KVAST-möte Malmö 170906

Närvarande : Maja Ewert, Anders Silvfer, Sanna Dahl, Lars Spetz, Maria Häggström, Lina Broman,
Bijan Darvish, Lena Gamrin-Gripenberg, Anders Enskog, Kristina Hambraeus-Jonzon, Elin
Hammarlund, Zinta Celma.

Landet runt, endast kort om det viktigaste.
Sahlgrenska – få specialister, låga löner. Folk flyttar till mindre sjkh. Tunga jourer. Mer samarbete i
regionen.

KVAST, om ledamöter
KVASTs viceordförande f.o.m. nu Sanna Dahl.
Elin Hammarlund – ny representant från SYA. Göteborg. Elin.hammarlund@vgregion.se
Ingen representant från Skåne. Vi behöver en lämplig kandidat, förslag välkomnas.

Info från SFAI-styrelsen (Maja)
Nästa SFAI-möte i Linköping – medlemmar anmäler intresse för tema/ämnen på webben för att få
attraktivt program för deltagarna. Sanna har anmält SR-mötet 2018..
SFAI-app diskuteras (i framtiden).
KVAST=styrgrupp. Förslag på KVASTs budget har lagts fram för SFAIs styrelse. Det behövs tillskott
från SFAI för att gå runt med möten och internat. Kommer att fortsätta så.
Ändring av stadgar (tar 2 år för att träda i kraft) – KVASTS ordförande skall vara ledamot i SFAIs
styrelse. Beskrivs numera i SFAIs arbetsbeskrivning ”SOP”. Valberedningen skall inför årsmötet
tillfråga KVAST ledamöter om vem som skall representera KVAST i SFAIs styrelse.
Maja har mailat alla i KVAST förslag på ansvarsområden i KVAST, det ska finnas arbetsbeskrivning av
funktionerna. Skapar även en ”Att göra lista” för KVAST.
SFAI tidning redaktören slutar, f.n. ingen ersättare. KVAST borde bidra till innehållet.
Anders S gör en sammanfattning av SR-mötet, tillfrågar Sandra Wigers om abstract av
hennes föreläsning.
Efter internat och möten bör vi skriva en sammanfattning för publicering i SFAI-tidningen

SR-mötet 2017, take-home
Vi ska alltid fråga studierektorerna om vad KVAST ska jobba med. Pga tidsbrist hanns inte avslutande
frågor med. Ta med frågan i enkäten denna gång.

Sandra W’s föreläsning inspirerande. Grupparbeten skulle kunnat struktureras bättre.
SOS-delen mkt väl modererat. Får återkomma vb, gärna 2020 (då SOFS-2015ansökningarna börjar
strömma in).
Ska finnas bra med tid för networking (fika, lunch) - starta 9.00 för att kunna ha pauserna.

Info från SYA (Lina).
Vid ESA-mötet deltog Lina och Anders S i ”europeisk motsvarighet av SYA”. Mkt fokus på ”u-länder”
där. I smb med SSAI planeras skapa en skandinavisk motsvarighet. Norge har mkt bra prehospital
utbildning. Danmark har simulering. Maja: förslag att ha det som kommitee under SSAI.

Utbildningsprogram för kompetens i Ultraljud.
Lars S: ST-läkare har gjort ett gediget arbete bla litteratursökning, kollat vilka utbildningsprogram
som finns i andra länder och gjort en kompetensbeskrivning förankrat hos svensk kardiologi ekoförening. Körkortsformat.
Vi i KVAST står bakom detta förslag som en plan för att uppnå kompetens i ultraljud. Väl genomfört
arbete. Vi undrar dock om det finns tillräckligt med handledare/utbildare på hemmaplan, finns det
certifierade handledare som kan ge adekvat feedback? Europeisk certifiering? Ekoföreningen håller
på att ta fram certifieringskrav i olika nivåer inkl basic nivå för t.ex narkosläkare.
Utbildningsprogrammet publiceras på KVAST hemsida som ett rekommenderat förslag på Hur
kompetens i ultraljud kan uppnås på ett strukturerat sätt.
KVAST välkomnar liknande förslag inom andra kunskapsområden, såsom repiratorvård, sepsis.

KVAST ansvarsområden:
1. Ordförande – Maja
2. Viceordförande Sanna
3. Planering av SR-mötet. – effektiv nv grupp. Bijan, Anders E, Malin, Sanna (bokar restaurang).
Suppleant Lina. Presenterar programförslag till internatet.
4. Kommunikatör – Maria, Anders S (sammanfatta SR-möten, internat osv till SFAI-tidningen)
5. Webmaster – Zinta
Lista med ansvarsområden publiceras på hemsidan
Att göra-lista
1. Delmål a5. Maja pratat med Miklos L. Vi har formulerat en tolkning i Utbildningsboken som
godkänts av SFAIs styrelse. Frågan tas upp på nytt vid initiativ av SFAI-UF.
2. Det vore värdefullt med en egen sakkunnig på SOS. Maja kontaktar deras avdchef Erik med
förfrågan om hur det skulle kunna åstadkommas.
3. SOS har remitterat lista på kurser och vilka delmål som kopplas till dem. De har ett utkast
(Alexey? KUST-projekt?). Maja har kollat delmål för SOSFS 2015:8– ser rimligt ut. På Stairs
finns sammanfattning (Bijan). Maja mejlar till Bijan, som dubbelkollar angivna delmål för
båda författningarna. Publiceras på SOS hemsida med länk på KVASTs hemsida.

4. Bedömningsverktyg, mallar ska sammanfattas och publiceras på hemsidan. Malin skulle kolla
Örebros mallar, återkoppla till Zinta för publikation. Bijans kommentar – dagens vetenskap
säger att graderingen felaktig, ska vara 1-9 gradering. Beslut att publicera CEX-mall från Bijan
samt länka till övriga mallar på Örebros hemsida.
5. Kursportal (Anders S): Har fått uppdrag av SFAIs styrelse. Försökt att sammankalla gruppen x
flera, utan resultat. Owain Thomas, skattmästare SFAI,är med i gruppen som nu tar ett
omtag. Behövs representanter från SYA.
6. Utbildningsboken på engelska. Bra att kunna visa i Europa vad innehållet i vår utbildning är.
Skandinaviskt nätverk i uppbyggnad, behov av översättningen även där. Behövs auktoriserad
översättare ? Finns SOS-delen på engelska? Finns Läkarförbundets formulering av A+B delmål
på engelska? Maja kontaktar Lill Blomqvist
7. Bijan/Kristina förslag: instifta ett pris för utbildningsinriktat ST-kvalitetsarbete? (pedagogiskt
ST-kvalitetsprojekt). Kristina funderar på hur vi gör det praktiskt. Ett uppdrag för framtiden.
Presenterar en plan på nästa KVASTmöte.
8. Engelska översättningen av specialistbeviset. De nya bevisen är rättade sedan 2017. Nytt
specialistkompetensbevis verkar inte möjligt, trots att vi uppfattat att det är utlovat. Istället
får de som önskar ett förklarande Letter of Good Standing där det den rätta översättningen
anges. Maja har beskrivit denna svårighet för SFAI styrelse, som gärna går vidare i frågan.
Lars föreslår att vi bör vända oss till en jurist, på Läkarförbundet? Kristina kontaktar juristen.
Oklart sen när den felaktiga engelska översättningen har uppkommit, vårterminen 2014?
9. Internat Norrköping Maja o Sanna ansvarar, alla ger förslag på innehållet. En programpunkt
internatet: SR-mötesprogram 2018. Maja och Sanna presenterar förslag till nästa möte.

Nästkommande KVAST-möten
7 december 2017, SLS Stockholm
18-19 januari 2018, internat Norrköping
24 maj 2018 Stockholm
23 augusti 2018, Stockholm
SFAI-veckan, i anslutning till SR-mötet, Linköping
6 december 2018, Stockholm

