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Minnesanteckningar, KVAST-möte 2016-11-28,  
Svenska läkaresällskapets lokaler, Stockholm 
 
Närvarande:  Maja Ewert  

 Filip Fredén  

 Anders Enskog  

 Sanna Dahl   (med Tage)  

 Bijan Darvish  

 Zinta Celma  

 Lars Spetz  

 Lena Gamrin-Gripenberg  (del av mötet)  

 Kristina Hambreus-Jonzon (del av mötet) 

  

 

1. Ordförande Maja Ewert hälsade alla välkomna. 

 

2. Lars Spetz utsågs att skriva dagens minnesanteckningar.  

 

3. Landet/Bordet runt. 

 Axplock; 

Nya Karolinska Sjukhuset innebär stora förändringar även vad avser 

utbildningen inom Stockholmsregionen. 

 

Barn Anestesi och Intensivvård utgör en nationell utmaning. SFBABI är 

inbjudna till KVAST:s möte 4:e maj 2017 för en fortsatt dialog. 

 

4. KVAST:s relation till SFAI:s styrelse behöver förtydligas. 
 

KVAST är en styrgrupp i SFAI, v g se SFAI:s hemsida/ge gärna synpunkter på 

KVAST uppdrag till Maja.  

 

Ekonomiskt finansieras KVAST:s verksamhet till stor del av SFAI. 

Studierektorsmötet är självfinansierande och har gett ett visst överskott i år. 

Bijan återkommer till Maja med uppgifter från MCI. Även SPUR-granskarna 

bidrar till SFAI:s ekonomi. Maja tar upp frågan med SFAI hur dessa intäkter 

skall användas. Huvudmännen bidrar med tjänstledighet med lön och resor. 

 

KVAST-representationen kan förbättras. Saknas representation från södra och 

norra Sverige. Ökad kompetens inom pedagogik, vissa specialanestesier såsom 

Barn samt kompetens avseende ST-läkare från 3:e land vore önskvärt. 

 

SFAI:s styrelse undrar vidare KVAST:s syn på tid/omfattning avseende delmål 

a4+a5, utvecklings och vetenskapligt arbetet. SFAIs styrelse var representerad 

under möte med Svensk kirurgisk förening där detsamma delmål diskuterades 

med Socialstyrelsen. Det framkom inga tydliga riktlinjer från Socialstyrelsen 

angående den tid delmålen avses ta i anspråk eller hur de ska presenteras för att 

anses godkända.Soc ska återkomma i frågan. Se text ang ändringar i 

Utbildningsboken nedan. 
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Externa granskare med kompetens inom anestesi och intensivvård verkar inte 

anlitas av Socialstyrelsen i lika stor utsträckning som förr. Maja kontaktar 

Socialstyrelsen och erbjuder Bijan Darvish som kontaktperson. 

 

Hemsidan innehåller regionala utbildningsprogram för att göra utbudet 

transparent. Detta för att underlätta för ST-läkare i slutet av sin ST att fylla upp 

de kurser de behöver. VG-region saknas, Anders Enskog mailar Zinta Celma. 

Ansvariga för resp regions utbildningsprogram är ansvariga för att länk 

uppdateras. Zinta skriver förklarande text med syfte och ansvar för 

uppdatering. ”Regionsindelningen” har inte med sjukvård att göra. 

 

Kursportal saknas. Uppdrag från SFAI, ekonomi och konsulttjänster behövs 

för uppstart. Anders Silfver är ansvarig i KVAST gällande kursportal.  

 

Gällande spridning av lediga kursplatser, senast Thoraxanestesi GBG, så är det 

rimligt att KVAST kan vara behjälpliga. KVAST föreslår att Anders S även 

svarar på/vidarebefordrar lediga kursplatser till mailgrupp, bestående av en 

person från varje region. Kontaktpersonen vidarebefodrar frågan till SR inom 

sin region. KVAST saknar representation från norr och söder. Vem ska fråga 

om kontaktperson från Norr och Söder? 

När hen avgår föreslår hen sin egen kontaktperson till KVAST:s ordförande alt 

Anders S.  

 

5. Studierektorsmötet 2016 

Positivt omdöme, Power Point-presentationen från Kicki Lombart efterfrågas. Anders 

Enskog mailar Zinta Celma denna som lägger upp den på hemsidan där även annat 

från dessa dagar eventuellt kan publiceras. 

 

Studierektorsmötet 2017 infaller 2017-09-05 i anslutning till SSAI/SFAI-mötet i 

Malmö. Sanna Dahl ordnar kvällsaktivitet/middag och Ingrid Berkestedt tillfrågas av 

Zinta om hon kan vara kontaktperson. 

 

6. SPUR 

SPUR-samordnaren Zinta Celma informerade om att årets inspektion är färdig och att 

nästa år är det 20 verksamheter som ska granskas.  

- Barnanestesi granskas våren 2017 

- VG-region v. 47. 

- Stockholmsregionen v. 48. 

… Kommer att innebära logistiska utmaningar. 

 

Specialistföreningen får ersättning per granskad enhet 1500 – 3000 kr/granskning. 

SFAI:s styrelse disponerar dessa medel.  

 

SFAI:s styrelse föreslår att Zinta Celma utses till representant till SPUREX vid nästa 

ordinarie styrelsemöte. 

 

7. Utbildningsboken 

Utifrån de synpunkter som inkommit görs nu mindre revisioner för att sedan publicera 

en mer definitiv form av Nya Utbildningsboken på hemsidan. SR och ST uppmanas att 

kontinuerligt inkomma med synpunkter och förbättringsförslag. Utbildningsboken bör 
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”omprövas” vid varje studierektorsmöte. Eventuella förändringar sker således 

1ggr/år,.skall ”annonseras” på hemsidan. 

 

Utbildningsboken beskriver hur vi tolkar VAD som krävs enligt författningen. 

KVAST kan rekommendera HUR de olika delarna kan uppnås/ utföras men det 

beskrivs på vår hemsida.   

 

Diskussion vad som händer om AT försvinner. Finns i dag redan de EU-läkare som 

väljer att inte genomgå AT. Verksamhetschef, studierektor, handledare avgör vad som 

behövs för att man ska tillägna sig den underliggande breda kunskapen som ibland 

behövs både inom anestesi och intensivvård. Om AT försvinner får vi fundera över om 

det påverkar innehållet i Nya Utbildningsboken.  

 

Både Uppsala och Göteborg har utarbetat utmärkta Power Point om ”nya 

författningen”. Dessa läggs i dropbox för att man om möjligt ska kunna göra en 

gemensam, som kan läggas på hemsidan för att underlätta för våra studierektorer. 

 

Ändringar i Utbildningsboken 

LAYOUT 

- Vissa vertikala linjer bort, ansvarig Anders Enskog. 

- Klickbarhet i registret, Anders Enskog undersöker. 

- Vissa rubriker ska vara tydligare layoutmässigt, Anders Enskog undersöker. 

 

Förtydligande avseende 24-månaders IVA och 36 månaders anestesi sker på hemsidan 

med t ex en länk till artikeln i SFAI:s tidskrift. Ingen förändring i utbildningsboken.  

 

Rekommenderade kurser; 

Kommer inte att finnas tillgängliga i utbildningsboken då kurslistan sannolikt kommer 

att förändras genom åren. Rekommenderade kurser skall finnas tillgängliga på 

KVASTs hemsida. 

Utifrån tillgängliga interna, regionala och nationella utbildningar bör     

måluppfyllelsen nås i följande kursämnen inom C-målen; 

 

- Anestesikurs 

- IVA-/intensivvårdskurs 

- Luftvägskurs 

- Trauma vuxen/barn 

- Akuta medicinska tillstånd vuxna/barn 

- Hjärt-lungräddning vuxna/barn/neo 

- Obstetrisk anestesi och intensivvård 

- Prehospital- och katastrofmedicin 

- Smärta 

- Respirations- och cirkulationsfysiologi 

- Regionalanestesi 

- Thoraxanestesi och intensivvård 

- Neuroanestesi och intensivvård 

- Barnanestesi och intensivvård 

- Organdonation 

- Lagar och förordningar 

- Tillämpad natur och grundvetenskap 
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A4 + A5 Kvalitet- och vetenskapligt arbete 

Kursiv text, KVASTs tillägg, behöver kompletteras avseende den del som nu är 

markerad xxxxxx i enlighet med Soc ”Frågor och svar” 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/lakarnasstskriftligtindividuel#anchor_2 

Lena skriver ny formulering som sedan lämnas till Zinta. KVASTs tillägg anger VAD 

vi tolkar att författningen innebär, HUR det görs, både gällande tid och form. KVAST 

kan formulera en rekommendation i frågan som publiceras på hemsidan. Rimligen 

>8v. Maja tar kontakt med Soc i frågan. 

 

C:3 arytmier/klaffel. Det är arytmier/klaffel relevanta för specialiten som avses. 

Nuvarande skrivning bibehålls.  

 

C:5 Farmakologi, särskild kunskap om interaktionen mellan perioperativt 

administrerade läkemedel anses adekvat adresserat i nuvarande skrivning, ingen 

ändring.  

 

C:11Specialanestesi och intensivvårdskapitlen beskriver dels vad som krävs av alla 

och dels vad som krävs vid tjänstgöring på specialanestesi. Några nya hänvisningar 

behövs gällande barnanestesi, Anders Enskog ansvarig.  

Kurs- och/eller tjänstgöring är fortsatt något oklart. Kurs i specialanestesi och 

intensivvård kräver en mer omfattande kurs för att uppnå kursämnet utan 

sidoplacering inom området. 

Ska kunskapsnivån – söva i övrigt friskt barn 1 år eller äldre, ändras till 2 år eller 

äldre? Frågan remitteras till SFBABI. Bör kunna behandlas då vi möter dem i maj 

2017. 

 

C:12 Sidoplacering, text omformuleras till ”det ger kännedom om andra specialiteters 

verksamhet…” enligt Anders Enskogs förslag. Malin får ta kontakt med Anders E och 

tycka till. Ny formulering skickas till Zinta. 

 

 

8. Studierektorsmötet 2017 

 

- Avstämning utbildningsboken. 

- Verktyg avseende assessment. 

- KOM IN MED FÖRSLAG PÅ FÖRELÄSARE!!!!!!!!!!! 

 

9. KVAST-internat 16-17/1 2017 

Internatet äger rum på konferensanläggningen Villa Brevik Lidingö 16-17/1. Beslutas 

att man samlas utanför T-banan Ropsten 16/1 kl. 09:30 för därefter gemensam 

transport till konferensanläggningen. Mötet planeras avslutas kl 15.00 för att de som 

önskar åka tåg ska kunna lämna Stockholm central cirka kl. 16:00 17/1. 

Maja återkommer inom kort med agenda samt underlag inför möte med SWESEM 

 

Innehåll och förberedelser (i rött) 

A: KVAST : målet är ”Tydligt och transparent” 

- Ledamöter, vilka, hur många, varifrån, hur utses de? 

- Ordförande, hur utses hen? 

- Stadgar? 

- Uppdrag? 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/lakarnasstskriftligtindividuel#anchor_2
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- Fördela ansvarsområden. KVAST uppmanas att fundera på personligt intresse för 

och kompetens inom olika ansvarsområden, formulera vilka ansvarsområden som 

finns. 

- Ekonomi 

- Hur ofta behöver vi ses? Innehåll? Förutsägbart till viss del? 

 

B: Verktyg assessment utvärdering. 

- DOPS, ansvarig Zinta Celma 

- Minisex ansvarig Bijan Darvish 

- VG-regionmall, ansvarig Anders Enskog 

 

Alla mailar exempel och egna mallar på ovanstående till Zinta Celma så att hon lägger 

upp dem i dropbox, sammanställning av ansvariga 

 

C: Handledarkollegium 

- Ansvarig Maja Ewert 

Maila exempel om ni har motsvarande till Maja och Zinta för dropbox samt 

input 

 

D: Portfolio/Loggbok 

Exempel, uppslag, behov föreslås sammanställas/presenteras av Anders Silfver, då det 

är kopplat med kursportalen. Lägg förslag i Drop-Box.  

 

E: Omvänd medsittning 

- Som ansvarig föreslås detta Lena Gamrin-Gripenberg för att skapa en dialog 

mellan adept och handledare. 

 

     Material maila till Lena och Zinta 

 

 F: Utvärdering av kompetens HUR gör vi det? 

- Socialstyrelsen kräver för ”uppnått kursmål” att någon form av 

kunskapskontroll genomförts. Hur når vi detta?  

- Workshop som leds och förbereds av Kristina 

 

G: 360°-utvärdering 

- Ett sätt att förbättra specialistläkarkollegium är att det byggs ut till en 360°-

utvärdering. Ansvarig Filip Fredén och Malin.   

 

Maila ev. underlag och material till dessa samt Zinta Celma för att lägga i dropbox 

 

H: SWESEM, d v s akutläkarnas specialistförening är inbjudna och Lars Spetz får i      

uppdrag att ta fram frågeställningar och underlag för detta och maila Maja Ewert.  

 

I: Status Studierektorsmöte? Ansvarsfördelning. 

J: Status Utbildningsboken 

 

10. Framtida möten KVAST 
Torsdagen 4:e maj Svenska Läkaresällskapet 

 

Torsdagen 31:a augusti Svenska Läkaresällskapet 
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Tisdagen 15:e september Studierektorsmöte Malmö  

(vid behov träffas KVAST-gruppen ad hoc) 

 

Torsdagen 7:e december, Svenska Läkaresällskapet 

 

Vid deltagande sker anmälan både till Lena Gamrin-Gripenberg, ansvarig för sls-

bokningar, och Maja Ewert  

 

Vid diktafonen 

 

Lars Spetz 

 

 


