KVAST-möte 4 maj 2015, minnesanteckningar

Deltagare: Lars Spetz, Malin Ugarph-Edfeldt, Kristina Hambraeus Jonzon, Anders Enskog,
Liselotte Zimmerman Winqvist, Alexey Dolinin, Bijan Darvish, Zinta Celma, Peter
Gotfridsson, Lena Gamrin Gripenberg.

Landet runt
SFAIs styrelse (Alexey):
•

Fortbildning i fokus. Plan godkänns snart. Cecilia Escher insatt i ämnet.

•

Slutplanering av SFAI-kongressen, Stockholm engagerat sig mest. Man vill lyfta upp
ST-projektpresentationer. Pris för bästa ST-projekt (sista inlämning 30 maj), finns
en punkt i SFAI-veckas hemsida.

•

SFAIs hemsida – finns inte trädstruktur. Alexey utövar påtryckningar på ansvariga.
KVAST-maillistan ej uppdaterad, alla medlemmar uppmanas att uppdatera i
Dropboxen så att vi kan skicka vidare till SFAI. Ingen har fått behörighet att
redigera SFAI-sidan, inloggningen funkar inte.

•

Bakjoursackreditering – Kriterier för bakjourskompetens beslutats på SFAIs
styrelsmöte 22/4. Bl.a. bakjoursskola, utvidgad rostskyddsutbildning. Utbildningen
börjar i Västra Götaland med möjlighet för utomstående deltagare.

Övriga frågor (Alexey, Kristina):
•

SPUR-samordnare Fredrik Hesselvik avgår efter 2015. Zinta Celma efterträder som
SPUR-samordnare. Malin Ugarph-Edfeldt anmäler intresse att bli SPUR-inspektör.

•

Det kommer att behövas externa granskare till SOS i samband med den nya
författningen. De befintliga sitter kvar men förmodligen behövs fler.

Sidoplacering inom anestesi och intensivvård.
Texten gås igenom. Förslag att lägga till en bild med Blooms taxonomi och skriva en siffra
på nivåer, förklara i inledande text. Kompetensgradering efter taxonomin, gärna
färgmarkering. Alexey kommunicerar med Maja om det. Tidsbegränsning i samråd med
avsändande/mottagande klinik pga olika förutsättningar på olika ställen. Texten revideras,
läggs i KVASTS Dropbox.
Lars föreslår att det färdiga dokumentet ska snarast skickas till KVASTs motsvarighet inom
specialiteter som är aktuella för anestesirandning.

Nationellt SR-möte, SFAI-veckan
Programmet svårhittad på SFAIs nya hemsida; nås endast via de rullande reklamerna om
man inte känner till länken http://sfai.se/event/nationell-st-studierektorskonferens/
F.o.m. idag finns en länk även från SFAI-veckans egen sida http://sfaiveckan.se/motenutanfor-programmet

Programmpunkter och tidsramarna diskuteras.

Utbildningssida i SFAI-tidningen
Alexey föreslår att utbildningsfrågor ska synas mer, gärna en sida per upplaga. Förslag till
de kommande utgåvorna:
1. Vad som är nytt för anestesi/IVA i SOFS författningen 2015:8
2. Förklarande text om utbildningsstrukturen (tidsfördelningen Anestesi, IVA,
sidoutbildning osv)
3. Sammanfattande text när Utbildningsboken färdig.
Alexey skriver en ämneslista
Uppgruppen barn har publicerat sitt slutdokument.
Vore bra med en artikel om IVA dokumentet.

Kommande KVAST-möten
24 augusti – Läkaresällskapet
23 september – SR- middag kl 18.30 (egentligen inget möte)
24 september - de som kan träffas 45 min före SR-mötet. Alla träffas för sammanfattning
efter SR-dagen ca kl 16.30
7 december - Läkaresällskapet
11-12 januari internat Uppsala

Nya målbeskrivningar enl SOSFS författning 2015:8
Författningen publicerad nu på SOS hemsida i sin helhet med alla specialiteters
målbeskrivningar http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-5

Oklarheter om nya ST:
•

Oklart om ett omfattande vetenskapligt arbete som gjorts under grundutbildningen
kan räknas med i delmålen eller ej.

•

Mejla Alexey fler oklarheter om de finns, han kommer att kontakta SOS

•

Representater från SOS kommer på Gävleborgs Utbildningsråd 2 juni; Zinta kan
fråga dem ifall det har dykt upp ännu fler frågor (mejla Zinta isf)

Generellt:
•

Jenny Arhammar kommer tillfrågas av Alexey att revidera utbildningsbokens text
språkligt.

•

Utbildningsboken blir ej klar till SFAI-mötet men utkastet ska kunna presenteras då.

•

Ang tidsramerna anestesi/IVA – poängtera att på länssjukhusen ca 70-80% av
jourerna handlar om IVA

•

Zinta frågat SFAIS studierektorer och medlemmar i UiSFAI styrelse vad de tycker om
förlängning av ST i samband med t.ex. sjukdom, VAB och dylikt. Olika svar
inkommit – de mest restriktiva att räkna netto dagar motsvarande flygtimmar för
piloter (svårt dock med våra arbetstider som innehåller jour); de mest liberala att
tillåta sammanlagt ca 3 mån bortavaro under hela ST med förutsättningen att
delmålen uppfyllda, alternativt får handledare/specialistkollegium bestämma i
varje enskilt fall. Livliga diskussioner inom gruppen men slutsatsen blev att SOS har
formulerat det tillräckligt tydligt i den nya författningen:

2 kap. Grunderna för specialiseringstjänstgöringen
1 § Av 4 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) framgår det att för att en
legitimerad läkare ska uppnå specialistkompetens ska han eller hon förvärva de kunskaper,
färdigheter och förhållningssätt som föreskrivs för specialistkompetensen genom att under
minst fem år genomgå specialiseringstjänstgöring. Denna ska fullgöras genom tjänstgöring
som läkare under handledning och genom deltagande i kompletterande utbildning.(SOSFS
2012:8)
2 § Semester och jourkompensationer får tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöringen.
3 § Om specialiseringstjänstgöringen fullgörs på deltid, ska tjänstgöringstiden förlängas så
att den sammanlagda tiden motsvarar heltid under minst fem år.

Arbete med delmålen i den nya Utbildningsboken
A och B delmålen förmodligen också behöver förtydligande text under flera (eller varje) delmål. Mer
eller mindre omfattande, beroende på betydelsen för vår specialitet

A-delen
Alexey sammanfattar en inledande text
A1 förtydliga – Anders, Lena
A2 behövs ej
A3 ingår i inledande texten
A 4 ingår i inledande texten
A 5 ingår i inledande texten

B-delen
B1 Lena, Anders, utgående från gamla delmål 13
B2 kort text om tex preopmott rökstopp - Alexey
B3 hänvisa till anestesi och IVA delmålen i c-delen
B5 går ihop med c6, c7. Hänvisa till anestesi, IVA.T.ex. EDHEP kurs innehåller medsittning,
simulerad miljö.

C-delen
C1 – C4 sade vi inget om
C5 Malin sammankallande för arbetsgrupp som författar en omfattande dokument
liknande Barnanestesi och IVA-dokumenten. Arbetsgruppen skapas/utvidgas. Peter,
Liselotte, Alexey från KVAST. Folk från SFANE och SFRA. Ett möte finansieras av KVAST?
Alexey kollar. Zinta föreslår att bryta ut den delen av specialanestesi som alla ska kunna
(typ, friska barn < 3 år, söva en urakut epiduralt hematom o.dyl.) och inkorporera i allmän
anestesi-delmålet.
C 6 – C7 Kristina och Bijan ansvariga. De har gjort ett omfattande arbete som vi inte
hinner titta igenom. Alla ska läsa var för sig, synpunkter till Kristina. SFAIS riktlinjer om
intensivvård reviderade förra veckan, kommer att jämföras med KVASTs dokument.
C8 Lars ansvarig, kongruens med kursmålen
C9 – C10 sade vi inget om
C11 hänvisa till delföreningarnas dokument. Behöver formuleras det vidgade
specialanestesibegreppet.
C 12 formulering behövs – att man kan t.ex godkänna 3 mån IVA (där man arbetar hand i
hand med andra specialiteter)
C 13 Nytt delmål, fanns inte med i utkastet från SOS. Specifika lagar för anestesi och IVA.
T.ex. gällande organdonation, när bryta sekretessen, psykvård LPT, lLVM. Rättsmedicin.
Kristina om organdonation, Lars + Anders de andra.

Vid pennan: Zinta Celma
Justerare: Peter Gotfridsson

