
Minnesanteckningar KVAST 24 augusti 2015, Läkaresällskapets 
lokaler, Stockholm 
 

Närvarande:  
Alexey Dolinin, Fredrik Hesselvik (del av dagen), Zinta Celma, Malin Ugarph-Edfeldt, 
Lena Gamrin – Gripenberg (fm), Cecilia Escher, Maja Ewert, Bijan Darvish, Liselotte 
Zimmerman- Winqvist, Kristina Hambreus-Jonson (en stund på fm) 
 
Ordf. Alexey Dolinin 
Sekreterare: Cecilia Escher 
Justering: Zinta Celma 
 

Laget runt:  
 
Fortbildning: Arbete fortgår där Lill Bergenzaun, Owain Thomas, Per Nellgård och 
Cecilia Escher är en arbetsgrupp inom SFAI. Ett möte kommer att ske vid lunch den 22/9 
i läkaresällskapets lokaler, anmälan till cecilia.escher@karolinska.se  KVAST 
medlemmar mycket välkomna.  Syftet med mötet är att bilda en KVAST liknade grupp 
med regional representation för att öka tempot i arbetet med fortbildning. 
 
 
Kurser: AD för dialog med Sos med frågan om internationella webutbildningar ska 
kunna godkännas, inget svar ännu, förslag att vi testar att skriva intyg och se vad de 
säger.  Specialistgemensam kursportal vore bra… Kalendariet på SFAI fungerar men är ej 
komplett.  
Utvärderingar från kurser skickas inte alltid in, hur ska vi kunna arbeta för att SK kurser 
kvalitetssäkras? Förslag att alla kurser som annonseras via SFAI ska leverera in 
kursutvärdering.  Arbetsgrupp för att jobba vidare med frågan om kursportal. 
 
Beslut: Att vi verkar för att det tillsätts en arbetsgrupp med syfte att jobba med 
utveckling av kursportal och offentliggörande av kursutvärderingar. Deltagare från Ung i 
SFAI vore önskvärt tillsammans med deltagare från chefs- och studierektorsgrupp. 
Alexey kontaktar ung i SFAI och länkar intresserade till Björn, sannolikt behövs 
ytterligare en specialist.  
 

Utbildningsboken:  
 
Beslut: Terminologi i nya versionen ska följa den form som angivits i delmål C2. 
 
A och B mål jobbas med av Anders, Alexey och Lena.   
Alla delmål behöver granskas vad gäller språklig rensning och förklaring av 
kompetensnivåer. 
 
Vi tittar genom de delmålen som finns i Dropbox, ändringsförslag enligt nedan. (Zinta 
har försökt hinna med och uppdatera filerna i Dropbox med 
färgmarkering/kommentarer men allting kanske inte kom med där). Delmålens ”ägare” 
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får ta ställning till förslagen, ändra vb och uppdatera i Dropbox (ta bort 
arbetsmaterialet/gamla filer, annars blir det mycket rörigt där)  
 
C1: Ersätt text med rutor, se delmål 2. PP saknas 
C2: Klart 
C3: Ersätt text med rutor, se delmål 2. Förtydliga begreppet vanliga komplikationer med 
exempel, t ex pntx, blodtrycksfall, anafylaxi.  
”kirurgins behov ” bör vara på behärskanivå.  
Omedelbara risker t ex cementering bör vara på behärska nivå. 
Kanske ändå slå samman med C5 i vår text? 
C4: Fattas  
C5: Ska kompletteras med en omfattande text om anestesi (Malin och Liselotte) 
C6: Texten är omfattande och det är rimligt.  Ska struktureras om så att 
kompetensnivåer definieras för varje organ. PP saknas. 
C7: Rutor ska finnas. PP saknas. Texten behöver inte vara graderad efter 
kompetensnivåer. 
C8: Rutor saknas. PP saknas. Nivå två ska vara: initialt handlägga/ ha kunskap om.  
Smärtans anatomi och fysiologi ska vara på nivå 2.  
Hur ska man definiera kompetens nivåer för de olika metoderna för obstetrisk analgesi t 
ex remifentanyl, pudendus, lustgas? Behöver förtydligas att EDA, spinal och lustgas är på 
behärska nivå, men övriga metoder på lägre nivå…? 
C9: Alexey tar kontakt med Sos ang. ”barn som far illa”, hur kan detta ha hamnat under 
c9? Uppenbart specialitetsövergripande ämne!!  
C10: Att behärska tillämpad akutsjukvård i prehospital miljö är ett för högt 
kompetenskrav, att ha kunskap om är rimligt. Internationella organisationer, vad menas, 
definiera eller ta bort. 
C 11: Generell text behövs, vem? Filip skriver om Thorax, Anders om Barn och Malin om 
NKK.  
C12:  
 
När vi är nöjda med utbildningsboken ska den publiceras på SFAIs hemsida och alla 
medlemmar ska tillfrågas om synpunkter innan en första version är helt klar. 
 

Dokument om sidoutbildning från andra specialiteter:  
 
Triangeln tas bort.  En del annat ska tas bort av Maja.  
Lansera dokumentet hos studierektorer både inom anestesi och andra specialiteter.  
Kommer att presenteras på studierektorsmötet, ska skickas till randande specialiteters 
utbildningsutskott.  Bijan författar brev som ska skickas med 
sidoutbildningsdokumentet till våra randande kollegors föreningar. 
Förslag på arbetsfördelning:  

Zinta gyn och ÖNH 
Malin: ortopedi 
Lena: infektion, internmedicin 
Alexey: Akut och njurmedicin 
Bijan: NKK 

 

Studierektorsmötet:  
 



Bijan visar struktur för PP som ska hållas. Alla som jobbat med delmål bidrar med 2 PP 
bilder om sitt delmål. När alla skickat in så kommer PP att ligga i Dropbox. Alexey bidrar 
med bilder ang. läkare från 3 e land och vad som gäller nu.  
Schema klart, tyvärr hittills bara 26 anmälda till mötet, vi hoppas på fler. 
 
Vetenskapliga arbetet:  
 
I frågor och svar på Sos finns svar att vetenskapligt arbete som gjorts under 
läkarutbildningen kan godkännas. Malin har stämt av detta med Kim Thorsen på Sos. 
 

Internat 2016:  
 
Beslut att Filip som värd för mötet får bestämma lämpligaste datum efter koll med 
gruppen. Januari lämplig månad liksom tidigare. 
 
Framtida mötesdatum: (Alla dessa möten på SLS) 

7/12 2015.   
9/5 2016.  
29/8 2016 .  


