KVAST 160829 minnestanteckningar
Deltagare: Lena Gamrin Gripenberg, Anders Enskog, Kristina Hambreus Jonzon, Anders
Silfver Bijan Darvish, Maja Evert, Filip Fredén, Malin Ugarph Edfeldt, Zinta Celma, Lars
Spetz
1. Val till : KVAST repr i SFAI-styrelsen: ordf
Ordf: Maja Evert
Stockholms representant: Eva Selldén vald.
KH: Ej aktuellt, Sth har redan en representant. Föreslår Maja Evert.
AS: Talar å Sannas vägnar- Föreslår även hon Maja.
BD: Röstar för Maja E. Viktigt att avlasta ordförande. KVAST bör ha tydligare
arbetsfördelning, uppdragsområden.
MUE: Finns möjlighet för KVAST- ordf att vet delegera vet uppg om deltagande i övriga
sammanhang. Kan ytterligare poster formuleras, med tydliga uppdrag som avlastar
ordf?
2. SFAI/SR-mötet:
Mötesansvarig arbetsgrupp: Cecilia Escher, sammankallande, Bijan D, Kristina H och Anders S.
Program förslag finns sedan tidigare på KVAST´s hemsida: Årsrapport- Lansering utbildningsboken. - Nytt regelverk.- Pedagogiska verktyg- Kvällsseminarium.
Det finns även förslag på mötesupplägg i protokollet fr KVAST ´s Uppsala möte jan 2016.
Förslag som uppkommer under dett möte:
* B-delmålen- Anders E kommer att presentera Cecilias arbete.
* kl 13-15: Prof Kicki Lombarts: Ämne: ”Evaluation for excellent teaching- using resident´s and
peer feedback to drive improvement.” AE håller kontakt och presenterar henne.
* 24 mån IVA -36 anest. -Lars S har förra SR-dagen en föreläsning om denna uppdelning. Efter
föreläsning förbereds ett grupparbete.
* SPUR: ZC önskar 10-15 min.
Viktigt att passa på att uppdatera den nationella SR-listan.
Restaurant: Alexey D har bokat Rest Via Appia. BD ringer och följer upp bokning.
Lena G tar upp frågan ang arvode till prof Lombart samt kostnad för tryck av Utbildningsboken
med avgående kassör Jan Wernerman.
Onsdag
kl 13.30-14 30 Prof Kicki Lombarts:
kl 14.30- 15 : Presentation av nya utbildningsboken. AE tar a och b delmålen, KH tar c-målen.
31 personer anmälda. BD kontaktar MCI ang lunch, fika, lokal
Alla powerpoint till Anders.silfver@gavleborg.se
ZC lägger programmet på hemsidan

PROGRAM/SCHEMA
9.00 Registrering
9.30 ME håller i Intro: text och minnesbild av Alexey
Verksamhetsberättelse - AE 10 min
SPUR- ZC 10 min
10.30-12 Utbildningsboken
Översikt
a+b AE
c KH
formalia, ansökningar BD
13-14 Prof K Lombarts, AE moderator
14-16 LS - 24-36 mån
Grupparbete. Artikel+ 3 frågor.
3. Verksamhetsberättelse :
Lena Gamrin har författat, KVAST godkänner enhälligt.
4. SPUR:
Örebro skall inspekteras . Alexey var inbokad tills med Lena G. F Hesselvik ställer upp som ersättare.
Karlstad önskar vänta med inspektion pga omorganisation. Bokade inspektörer är Bijan D och Elisabeth Edén. KVAST rekommenderar att granskas trots omorganisation, då det kan bidra med att
få goda råd i arbetetet med att konstruera en ny organisation.
5. Utbildningsboken.
ZC:

Inledningskapitlet behöver styras upp, struktureras. Introduktion saknades
Förkorta a & b-delmålen.
ZC:
Läkarförbundet har gjort skelettet. Arbetat med utdragen ur författningen. Beskrivit hur
arbetet har gått till tillammans med Läkarförbundet. Lärandeaktivieter är en ny rubrik. Kurs
som utbildningsaktiviet är LF´s beskrivning. Lärandemetoder och bedömnings metoder före
specifika delmålen.
Texten kopplade till delmålen är LF´s formuleringar. Detta för att visa att vi ansluter oss till
övriga specialiteter. Tydliggjort att råsa rutorna är ”utdrag från författningen”.
LS:
Ojämnt mellan delmålen- olika omfattande, har ansetts vara ok av de ST-läkare som läst
igenom. Informera om att ”ögna” a&b, fokusera på c.
LG:
Röstar för att all information finns kvar.
AE:
Ska våra kommentarer markeras specifikt? Vi borde omformulera delmålet ang
vetenskapligt arbete- bör vara ok att inräkna arb från läkarutbildningen.
MUE: Ställer sig frågande till hur det gick till när nuvarande versionen av Neuromålet skapades.
KH:
Struktur på C11 bör göras lika mellan thorax, neuro och barn.
Diskussion om kursintyg:
Viktigt att bra kursdagar kan vara intygsgrundande. Kursledare ELLER handledare skriver under
kursintyg. KLINIKEN bedömer ST-läkarens lämplighet och kompetens.
BD: Vetenskapligt arbete. Rek bifoga abstrakt. Det gäller även kvalitetsarbete information om att
bifoga abstrakt, utöver de 30 ord som ges utrymme för.

Grupparbete under detta möte:
SR-mötet: CE, AS, BD, KH
a &b + tillägg och förtexter: AE, LG, ZC
c-målen: LS, ME, FF, MUE struktur efter alfabet, eller viktighet, C11.
Layout: MUE frågar AGE hur man gjorde förra utbildningsboken.

LG meddelar SFAI-styrelse att Maja är ny ordf och SFAI-styrelseledamot.
6. Övrigt
AE: Försvarsmakten vill utbilda egna läkare.
Miltären vill utb i Gtbg, Sahlgrenska som huvudsjukhus. Utbildningsplan: 5 v grundutbildning. Flera Sydafrika-placeringar. Militärutbildning betalas av försvaret. Kurser: BATLS, Infektion, mm.
De anställer på 8 år, med möjlighet till 8 år ytterligare.
ST-läkare är anställda av kliniken, lånas ut till militären 2 ggr/år. Fokus på trauma.
Mål: En anestesiolog/år.
Försvaret vill stå för urval vid anställning. Motbud fr Sahlgrenska: VI anställer.
Endast nyanställning är aktuell- ingen som redan är under ST-utbildning kommer få möjligheten.
BD: Viktigt att KVAST tar reda på vilka som är de medicinskt sakkunniga på Socialstyrelsen.
AS: Inbjuder till hjärtsviktsdag. Vänligen se separat mail.
Kondoleans från KVAST, representant på Alexeys begravning fred 9 sept. kl 14, Möjligen åker KH
till ST-möte i Malmö, kan då passera Lund. Maja?
Blommor + bidrag till Läkare utan Gränser från KVAST.
Swischa Cecilia Escher, som då ordnar med detta.
Framtida möten:
Månd 28 nov. -SFBABI. Inbjud till lunch samt 40 min e lunch.
Förslag på nya arbetsuppdrag:
Kursportalen
Bed side undervisning
Motivera handledare.

Vid tangenter:
Malin Ugarph Edfeldt
Justerare Zinta Celma

