
MÖTESANTECKNINGAR KVAST möte 24 maj 2018 
_________________________________________________________ 

Deltagare: Anders Enskog, Maria Häggström, Filip Fredén, Lina Broman, 

Anders Silfver, Lena, Zinta Celma, Bijan Darvish, Maja Ewert, Hanna Chin 

Ny e-postadress kvast@sfai.se 

Instruktioner kring synkning med egna enheter finns i Dropbox  
BESLUT: Maria ansvarig att bevaka mejlboxen och se till att inkomna mejl 
besvaras – vidarebefordrar till alla men annonserar till den ”ansvarige” (t.ex om 
någon är ansvarig för ett visst delmål eller liknande). 
Zinta uppdaterar den nya adressen på hemsidan, Anders S mejlar till 
studierektorerna. 

Relation med Fortbildningsgruppen i SFAI 
Maja varit på fortbildningsmöte. Arbetet bara påbörjat. Alla överens om att det 
är ett ”livslångt lärande”. Fördel om det fanns en liknande struktur för 
fortbildning och kompetensutveckling som specialist och överläkare likt ST-
utbildningen. I gruppen ingår bl.a. Cecilia, Owain, Lill, Per Nellgård.  
Cecilia – representant i SSAIs fellowshipsprogram. 
Milestones kan vara ett diskussionsämne i fortbildningsgruppen. 
BESLUT: KVAST delaktiga, inspirerande/stödjande funktion.  

Engelsk översättning av Utbildningsboken 
Läkarförbundet kontaktad, initialt positivt svar men fördröjning pga 
personalbyten. De tänker inte översätta sina rekommendationer av A och B 
delmål nu utan bara Socialstyrelsens målbeskrivning. Läkarförbundet har 
anlitat översättare som även kommer översätta SOS målbeskrivning för c-
delmål inom vår specialitet. 
BESLUT: Hanna påbörjar översättning av vår utbildningsbok. 

Nya ledamöter och ansvarsområden i KVAST 
Viceordförande i KVAST – Sanna Dahl stöds till 100% 
Antal ledamöter grundas bland annat på antalet ST i regionen. När en ledamot 
från en region slutar ska det regionala SR-nätverket föreslå en ny till KVAST. 
Den avgående är ansvarig för kompetensöverföring av sina ansvarsområden till 
ny ledamot i KVAST.  
Viktigt att tänka på vilken kompetens som behövs i KVAST, t.ex vetenskaplig 
kompetens.  
Förslag på kandidaterna från regionnätverket presenteras för KVAST som tar 
beslutet. 
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Förslag från ST-väst att 2 pers delar på en KVAST-ledamotsstol diskuteras. De 
närvarande anser att det är olämpligt, blir svårt med arbetsfördelning och 
kontinuitet. 
Som ersättare för Mellansverige föreslås Paco Torrente när Filip och Malin 
slutar. 
BESLUT: Urval/process av nya ledamöter i KVAST presenteras på SR-mötet. 

Delmål c10 Prehospital akutsjukvård  
Maja: ämnet diskuterats i SFAIs styrelse och med Joakim Linde. Det har visat sig 
svårt för ST-läkarna att uppnå utbildningsmål för prehospital akutsjukvård.  
Arbete kring prehospital sjukvård pågår bl.a genom Läkarförbundets workshop, 
SFAIs representant Eva Selldén. 
Bijan: Akutbilarna i Stockholm, 3 bilar 24/7. Mittbilen – anestesiologbemannad. 
Sidobilarna – ST-läk akutmedicin (det finns inte så många akut-ST egentligen). 
Plus narkossköterska. Mittbilen ska kunna ta ST-anestesi och ska också agera 
”bakjoursbil” till sidobilarna. Svårt att veta hur organisera. Vi vill inte ha våra ST 
i sidobilarna (ensamma, utan handledning) utan i mitttbilen. Den placeringen 
räcker för Stockholms-ST. 
Anders E: Göteborg 1 läkarbil. Bemannas av akutläkare, svårt med barn. 
Diskussion: Vi kommer inte att kunna behärska omhändertagande i prehospital 
miljö som anestesi-ST. Omformulera Utbildningsboken? Sänka krav på 
kompetens? Kanske fråga till Fortbildningsgruppen? 
BESLUT: Maja tittar på delmålet, gör försök till omformulering tillsammans med 
Anders E. Återkommer till KVAST 

KVASTs Verksamhetsberättelse 2018 
Maja skickar utkastet till alla KVASTare på remiss,  

GDPR 
SFAIs policy för alla som för ett register – transparens kring vad man har för 
register, hur man använder det, hur personerna kan granska sina data. Vi har 
SR-lista, SPUR-inspektörslista, KVAST-ledamotslista. 
BESLUT: Anders S, Zinta o alla andra som för register – mejla SFAIs policy till 
dem som finns i resp lista.  

ATT GÖRA listan 
Gås genom och kompletteras/uppdateras. Finns i Dropbox. 
Pedagogiskt pris – Förslag till motivering från Filip och Miklos, bearbetas av 
Kristina, Björn och Bijan som återkommer med ett slutgiltigt förslag som 
presenteras på SR-mötet. 



Uppdatering av utbildningsboken – görs årligen, planerat till internat. Alla ser 
över ”sina” delmål och skickar ändringar till Anders E som uppdaterar 
utbildningsboken. Därefter till Zinta för publicering på Hemsidan. 
Publicering av Vetenskapliga ST-arbeten – Hittills har det inte inkommit några 
som är aktuella för publicering trots upprepad uppmaning/uppmuntran. Filip 
och Miklos har författat en text som publiceras på hemsidan och återkopplas 
till de ST som skickar in vetenskapliga arbeten för publicering. Inkomna arbeten 
skickas till Filip, som tillsammans med Miklos, skapar en publicerbar form som 
skickas till redaktör.  

ST-studierektorsmötet Linköping   
Bijan visar utkast till program. Diskuteras och justeras. Det mesta är klart. 
BESLUT: SR-mötes gruppen finslipar det sista. Program publiceras i anmälan 
inom kort, Bijan kontaktar MKON.  
Malin har lagt ett förslag på ”Kom ihåg/Körschema inför SR-mötet” i DropBox. 
Alla uppmanas att komplettera listan som kan användas som stöd inför 
framtida SR-Möten. 

KVAST-möte under SFAI-veckan 
19/9 kl 8-10. Lina bokar lokal 

SFAI-veckan, kursintyg till ST-läkare med delmål 
BESLUT: KVAST hjälper till med märkning av delmål för symposier. Maja och 
Anders S fixar det. 

Enkät:  
Inför SR-mötet skickas enkät till SR med frågeställning om ”Vad vill ni att KVAST 
skall arbeta med 2019? Vad är värdefullt för Er/ST-utbildningen?” 
BESLUT: Anders S fixar enkät. Resultat tas med till SR-dagens sista punkt. 

ST-Introduktionsprogram 
Finns ett antal exempel i Dropbox. Hanna och Maria gått igenom dessa, 
sammanställt och kalibrerat internationellt. Finns nu 2 dokument i Dropbox. 
BESLUT: Alla tittar på dokumenten och återkopplar till Hanna innan sommaren. 
Lina diskuterar i SYA.  
Hanna sammanställer sedan och presenterar på SR-mötet. 

SPUR  
Zinta: flera inspektörer har inte möjlighet att inspektera i år, vi kan inte 
bemanna alla planerade inspektioner. Lösning – att flytta på några inspektioner 
(de som inte ännu är bokade på Lipus) 



SPUREX spikat en ny checklista vid sitt möte 23/5. Kommer att användas i 
höstens inspektioner. 
SPUR-inspektörs refresher course 8 november kl 13.00-15.30, Läkarförbundet 
Villagatan. Kommer att videosändas. Huvudsakliga ämnet - den nya checklistan 
och anvisningar till den. 
Kommande SPUR-inspektörsutbildningar 18 september i Stockholm och i 
Malmö i smb med Framtidens Specialistläkare. Utbildningar helt omarbetade 
nu, heldagskurs. 
Lipus-avtal med SFAI (ersättning för SPUR-samordning) förlängs automatiskt. 
Framförhållning för bemanning av en inspektion – minst 6 månader vilken är 
för kort tid för att endast ha en inspektionsvecka/år. 
BESLUT: vi planerar för två inspektionsveckor/år: i april (ej påskveckan) och v 
47 som tidigare. 

Kurser 
Anders S: Kursportal på gång, inväntar offert från firma  
Maja: För att få info om Socialstyrelsens nyheter om kurser finns en 
prenumerationstjänst: http://www.socialstyrelsen.se/lakarnas-

st/prenumerationpautskickomsk-kurser 
Socialstyrelsens avrop SK-kurser 2019 http://www.socialstyrelsen.se/sk-

kurser/upphandling-sk-kurser 
SFAI-verksamheter är en av de upphandlade leverantörerna. Upphandlade 
ämnesområden för vår specialitet är Thorax-, Neuro-, Barnanestesi med 
tillhörande Intensivvård samt grundläggande Anestesi. Möjlighet till avrop 
utlystes i januari men inget avrop/ansökan om SK-kurs 2019 har inkommit från 
SFAI (Per Nellgård kontaktperson). Ansökningsförfarandet tämligen 
komplicerat, kursgivare inte orkat med det och avstått därför. 
Nu möjlighet till kompletterande avrop inom kort men endast 2 
ämnesområden. 
Färdiga underlag finns för BarnAn kurs (Owain Thomas och SBABI), även Thorax 
(Per Nellgård). 
BESLUT: Maja anmäler Anders Silfver som extra kontaktperson för SFAI. Vi 
prioriterar barn och Thoraxkurser eftersom underlaget finns och behovet anses 
stort. 
Maja meddelar vår prioritering av ämnesområden och återkopplar till 
Socialstyrelsen ang det krångliga ansökningsförfarandet. 
Zinta publicerar länken med SOS prenumeration på SFAIs hemsida  

Martin Thorsson Presentation av Examensarbete Leading for 
change 
ST-kompetensportfölj i Excel, placerad på GoogleDrive tillgänglig online för ST-
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läkaren, handledaren och SR. Utbildningsaktiviteter och placeringar kopplade 
med delmål. Gradering i enlighet med Milestones. Överskådligt.  
Diskussion kring formativ vs summativ bedömning; denna portfölj är summativ. 
I Storbritannien är ST hårt reglerat, risk för ”pappersjakt” istället för 
kompetensjakt. 
Martin kommer att presentera sitt arbete på SR-mötet. 

Avtackning avgående KVASTs ledamöter och allmän diskussion.  

Kommande möten 
23 augusti, 9-16, SLS, Stockholm 
19/9 kl 8.00-10.00 under SFAI-veckan, Linköping 
6 december, 9-16, SLS, Stockholm  
17-18 januari 2019, Internat Sundsvall 
23 maj, 9-16, SLS, Stockholm 
22 augusti, 9-16, SLS, Stockholm  
 
Vid pennan: Zinta 
Justerare: Maja 
 


