KVAST internat Uppsala 160125-26
Närvarande: Alexey Dolinin, Lena Gamrin Gripenberg, Malin Ugarph Edfeldt, Cecilia
Escher, Bijan Darvish, Maja Evert, Filip Fredén, Anders Enqvist, Lars Spets, Kristina
Hambreus Jonzon, Zinta Celma, Anders Silfver

Nya utbildningsboken:
Återstående arbete med textmaterial.
Strukturera layouten: -Lägg in Socialstyrelsens rutor vid varje delmål.
Jenny Århammar står för språklig korrektur.
Förord: AD
Kapitel 1
ME, MUE Enligt SOSF 2015: Allmänna råd: Utbildningsstruktur. Kopiera in text från författningen
Kapitel 2. Delmålen
AS: Lägger in samtliga rutor från författningen i wordformat.
A+B delmålen (LGG, CE, AE)
Diskussion om vad från A- och B delmålen bör kopplas till C-delmålen. Olika åsikter framförs om vi
inom anestesi ska ha egna formuleringar under dessa delmål, eller arbeta mot att vara del i
Läkarförbundets samarbete.
Beslut: vi avvaktar till det centrala förslaget gällande A- och B-delmålen som Läkarförbundet
arbetar med kommer på remiss. Det förväntas vara klart under ”senvåren”. Vi tror det är viktigt med
likvärdiga formuleringar mellan olika specialiteter för att möjliggöra gemensamma kurser.
Nästa steg blir att ta ställning till vad som bör läggas under C-delmålen. Samtliga KVAST
ledamöter kommer få ta del av dokumenten, LGG och CE förmedlar informationen.
Vi bör övervaka att det finns uttryckt att A och B delmålen uppfylls genom tjänstgöring inom den
egna specialitén.
C-delmålen
C1: SD. Tillägg av ”ruta”. Aktiva verb ska formuleras för att förklara tex ”behärska” (Uppdatering
görs på Dropbox momentant under mötet.)
C2: ZC, AS. KLART! formulerat vad gäller formulering av aktiva verb! Vi försöker efterlikna dessa i
möjligaste mån för övriga delmål.
C3: MUE, ME, (AD) Målet är att göra dokumentet mer greppbart och läsbart, minska textmassa.
Ta hjälp av SFANE, tex Jakob Waldén.
C4: AS
C5: MUE, ME, (AD) Målet är att göra dokumentet mer läsbart, samt minska textmassa.

C6: KHJ, FF, BD, LGG IVA dokumentet- hänvisar till C11, för att visa på indelningen 2 år IVA, 3 år
anestesi.
C7: KHJ Komplettera med text från i A-delmålen. LGG och CE mailar KHJ de formuleringsförslag
de sammanställt.
C8: LS. KLART! Finns uppdaterad version i Dropbox. ZC kopierar in denna i copypastedokumentet
C9. ME. LGG och CE mailar ett inlägg från A1 att lägga in C9.
C10. ME KLAR! Redigeras under mötet.
C11. BD, FF, AE gick under mötet igenom samtliga C11 mål för rimlig kongruens i utförande.
Specialanestesibegreppet har vidgats, vilket bör tydliggöras under C11. Tydlig formulering finns att
lägga till från tidigare brevkonversation med socialstyrelsen, inför senaste ändringen av
författningen.
FF: Thorax remitterat till Andreas Nygren på thorax
MUE: Maila färdigt utkast av neuromålet till Bijan, Alexey, Filip, Anders, Peter- de kontaktar
neuroansvariga på sina respektive sjukhus.
AE: Barn. Ändringar kommer mailas för ännu en genomläsning av representanter för
SFABAI
C12. MUE Kännedom om andra specialiteter. En text ska skrivas att detta uppnås genom
tjänstgöring inom den egna specialitén.
C13: LS+ AE. Lagar och förordningar. Kristina fick ansvar för donationsaspekten: Bestämmande
av människans död. Svårt avgöra vad som ingår i A-delmål, resp detta delmål.
Text förslag: Tillämpning av Lagar och förordningar som inverkar på anestesi och intensivvård,
t.ex. donationslagen
Kapitel 3: ZC, LS, KHJ, AS Metoder för lärande, bedömning och återkoppling. Instrument för
utvärdering.
Kapitel 4. ME, MUE Krav på utbildnings enhet - direkt fr författningen
Kapitel 5. ME, MUE Kopiera från författningen. Viktigt förstärka ST-läkarens roll och ansvar!
Saknas i nya författningen. Handledarens roll bör även beskrivas.
Kapitel 6. MUE Ansökningsförfarande. Hänvisning till Socialstyrelsens hemsida.

Grupparbete under internatet. Redigering av delmål:
C2+C4
AS + ZC
C3+C5
MUE, ME, AD
C11
BD, FF, AE
A+B
LGG, CE

Uppdrag Utbildningsboken:
Måldatum:
29 feb ska de individuella bidragen vara klara. Under mars läser samtliga KVAST ledamöter
igenom hela målbeskrivningen.
29 mars ska utkast finnas klart för språklig korrigering.
Därefter överlämnas texten till Jenny Arhammar samt remitteras till studierektorer i landet och för
genomgång på Ung i SFAIs vårmöte. Önskvärt är åsikter om läsbarhet, tydlighet, tillämpbarhet.
Alla arbetar i enskilda dokument i Dropbox. Markera med namn och datum för redigering. ZC står
senare för att sätta samman detta till ett enda dokument.

Nationella SR-konferensen v 38 tisdag 20 sept:
Idéplank:
I samband med utskick av målbeskrivningsförslaget till studierektorer, efterfrågar vi frågor inför
mötet, att använda i en Flipped classroom-modell.
ZC föreslår indelning regionvis, för att fånga upp lokala frågor.
KHJ föreslår att vi har grupparbeten där regionernas studierektorer blandas. Utmaning att skapa
en effektivt och givande presentationsmodell. Tex pro-con. Sigga Kalman kommer på förslag.
MUE föreslår att ämnet för grupparbete ska beröra indelningen 2 år IVA, 3 år anestesi.
CE anser att vi bör erbjuda ett pedagogiskt verktyg. Tex: Inför handledarnätverk. Gärna ett mycket
konkret sådant.
FF: Stanford modellen. 7 olika punkter för att förbättra inlärning. Målinriktad utbildning. Jakob
Johansson är ett förslag på föredragshållare.
AE: Förslag på föreläsare Kicki Lombarts (Holland). Webbaserad bedömningsmodell. Stort namn, i
så fall bör kollegor utanför SR-världen inbjudas.
LS: Troliga frågor i landet: Hur formar vi intyg? När kan jag intyga att ST-läkaren gått tex kurs i
smärta? När och var vågar vi bredda begreppet specialanestesi, i realiteten?

Förslag på program
kl 10-16
10-10.30
45 min
2 timmar
2 timmar

Årsrapport
Flipped classroom, utefter de frågor studierektorer i landet förhoppningsvis har
skickat in innan.
Grupparbete. Sannolikt angående uppdelning 24 mån IVA/ 36 mån anestesi.
Pedagogiskt verktyg: Kicki Lombarts ska tillfrågas. AE tar kontakt. AD
kontaktar Karlstad angående deltagande i konferensprogrammet. FF kontaktar
Jakob Johansson.

SFBABI vill komma och informera om tanken att erbjuda plats för specialister att få spetskunskap
att utbilda inom barnanstesi på det egna sjukhuset. AD har kontaktat ordförande i SFBABI,
inväntar svar.

Rapport ang Kursportalen
Anders Silfver, Sanna Dahl, Mattias Schindele
Uppdaterat kalendarium.
Fundering över att dela ut ”Slottar”? Alla kursgivare vill ha samma datum
Probleminventering; Vilka kurser är vad? Kursnomenklatur behövs! (Obligatoriska, SK-kurs, Fria
Sk-kurser, Digitala/web kurser m fl m fl)
C-mål: alla utom C7 och C12 kräver kurs
Prioritering av kurser.
tidsram/slot
hur prioritera vem som får vad? barnslot? thoraxslot? neurolog?
Finns obligatoriska kurser?
Små problem: SFAI måste avsätta medel för att driva kursportal. Förslag: anlita webbyrå, kan inte
bero av ideella krafter.
Uppgifter:
Kursnomenklatur- KVAST
Certifiering? - Delföreningar
Kalendarium/Slottar?- uppdragsgrupp, i samverkan med KVAST
Fortbildning- Uppdragsgruppen tillsammans med fortbildningsgruppen.

Summering:
Kommande möten 2016: 9 maj, 29 aug, 20 sept (SFAI-veckan), 28 nov.
Hjärtsviktsdagen 21 okt

Individuella uppdrag:
AD:

Kontaktar lokala SFAI-kommittén i Karlstad ang Lombarts evt deltagande under
konferensdagarna. SFAIs Vetenskapl sekreterare svarar i ett mail att han anser det
intressant och rimligt att dela på kostnad. MCI: lokal, lunch, fika. SR-konferensen får en
egen rubrik i app och på hemsidan. Uppföljning av kontakt med SFBABI. Stötta ME och
MUE med C3 och C5. Författa/kopiera in förord till målbeskrivningen.

AE

Kontaktar Kicki Lombarts, efter klartecken från AD. Kontaktar SFBABI ang senast gjorda
ändringar i barn-delmålet(C11). Övervaka A+B delmålens slutformat. C13 - Lagar och
förordningar tills med LS.

AS
BD
CE

Klistrar in ”rutor” i delmålen. Deltar i arbete med kapitel 3.

FF

Tar kontakt med Jakob Johansson. Önskemål om ämne; Hur sätter man upp realistiska
handledningsmål i den kliniska vardagen, konkreta verktyg. Övervaka respons från thorax
representant ang C11.

LGG

Övervakar A+B-delmålen. Vidarebefodrar denna info till övriga i KVAST.

Övervakar A+B-delmålen. Vidarebefordrar denna info till övriga i KVAST.

LS

Kapitel 3 Tillsammans med ZC, KHJ och AS Metoder för lärande, bedömning och
återkoppling. Instrument för utvärdering

KHJ

Kapitel 3: Tillsammans med ZC, LS och AS Metoder för lärande, bedömning och
återkoppling. Instrument för utvärdering. Komplettera med text från i A-delmålen.

LGG och CE mailar KHJ de formuleringsförslag de sammanställt.
ME

Korrektur och slutförande av C3+C5. Överföra information från författningen och förra
målbeskrivningen till kap 1, 4 och 5. LGG och CE mailar ett inlägg från A1 att lägga in C9.

MUE

Korrektur och slutförande av C3+C5. Överföra information från författningen och förra
målbeskrivningen till kap 1, 4 och 5. Kontakta Liselott ang social arr och lokaler i samb med
SFAI-veckan. Kapitel 6. Vidarebefordra Neuro-delmålet (C11) till BD, PG, AD, AE samt FF.
Kapitel 3, tills med KHJ, LS(?) och AS.

ZC

Kapitel 3: Tillsammans med KHJ, AS, LS Metoder för lärande, bedömning och
återkoppling. Instrument för utvärdering. Utformar banner och annons till hemsidan och
appen. Sammanställer alla delmål i Dropbox. För in delmål 8 i Dropbox.

Vid pennan
Malin Ugarph Edfeldt
Justerare
Zinta Celma

