KVAST möte SLS 190523
Närvarande: Maja Ewert ME (ordf.), Filip Fredén FF, Martin Thorsson MT, Bijan Darvish BD, Björn
Nilsson BN (fm.), Hanna Chin HC, Anders Silfver AS, Ingrid Berkestedt IB (SR i Lund), Kristina
Hambraeus-Jonzon KHJ (em.)
Frånvarande: Lina Broman LB, Sanna Dahl SD, Li Bodin LB, Elin Hammarlund EH
Nya KVAST deltagare:
IB och MT välkomnas. Inväntas ev. ny medlem från VGR.
Internat planeras i Jönköping. (Maria på väg ut som SRS?)
SFAI:
SFAI har arbetat mot SKL och ”Perioperativ medicin och Intensivvård” blir troligen ett eget
programområde inkl. donation/transplantation!
LÖFs förslag till checklista:
Nytt förslag på perioperativ checklista har utarbetats från LÖF, det finns förbättringspotential och
SFAI samarbetar med LÖF inför kommande version. SFAI är för en nationellt enhetlig checklista.
SFAI – ekonomi
SFAI-veckan i Linköping har gått med vinst och detta skall komma hela organisationen till del, så även
styrgruppen KVAST.
BT
SFAI-UF hanterar alla frågor om BT. Detta även om BT kommer att engagera KVAST i form av att ev
skriva om utbildningsboken.
Sidoplacering Anestesi och Intensivvård
Riktlinje med mål att godkänna som riktlinje i SFAIs riktlinjeträd. Godkänns och Maja skickas till SFAI
Kursportalen
AS och SD har tagit på sig att skapa ett grafiskt kalendarium som på SFAIs hemsida presenterar alla
aktuella kurser för ST. Flera olika finesser för såväl kursgivare och -deltagare samt
studierektorer/handledare kommer med teknikens hjälp att underlätta för alla. Skapandet är möjligt,
supporten är problemet!
Delmål C12
Berör samarbete mellan kliniker och andra specialiteter. Annan sidoplacering och försäkringsmedicin
skulle enl. tidigare kommunikation fr. KVAST med Socialstyrelsen (i samband med omarbetning av
Utbildningsboken) inte behövas. Nu finns ett fall där ST (enl. 2015 års förf.) fått avslag pga avsaknad
av sidoplacering på annan klinik. Bijan har kontaktat SoS och inväntar kontakt. Svårt att etablera fasta
kontakter med någon på SoS.
-Vi avvaktar först Bijans kontaktförsök. Viktigt sedan (beroende på svar) att vi ev. hjälper till med hur
man formulerar tjänstgöringsintyg för exempelvis IVA där innehållet i delmål C12 framgår. Detta kan
sedan publiceras på hemsidan. Bjuda in SoS till KVAST-möte för diskussion är också ett förslag.

SYA
2 representanter (f.n. Li och Elin) från SYA sitter i KVAST 2 år i taget. SYA dagarna pågår!
Planerar aktiviteter för SFAI-veckan med tema arbetsmiljö och psykisk ohälsa. SYA har skickat ut en
enkät där 240 av drygt 500 ST i Sverige. KVAST bjudna till middag under veckan till Dorsea Gbg. De
deltar på SR-dagen.
SYA samarbetar nordiskt i NYA, vilket de fått finansiering för.
SPUR
MT ny SPUR-samordnare efter Zinta. Taggad o ödmjuk inför uppgiften. Bra samarbete m LiPUS. 16
aktiva inspektörer och rel få inspektioner kommande år.
På samordnarmötet framgått mkt kritik mot nya checklistan. Checklistan ger fler D dvs
underkännande pga ej uppfyllda föreskrifter. Trots detta kan det med god kommunikation med
klinikerna ge god hävstång för förändring till det bättre. Martin arbetar med detta och
refresher/kalibreringsmöte planeras.
SPUREX
= professionens representanter som har inflytande SPUR-inspektionerna. SFAI utser men har givit
mandatet till KVAST. Zinta vald senast, men fick ingen plats då den var besatt. Önskvärt med
representant för Anestesi och intensivvård. Martin Thorsson utses och Bijan kontaktar
universitetsrepr Jona Nordquist för att ta upp detta inför nyval av representanter i höst.
Sanna Dahl
Linköping har utlyst ST med grundanställning på Thorax för att på kort och lång sikt öka
bemanningen. Diskuteras hur detta skulle kunna planeras för att få godkänd allmänspecialitet. Det
kan bli bra men vi ser även problem ur olika aspekter. Fortbildningsprogram inom SSAI existerar
redan för subspecialisering. Konsensus råder att incitamentet är fel, dvs inte att utbilda bra
anestesiologer utan att lösa ett bemanningsproblem och driver en icke önskvärd utveckling mot allt
tidigare subspecialisering då ST är till för att utbilda anestesiologer fungerande i hela Sverige.
Barnplacering Sthlm
Ajourneras till mötet under SFAI-veckan
Årsberättelse KVAST 2019
Maja skapar, skickar ut för åsikter i god tid. Detta utifrån ”att göra lista”
Mötestider
22/8 avbokas
5/12 SLS
9–10/1 Jönköping
2/4 SLS
Studierektormötet
Diskussion om SR mötet- se separat

11-12: Maja chefsmötet

Pedagogiska priset
-

Tydliga kriterier om vem som kan rösta, och vem får priset: KHJ upprepade kriterierna för
KVAST
3 nomineringar: Anne-Gro Egeberg, Hans Sköld, Johan Ponten
FF ska förmedla vetenskapliga sekreteraren vem pristagaren är (så att pristagaren kommer
till SFAI veckan) & ge också underlag för priset + fixa annonsen i SFAI tidningen
Röstar på lapp (närvarande KVAST medlem), sms, telefon eller e-mail (för inte närvarande
KVAST medlem)
Innan röstning, bestämde att SYA har 1 röst (inte 2). Vi jagar Zinta (får inte tag i henne nu)
om jämnt resultat
Frågor för diskussion och förtydliga kriterier: Vad gör vi om det blir lika nummer röster i
framtiden? Har SYA (2 medlemmar i KVAST) bara en röst i framtiden?
(Kan inte publicera resultat av röstning i protokollet för då avslöjar vi pristagaren)

Internat
-

Jönköping även om Maria inte blir kvar i KVAST

Ansvarsområden – fördelar vid kommande möten

Att göra listan
-

Komplettera årshjulet med tex annonsera pedagogiskt pris
Vetenskapsarbete flik med instruktioner på KVAST hemsida (Elin, Li); FF fortfarande bedömer
inskickade arbeten och ger råd.
SIS-riktlinjer oförändrade – FF kollar upp

Milestones/EPAs
-

-

-

NB. Artikel i läkartidningen om EPAs och milestones
Presentera KVAST arbete med milestones/EPAs på studierektor mötet. BN, Niklas & Joanna
ska presentera.
Skicka ut information till studierektorerna om EPAs innan studierektor mötet: artikel från
SFAI tidningen & läkartidningen + ”Medical Education” artikel med kort information. HC
skriver och MH skickar. Lägga också i dropbox.
Många fallgropar i implementering, projektet kommer att ta minst 2 år.
EPA/milestone gruppen behöver bidrag från hela Sverige. På studierektordagen fråga om
intresse från olika sjukhus. Ska ha 2 möten under hösten. Diskuterade pilot studie med större
och mindre sjukhus
Presentera framsteg med arbetet på KVAST mötet i december.

-

-

Internat: grupp arbeten med milestones & EPAs. Diskussion runt KVASTs roll i arbetet. Alla
behöver engagera sig från KVAST pga omfattande arbete. Arbetsgruppen jobbar med
grundform + instruktion från delföreningar.
Milestones & EPAs kommer att bli grunden till utbildningsboken, så samma arbetes process
som för utbildningsboken

