
Minnesanteckningar KVAST-möte 2021-03-11 (Teams) 

 

Närvarande: Anders Silfver (KVAST ordf., Sundsvall), Maja Ewert (fd. ordf., Varberg), Martin Thorsson 

(SPUR-samordnare), Harald Persson (Kalmar), Morten Strinnholm (Kungälv), Hanna Chin (SU 

Sahlgrenska), Marco Schuster (SÖS), Ingrid Berkestedt (Lund), Emma Pontén (UAS), Miranda von 

Rosen (SYA-representant, KS Huddinge), Linda Forsberg (SYA-representant, Varberg), Björn Nilsson 

(KS Huddinge) 

 

Frånvarande: Filip Fredén, Sanna Dahl 

 

Kort nulägesrapport 

Covid-19 ökar och alla förbereder sig för eller hanterar den tredje vågen. Glädjande nog har ordinarie 

utbildningsverksamheter som kurser, specialistkollegium och lokala ST-utbildningar kommit igång på 

många ställen. Digitala lösningar beskrivs från flera håll fungera bra, bl.a. avseende regionala och 

lokala utbildningar men även SPUR-inspektioner.  

 

Kurser 

Arbetet med definition av kurs har sedan föregående möte legat på is pga. arbetsbelastningen med 

bl.a. Covid. Ligger på ”att göra-listan”.  

Avrop av SK-kurser för 2022 har gjorts. För anestesi och intensivvård är det grundläggande anestesi, 

svåra luftvägen samt thoraxanestesi och intensivvård som skall upphandlas. Förfarandet är 

komplicerat och många kursgivare drar sig för att ansöka. ST-läkare inom anestesi och intensivvård 

har behov av många kurser pga. många olika delmål. Nytt ramavtal skall upphandlas för 2023-2025, 

det skall då definieras inom vilka ämnen det finns behov av SK-kurser. SFAI verksamheter har i 

nuläget ramavtal med SoS och MKON har fått ansvar för upphandlingen 2023-2025. 

Hanna delade med sig av sina praktiska erfarenheter av att anordna SK-kurs. Sammanfattningsvis är 

det en bra affär för arbetsgivare eftersom SK-kurser är gratis, men det är tungrott och ekonomiskt 

bantat att anordna kurs. Hannas insikter och vikten av SK- och andra kurser ansågs utgöra lämpligt 

stoff för artikel i SFAI-tidningen. Anders och Hanna skissar på detta. Emma har erbjudit sig att 

korrekturläsa.  

 

SR-mötet 

Planeringen ser bra ut. Gemensamt möte med verksamhetchefsmötet kl. 14.30 till 16. Marcos 

tidigare utskickade tips för digitala möten är uppsatt som punkt på mötet. Marco hör med 

utbildningspedagogen på SÖS (som gjort dokumenten) om hon kan hålla en digital föreläsning på ca 

30 min. Därefter torde schemat för ST-mötet vara klart och kan förhoppningsvis fås med i nästa 

nummer av SFAI-tidningen trots att deadline passerats med några dagar.  

 

Info från SFAI-styrelsen 



Förutom Covid har man haft en stor diskussion om BT. Hur skall det implementeras och var finns 

anestesins plats i BT? Det är upp till vårdgivaren att bestämma upplägget. SFAI-styrelsen anser det 

viktigt att bevaka specialitetens plats i BT. Diskussion i KVAST vidtog och i Västernorrland, Uppsala 

och Skåne söker man BT separat och inte som del i ST. Ingenstans har An/IVA fått någon naturlig 

plats inom BT. Från SFAI-styrelsens sida kommer Hans Hjelmqvist att författa en text till SoS och SKR 

avseende vikten av anestesins plats i BT.  

 

Nya författningen 

Inga stora ändringar i 2021 års författningssamling jämfört med 2015, men ny utbildningsbok måste 

skrivas. Föreslås heta Utbildningsbok 2022. Det som skall skrivas är en inledande text, kommentarer 

till A- och B-delmålen samt mer detaljerat om C-delmålen. Remissförfarandet är det som 

erfarenhetsmässigt tar tid. Viktigt också att anestesins utveckling sedan 2015 avspeglas i 

utbildningsboken (exempelvis användandet av ultraljud). Uppdelning av ansvarsområden finns i 

Dropbox. Ny fördelning skall göras, detta får diskuteras i dedikerad mailtråd.   

Avseende BT håller vi med SFAI:s styrelse att BT-läkare bör ha en anestesiplacering för att lära sig 

handläggning av sviktande vitalfunktioner och att hålla fri luftväg. Noteras att BT får innehålla max 4 

tjänstgöringsställen och det verkar inte finnas något självklart utrymme för valfri placering. BT bra 

ämne för en eller flera artiklar i SFAI-tidningen.  

Startpunkt för arbetet med nya författningen/utbildningsboken blir internatet i Uppsala i april.  

 

SFAI-tidningen 

Till nästa nummer (2) har SYA skickat en artikel om läkarsal och Martin har skickat en artikel om 

SPUR. Till kommande nummer kanske artikel om SK-kurser? Hanna och Anders funderar på det. 

Deadline för nr 3 är den 22/7, för nr 4 den 6/10.  

 

SPUR 

Digitala granskningar har utfallit väl inom andra specialitetsföreningar. Olika specialiteter har 

emellertid olika förutsättningar, och inom Akutmedicin har man valt att avstå från granskning. 

Upplevelsen hos de som granskats digitalt är att det fungerat över förväntan. I höst planeras 

granskning av Uppsala och Stockholm. Viktigt att arbeta för att denna granskning blir av dels 

eftersom uppskjutning medför en risk för ”granskningsskuld” men också för att en granskning kan ge 

en matnyttig ögonblicksbild av Covid-hanteringen. Förutsättningar finns för digitala granskningar, 

erfarenhetsmässigt så här långt tar det längre tid men det finns också fördelar som att granskare 

slipper resa och att intervjuer kan anpassas mer till de som intervjuas.  

 

Övriga frågor 

Antal veckor för projekt/vetenskapligt arbete? 

Konstaterades stora skillnader mellan regionerna. I Mellansverige lyftes samma fråga för ett par år 

sedan och spannet var då mellan 4 och 10 veckor. Detsamma var fallet här, där Sahlgrenska ligger på 

4 veckor plus kurs för det vetenskapliga arbetet (många forskar vid sidan), Skåne på 8-10 veckor, och 



majoriteten erbjuder runt 10 veckor för det vetenskapliga arbetet och runt 2 veckor för 

utvecklingsarbetet, kurstid inkluderad. På KS försöker man koppla ihop arbetena såtillvida att 

resultatet av det vetenskapliga arbetet ligger till grund för ett utvecklingsarbete. I Västernorrland har 

man en modell där ST-läkarna metodiskt kvalitetsgranskar varandras utvecklingsarbete, vilket fallit ut 

mycket väl.  

 

Specialanestesi 

Frågeställning kring hur uppdelningen av specialanestesi görs på olika ställen. Konstaterades ånyo 

stora regionala skillnader: Sahlgrenska erbjuder 6-8 mån neuro + 3 mån barn + 6 mån thorax. Södra 

regionen erbjuder 6 mån thorax och/eller 4 mån barn. Uppsala erbjuder 3 mån barn + 3 mån neuro 

samt thoraxkurs, ev. thoraxplacering efter ST. I norra regionen är det >5 års väntetid på 

randningsplacering och thorax på NUS tar ändå bara emot i 3 månaders block. Viktig fråga för 

framtiden med tanke på att antalet ST-läkare ökar.  

 

Jourkomp under ST 

Diskussion kring hur stor del av jourkompen som är lämplig att ta ut i ledighet? Frågan har varit 

aktuell tidigare efter att kompetensbrister upptäckts hos en ST-läkare som tagit mycket kompledigt. 

Inget konsensus, diskussionen fortsätter. Viktigare med kontinuerlig utvärdering av ST-läkarens 

kompetens än att låsa sig vid procentsatser. 

 

Ansökningar utifrån 2015 års författningssamling 

Björn hade en specialistansökan som fått kompletteras avseende utvecklingsarbete, och Ingrid en 

ansökan där prehosp-målet ifrågasatts av SoS. Finns mapp i Dropbox där sedelärande (avslagna och 

korrigerade) ansökningar kan läggas. Samtliga uppmanas bidra men då förstås med avidentifierade 

handlingar.  

 

Internat 22-23/4 

Digitalt eller fysiskt möte? Alla överens om att fysisktmöte-skuld föreligger. Sannolikt olika 

förutsättningar för olika individer beroende på vaccinationsstatus och regionens riktlinjer. Internatet 

måste avbokas senast 4 veckor innan, överenskoms att vi avvaktar in i det sista. Om inte fysiskt möte 

är möjligt är alternativet ett digitalt möte eller en hybridvariant.  

 

Kommande möten 

22-23/4 Internat Uppsala 

26/8 Teams Status SR-möte 

21/9 KVAST-möte under SFAI-veckan, Örebro 

2/12 SLS, Stockholm 



 

 

Vid pennan 

Harald Persson 


