KVAST möte 5 dec 2019
SLS, Stockholm
Närvarande: Björn, Hanna, Filip, Ingrid, Martin, Anders, Linda, Li och Maja
Ordförande: Maja
Sekreterare: Linda
KVAST - allmänt
Nya ledamöter: Hanna meddelar att det nu finns ytterligare en representant från
VGR, Martin Strinnholm. Beslut om att han ska väljas in tas vid sittande möte. Filip,
Maria och Sanna inkommer inom kort med förslag på ersättare för Maria från
mellansverige. Beslut tas på kommande internat.
BT: Det är fortsatt SFAI-UF som äger frågan, Hans Hjelmqvist. Sannolikt kommer vi
hamna i regionala riktlinjer och inte nationella. Finns farhåga om svårigheter för
framtida rekrytering om anestesi inte kommer få tillräckligt mycket utrymme varken i
BT eller grundutbildningen. Diskussion kring förlängd ST på sikt för att säkerställa
kompetensen då ST-läkarna kommer ha reducerad klinisk erfarenhet med sig in i ST:n.
NPO: Perioperativ medicin/intensivvård och transplantation finns nu som nationellt
programområde. Utgörs av sex platser där fördelning ännu ej är klarlagd. Vi avvaktar
vidare frågan. Ta plats när tillfälle ges.
SFAI: Anette Nyberg är ny ordförande i SFAI.
UEMS: I Sverige ligger vi bra till avseende arbetsmiljö, utbildning och medicinsk
säkerhet, men vi har förbättringsmöjligheter i patientsäkerhetsarbete, bland annat i
linje med ERAS-konceptet.
Pedagogiskt pris: Vi är mycket nöjda efter prisutdelning och välförtjänt utdelning till
Anne-Gro Egeberg. Nya nomineringar ska in senast sista mars. Filip är ansvarig.
SFAI-tidiningen: Deadline 7e Januari
-SPUR: Hur kalibrerar, bedömer man vid SPUR-inspektion. Vad fallerar klinikerna på.
Martin är ansvarig för artikel.
-Milestones/EPAs: Generell beskrivning och hur pågår arbetet? Hur fungerar
konceptet i Sverige. Vart är KVAST i frågan och vilka kontakter är knytna? KVAST har
mer ett övergripande ansvar att ge ett skelett /vägvisning att arbeta efter. Bra att ha
med ett konkret förslag. Martin och Björn pratar ihop sig med Bijan som är ansvarig
för artikel.
SR-mötet
Anders rapporterar från utvärderingen som kommit in. Sammanfattningsvis bra betyg, 4 av 5.
Uppskattad punkt var rapport från SYA, 'Hur mår ST-läkarna idag'. Grupparbeten är också en

uppskattad punkt, årets tema 'Tips och Trix'; tills nästa gång mer strukturerad ram för redovisning av
vad diskussionen lett fram till. Skriftlig redovisning med Tips och trix till nästa gång för publicering till
hemsidan? Även fundering kring att man delar upp det mer i specifika teman.
Intressant med EPAs och milestones, där frågan kring hur vi arbetar vidare togs upp. Plan att
förmedla detta via artikel i SFAI-tidning, se ovan.
SPUR, bra med information kring vad en SPUR-inspektion innebär. Även här planeras spridning av
information ytterligare via SFAI-tidningen, se ovan.
En annan viktig del är tiden för nätverkande, som uppskattas av studierektorerna.
Några saker som man saknade:


Gästföreläsare, Hot topics, inspirationsföreläsning, konkret information. Att tänka på tills
nästa SR-möte att boka gästföreläsare tidigt.

Önskemål till SR-möte 2020:


Tips hur man kan stimulera till lärande i kliniska vardagen.



BT-uppdatering, ST-anpassa.



Inspirationsföreläsning ”Hur blir jag en bra handledare” ”Stimulerande lärandemiljö”



Målstyrd introduktion



Hur ser det ut nationellt för studierektorers villkor, enkät? Martin hänvisar till SPURrapporter.



Tankar att till chefsmötet presentera vikten av verksamhetschefens roll i samband med att
man godkänner en ST-läkare.

Önskemål att arbetar med i KVAST:


Randningar bla prehospitalrandning som svårt att få till.



Nationellt kursprogram avseende C-mål. Kommentar till det är att det är svårt att få till en
nationell rekommendation.



Kursportal -> är på gång. Vi hoppas på att det under 2020 kan komma med fortsatt positiva
besked.



Fortsatt uppföljning avseende SYAs arbete med hur mår ST-läkarna. SYA planerar att
eventuellt göra en uppföljning men att man kommer behöva mer resurser för
sammanställning.



Samordning av ultraljud nationellt. Uppgrupp på gång? Morten Strinnholm är involverad.

SR-grupp 2020: Lokal representant Filip, Hanna, Linda och Sanna. Tills nästa möte önskas ett
preliminärt förslag på föreläsare och program.

SYA


Samarbete planeras tillsammans med SKR avseende upphandling i samband med vårdval, där
ST-läkarna riskerar gå miste om basala kunskaper när vården utlokaliseras till privata aktörer.
Enkät är på gång till studierektorer inom kirurgiska specialiteter.



Årets enkät från SYA; läkare på sal. Skickas ut inom kort.

SPUR


SPUREX har också observerat risker och svårigheter i samband med vårdval. Svårt att granska
när verksamhet på olika ställen.



Ny checklista på gång; risk att klinik med dålig ST-utbildning slinker igenom och att klinik med
bra ST-utbildning blir underkänd.



Projektgrupp; sidotjänstgöring på thorax tenderar vara otydlig avseende ansvarsfördelning.
Checklista planeras.



BT- diskussion på g.



Inspektörer för SPUR? Man har inom radiologin upphandlat digital variant, men vi ser där
risker att man tappar nyanser och förlorar dialogen med klinikerna.



Swesem; representant för nationell kalibrering mellan specialiteterna.



Samordningsmötet; vanligt med regionala upphandlingar avseende inspektion, tex i
Stockholm. Fler enheter som ska granskas och det kan då bli svårigheter att få till SPURinspektion v 47 så som tidigare. Bör vi skriva om avtal med Lipus på sikt?



E-learning modul för inspektörer är uppdaterad på Lipus hemsida.



God ekonomi i SPUR

Kurser - vad är kurs


Del av delmål ingår ej i 2015 år förordning, hur lite ska vara intygsgrundande för att det ska
kunna kallas en kurs och uppfylla ett delmål...



Den som skriver under ett intyg validerar att målet är uppfyllt. Kompetensportföljen är där
ett hjälpmedel för att se att informationen tillgodosetts.



KVAST har en rekommenderad lista på kurser.



I och med en framtida kursportal är tanken att man där kan presentera vilka delmål en viss
kurs täcker. Tanken är att superusers måste godkänna kurser innan man lägger upp det i
portalen som rekommenderad kurs så att man på så sett får en överblick.



Ett problem är de regionala kurserna som ibland ex omfattar en dag och då ger ett uppfyllt
delmål som man kan få på en veckas kurs.



Funderingar kring att hänvisa/skapa ett skelett på intyg utifrån utbildningsboken för att
kunna formulera ett delmål. Hanna har gjort en sammanställning av detta i samband med
SFAI-veckan i Gbg.



Funderingar kring att samla intyg till ett slutintyg/med checklisteformat, där vi i KVAST kan ge
en rekommendation utifrån utbildningsboken. Handledaren har sedan möjlighet att skriva på
slutintyget.



Det finns redan rekommendationer på vad en kurs ska innehålla; närvaro, kunskapskontroll,
sakkunnig föreläsare.



Lipus cetifierar kurser och fundering kring vad det innebär. Martin meddelar efter svar från
Lipus att de har en checklista, liknande SPUR där man bla tittar på målgrupp vs kurs,
behovsbeskrivning, förväntat reslutat, program, referenser, kunskapskontroll och
utvärdering. Något att utgå från vid KVAST-rekommendation?



Ska vi validera innehåll i kurs som publiceras? Vi vill att kurserna anpassar sig efter vår
rekommendation.

Agenda Internat


Ansvarsområden, ordförande och vice ordförande. Intresse som ordförande
och vice ordförande till Maja innan internat.



rekommendation intygsgrundande kurs



Uppdatering av utbildningsboken- uppdatering C1? Anders tar med punkt.
Titta över ansvarsfördelning av delmål.



plattform tips och trix- huvudrubriker? textformat? SPURS-kvalitetsfaktorer
som struktur?



preliminär plan SR-möte Uppsala 2020



Kursportal



Milestones/EPA



ST-läkare på sal



Att göra-listan

Samling 9 januari kl 10 med start 10.30 och avslut 10 januari kl 14.30. De som vill komma kvällen
innan kontaktar snarast Maria. Meddela även ev allergi/kostönskemål.
Administration


Publicering av årsberättelse -Li ordnar detta



Uppdatering av ansvarsområden och kontaktuppgifter; plan att bjuda in
Swesem till kommande möte, hur kan vi samarbeta bättre?



Att göra- uppdateras på internatet

