsyn till vid bedömning av måluppfyllelse.

B-I-7 Head and Neck Radiology
Rekommenderas delvis. Dental radiologi är i Sverige egen odontologisk specialitet vilket man får ta
hänsyn till vid bedömning av måluppfyllelse.

B-I-10 Neuroradiology
Rekommenderas. För Neuroradiologi och HuvudHals radiologi finns specifika kommentarer om
tolkning av ETC Level II att ladda ner från SFNR.org

