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Lösbara problem kring kurser för anestesiologer
• Svårt att hitta / få översikt över kurser – gäller såväl ST-läk som specialister.
• Kurser krockar.
• Att hålla kurs innebär för mycket administration.
-anmälan / antagning
-fildelning (inläsning, föreläsning, schema osv)
-pre / post test
-intyg
• Det finns f.n. inte adekvat system/rutin för att utvärdera kurser / återkoppla
till kursledare.

Uppgruppen för SFAI:s kursportal
•
•
•
•

Sanna Dahl (vice-ordförande, KVAST)
Anders Silfver, sammankallande (kurssamordnare, KVAST)
Elin Hammarlund ()
Owain Thomas (Skattmästare, SFAI, deltar i Fortbildningsnätverket)

• Uppgruppens mål och intentionsförklaring
Leverera en rapport till SFAI:s styrelse med syfte att skapa en webbportal som :
-ger en fullständig överblick över kurser för ST-läkare samt specialister
-undviker schemakrockar
-undviker att platser på obligatoriska kurser för ST-läkare tar slut
-möjliggör för kursgivare att sondera behov av utbildningsplatser
-underlättar kursadministration

Vem kommer att använda kursportalen?
• (Potentiella) kursdeltagare dvs både ST-läkare och specialister inom vår
specialitet
• Kursgivare
• Studierektorer / chefer
• Portalens administratörer
(2 – 3 personer förslagsvis från KVAST / Fortbildningsnätverket)

Kursportalen: Studierektors/arbetsgivares behov.
Funktion

Förklaring

Söka bland kurser

Utifrån indexering:
-delmål
-ämne
-ort/region
-datum
-i framtiden fortbildningskriterier

Bevaka kurser

Mejl när kurs som matchar deltagares bevakning finns tillgänglig.

Antagningsbekräftelse

När en deltagares sökt/fått plats på en kurs skickas ett epostbrev till
studierektor/VC/
fortbildningsrektor, vars uppgifter angivits av deltagaren vid anmälan.

Kursportalen: kursdeltagares behov.

Funktion

Förklaring

Inloggning

Med samma inloggning som sfai.se?

Söka bland kurser

Utifrån indexering:
-delmål
-ämne
-ort/region
-datum
-framöver: fortbildningskriterier
Mejl när kurs som matchar deltagares bevakning finns tillgänglig.

Bevaka kurser
Intresseanmälan
Utvärderingar
Krockskydd / visuellt kalendarium
Automatiskt genererade intyg
Egen förteckning över godkända
kurser

Möjlighet till kartläggning av kursbehov.
Registrerade kursdeltagare fyller i vilka kurser de är intresserade av att gå och när (t ex inför
specialistbevis).
Tidigare utvärderingar tillgängliga för alla användare.
Deltagarens utvärdering kan krävas för att bli godkänd.
Kurs kan inte läggas upp i portalen förrän den godkänns av portaladministratör utifrån eventuell
schemakrock.
Intyg för godkända deltagare enl SoS mall / SFAI intyg för specialistläkare.
Inkl möjlighet att lägga in egna moment.

Kursportalen: kursgivares behov?
Funktion

Förklaring

Manual i att hålla kurs.

Var börjar man? Praktiska och ekonomiska rutiner. SoS krav. Checklista.

Intresseanmälan

Möjlighet till kartläggning av kursbehov.
Registrerade kursdeltagare fyller i vilka kurser de är intresserade av att gå och när som senast.
Kursgivaren loggar in och lägger upp kursinformation enl en mall som portaladministratörer har
specificerat bl a datum, delmål, avgift, antagningsregler, kursämne, ort/region, jäv/sponsringsinfo.
Kursinfo skickas till portaladministratören innan kursen syns på portalen.
Schema, välkomstbrev, deltagarlista
Pre/posttest om önskad
Inläsningsmaterial
Föreläsningar / handouts
För kurser vars ekonomi sköts via SFAI Verksamheter AB genereras en fakturabrygga utifrån
fakturauppgifter som lämnats av deltagare i samband m kursanmälan, som kan skickas direkt till LRF
Konsult.

Registrera / planera en kurs
Lägga upp kursmaterial till
kursinstruktörer / deltagare
Administrera kurdeltagarna –
kursanmälan, prioritering, antagning.
Fakturering
Utvärderingar
Godkänna / underkänna deltagarna
Automatiskt genererade intyg
Automatiskt genererad kursrapport
Krockskydd / visuellt kalendarium
Kalendarium för icke-SFAI kursgivare

Från instruktörer / deltagare. Kan krävas av deltagare för att bli godkända / få intyg.
Lista över deltagarna, resultat på posttest och om utvärdering är ifylld, kursgivaren bockar godkänd / inte
godkänd.
Intyg för godkända deltagare enl SoS mall / SFAI intyg för specialistläkare.
Rapport som pdf m deltagarlista, utvärdering, ekonomi (?)
Kurs kan inte läggs upp i portalen förrän den godkänns av portaladministratör utifrån eventuell
schemakrock.
Möjlighet att anmäla kurs, datum, ort, länk som hamnar i kalendarium efter godkännande av
portaladministratören. Kan även vara aktuellt för regionala kursgivare, kursgivare för a- resp b-delmål osv.

Portaladministratörernas funktioner
Funktion

Förklaring

Godkänna kurs

Administratören godkänner kursen efter fullständig
kursinformation och kontroll i kalendarium. Därmed finns kurs i
portalen.

Krockskydd / visuellt kalendarium

Kurs kan inte läggas upp i portalen förrän den godkänns av
portaladministratör utifrån eventuell schemakrock.

Automatiskt genererad kursrapport

Rapport som pdf m deltagarlista, utvärdering, ekonomi (?)
Kan vidarebefordras till KVAST / Fortbildningsnätverket.

SFAI:s Kursportal: Planering / nästa steg
• Inhämtning av återkoppling (bl a nu)
• Närmare teknisk specifikation (jan/feb 2018)
• Upphandling och planering av finansiering (2018)
• Klart för användning HT2018/VT2019?

Slut.

