AGENDA KVAST möte 4 maj 2017
_________________________________________________________
Deltagare: Maja Ewert, Malin Ugarph Edfeldt, Lena Gamrin-Gripenberg, Bijan Darvish,
Anders Enskog, Lars Spets, Anders Silfver, Lina Broman

Information från SFAIs styrelse
• SFAI 2018
Plats: Linköping
Förslag har framförts från SFAIs styrelse, att KVAST tills dess skapar en kurs för ST-läkare.
KVASTs kompetens och uppdrag är att bidra med pedagogisk utbildning av utbildare och
studierektorer.
KVAST hänvisar till SYA för medicinsk ST-utbildning.
Kanske är ST-kurs intyg för SFAI-veckan möjligt? Ett sådant intyg skulle KVAST kunna bidra
med att formulera. På internationella konferenser registrerar deltagare sin närvaro på en
app, är det en möjlighet?
• Uppdragsbeskrivning/Stadgar
Ett förslag på uppdragsbeskrivning för KVASTs ordförande har presenterats för SFAIs
styrelse, där det beskrivs att denne skall vara ledamot i SFAIs styrelse. Förslaget inväntar nu
en stadgeändring, som framröstas på årsmöten. Genomförande av dessa ändringar tar 2 år.
Vi planerar att presentera vårt dokument på hemsidan, med markering att vissa delar är
förslag, och ännu ej i SFAIs stadgar.
• Ansvarsområden
ME - skickar ut en sammanställning. Korrekturläs!
• Delmål A5, samarbete SFAI-UF
ME och Kristina Hambreus deltog vid VC-mötet, då frågan presenterades.
En formulering som beskriver delmålet har presenterats från KVAST sida och godkänts av
SFAIs styrelse.
KVAST välkomnar SFAI-UF för en diskussion och samarbete angående hur man bäst uppfyller
delmål A4 för ST-läkarna. Diskussion förs under mötet, angående vem som har möjlighet att
deltaga från KVASTs sida. ME, AE och K Hambraeus föreslås närvara. ME kontaktar SFAI-UF.
• Socialstyrelsen
Nyutfärdade specialistbevis har nu korrigerats vad gäller den engelska textdelen.
Datum på specialistbevis: Är numera det datum som SoS godkänner ansökan, och som beror
således av SoS handläggningstid. Det här är nytt från 2016. Viktig fråga för SYA, då det kan
påverka på lönesättning och meritering. BD har försökt få kontakt med SoS, och har även
tagit upp det med deras jurist. Förslag på fråga till Soc under SR-mötet.
• Kursportalen
Ett flertal ST-kurser ställs in. Det är av stor vikt att ta reda på varför. För många kurser? Fel

kurser?
AS har ännu inte fått uppdraget för kursportal av SFAI-styrelsen, vilket SFAI gav Anders att
genomföra.
AS har skrivit ihop en problemformulering. Maja har presenterat ett förslag till uppdrag för
SFAIs styrelse och ligger på igen i frågan.
AS behöver en medarbetare för att få fram en Kursportal. BD föreslår nytillsatta STstudierektorn på Karolinska, Solna, Niklas Jonsson, och även ST-chefen på KS Huddinge,
Björn Nilsson. BD mailar dem.
SFAIs fortbildningsgruppen är kontaktad för deltagande i arbetet av Kursportal- Owain
Thomas har svarat.
• Representant UEMS-EBA? European Board of Anaesthesiology
SFAIs ordförande har skrivit och föreslagit/önskat att KVAST väljer en representant. Mail
bifogas som bilaga.
Lennart Christiansson är ordförande/president.
BD har tidigare suttit med i UEMS, på uppdrag av ESA. KVAST anser att det är väsentligt att
vi har en svensk deltagare, för att kunna harmonisera svensk anestesi och
intensivvårdsutbildning med den europeiska.
Mötesfrekvens: 4-8 dagar/år.
Den ekonomiska ersättningen behöver klargöras, vem står för resa resp lön?
KVASTs förslag är Filip Fredén, som kommer tillfrågas.
• Minnesanteckningar senaste mötet
Dag 1 saknas.
Vi önskar komplettera dokumenten med mall på Handledarsamtal. Olika regioners förslag
mailas till Zinta som lägger upp i Dropbox.
Mallar för Mini-cex.
Olika varianter:
* Var och en tar sin punkt från internatet och sammanställer EN variant. Dessa exempel
mailas sedan ut för att kunna erbjudas på hemsidan.
* Det hänvisas till Region Örebro Läns Landsting. Hur heltäckande är det? Vad har vi för rätt
att låna dessa dokument? Har vi lov att flytta över, och modifiera innehållet till KVAST´s
sida?
MUE kollar upp, kontaktar Zinta för slutförande.
• ST-studierektors mötet, plan, vad är klart? vad kvarstår? avgift för KVAST?
Lokal: Quality Hotel View, rum Lund 1&2.
Kallelse utskickat.
MUE mailar till SR, med önskan om att få förslag på frågor att ställa till Socialstyrelsen.
Agenda medföljer. Direkt länk till anmälan till SR-dagen.
Mötets agenda ska läggas ut på SFAI-mötets sida. MUE mailar ett färdigt förslag till Zinta
Celma. Kontaktpersonen på mcon: Lotta Albertz
ME stämmer av med Sanna Dahl angående kaffe, lunch, lokal, middag. Återkopplar till MUE.
Resultatet från en Assessment-enkät kommer att presenteras av Anders Silfver.
AE presenterar Sandra Viggers med bild på SFAI-mötets sida.

KVAST-ledamöters avgift betalas av resp hemmaklinik. Återkom till ME om det är ett
problem.
KVAST-ledamöter träffas 5 september kl 9.00 i bokad lokal på Quality Hotell View, rum Lund
1&2.
SYA´s symposium hålls torsdag 7 september efter lunch.
Rubrik: Scandals and tragedies in healthcare- what have we learned?
KVAST-möte 31 aug inställt.
Ersätts av möte v 36 på SFAI-mötet onsdag kl 9-12 i Malmö. Vi hittar trevlig lokal på plats.

• SPUR
Kursportal
Här kommer SPUR-info:
Vårens inspektion (barnanestesi) allt ordnat, inspektörerna och klinikerna sköter
sig själva nu. Ingen kalibreringsdag behövs enl Fredrik Hesselvik som inspekterar
tillsammans med Elisabeth Edén.
Höstens inspektion:
•
Kalibrereringsmöten bokade resp fredagar (v 47 och v 48), Läkaresällskapet.
•
Inspektörerna är tillfrågade, sammanställning av svaren se
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YcEEqiRUw95jFdOzC_J7szZd7lbmNz
EdO17QaHhoTj0/edit?usp=sharing
•
inspektionen är påannonserad och ett antal kliniker har svarat och bokat.
Sammanställning av klinikerna se
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19ZW2p8YrjmeQyQx41cH0vmgMCwl
rUl-8584DFIfdV7A/edit?usp=sharing OBS att Sahlgrenska&Co kan inte
inspekteras 23/11, de har nån gemensam ledningsrupp. Därför inspektion
måndag-onsdag där. Sahlgrenska/Sahlgrenska har inte svarat, kanske Anders
E kan utöva påtryckningar. Och samma för Lars och NÄL o Uddevalla.
•
Jag har preliminärfördelat inspektörerna, kolla gärna om det känns OK.
Det finns nu flera nya inspektörer som vill och behöver komma ut men inte så
många som är erfarna. Fick inte till nåt man/kvinna, stort/litet sjukhuspar utan
gick bara på SPUR-erfarenheten.
Deltagarna på mötet anser att fördelning och planering ser bra ut,
OBS! Ändring av studierektor på Östra: Stina Gabrielsson.

•

Besök SFBABI – Helena Winberg och Urban Fläring(ALB)

SFBABI

V g se bifogad ppt av Helena Winberg, ordf SFBABI
På 38 kliniker har VC på ANIVA-klin tillsatt 2 st läk som planeras ha specialuppdrag med
barnanestesi och -intensivvård.
2 schemarader per barnsjukhus beräknas läggas för inroterande läkare från olika sjukhus i
landet.
Förslag på upplägg för specialuppdraget inom Barn an och IVA
2 möten med nätverksgrupper/år
En första placering á 3-6 mån. Därefter 1-2 kortare placeringar/år.
Möjlighet att går SSAI Ped?
Det ses som nödvändigt för att kunna upprätthålla en god kompetens på hemmasjukhuset.
Europeiska riktlinjer att upprätthålla övergripande barnanestesiansvar. Vg se
www.safetots.org.
100 barn/år
varav spädbarn 10/år
Studierektorer i landet upplever att det finns färre antal möjliga ST-placeringar inom
barnanestesi än tidigare. Inga av de beskrivna rotationsplaceringarna är ännu inplanerade.
Det kan istället bero på den rådande konkurrensen om utbildningsplatser:
specialist utbildade ssk, Läkare inom SSAI-programmet (prioriterade)
Nya specialister- som behöver bli bakjourskompetenta inom
barnanestesi på specialenheterna.
Antal sidoutbildningsplatser beslutas av verksamhetscheferna lokalt per barnsjukhus. Där
har SFBABI inget inflytande.
Beskrivning av specialanestesiplacering på ALB: 6 månader för samtliga. I dagsläget finns där
ca 18 st , vilket uppfattas vara för många för en optimal utbildningssituation. Efter en tid går
ST-läkaren jour tillsammans med specialist, vilket har varit uppskattat.
Förslag framförs under mötet, att en erfaren barnanestesiolog från tex Drottning Silvia, åker
till exempelvis Mölndal för att undervisa, under en övergångsperiod. Det skulle ge stöd till de
specialister som finns där, att själva driva bättre utbildning i barnanestesi
Riktlinjer efterfrågas. Helena Winberg meddelar att flera är under arbete inom SFBABI.
Antal barnIVA platser i Sverige uppskattas vara ca 30 st. I framtiden kan det möjligen finnas
50 platser.
Urban gör ett slag för NUBA, en barnanestesissk utbildning. SFBABI rekommenderar kliniker
på mindre sjukhus att skicka narkossk på den utbildningen.

OBS! Författningen 2008 gäller fram till år 2022. Det är viktigt att identifiera de ST-läkare
som behöver prioriteras, de som går efter 2008 års författning, för att de ska kunna ta ut sitt
specialistbevis.

•

Övriga frågor

a+b delmålens utförande har lokalt diskuteras. Hur hanterar vi den stora mängd dagar som
går åt till det? Vi kommer inte fram till några färdiga svar i frågan. Bedömningen är att det
inte skulle vara genomförbart för KVAST eller SFAI att ta över dessa utbildningsmål. Det
bästa sättet är nog att arbeta tillsammans med de regionala programmen. Vad gäller ST i
anestesi skulle det vara önskvärt att kunna plocka delar ur de anordnade kurserna, som är
relavanta för specialiteten anestesi och intensivvård. Arrangera kortare regionala kurser i
delmål som anses mindre relevanta för vårt specialistområde?

Introduktionsprogram för läkare utan anestesierfarenhet:
KVAST skapar en mapp i droppbox för att samla in introduktionsprogram från olika kliniker i
landet. KVAST välkomnar dessutom Stockholmsregionens utkast till ett
introduktionsprogram som får lämnas in för bedömning.

A och B målen och befintliga kurser:
A och B målen ingår med den omfattning som behövs i de flesta kurser inom anestesi och
intensivvård. Information behöver skickas till kursgivare inom anestesi och intensivvård om
vilka delmålen är.

- Kurser i delmål som i mindre utsträckning rör vår specialitet, hur ställer vi oss till dem och
hur säkrar vi att krav på kurs för dessa delmål blir uppfyllt? Vad tycker KVAST och hur
förmedlar vi det?
- Finns behov av mer detaljerad rekommendation avseende introduktionsperiod för våra STläkare? Är det möjligt med tanke på varierande förutsättningar?

KVAST-möte 31 aug inställt.
Ersätts av möte v 36 på SFAI-mötet onsdag kl 9-12 i Malmö.
Förslag på KVAST internat: Tors-Fre 18-19 januari 2018

