KVAST internat: 20200109-10
Närvarande: Maja Ewert, Maria Häggström, Morten Strinnholm, Sanna Dahl, Hanna Chin, Ingrid
Berkestedt, Anders Silfver, Filip Fredén, Bijan Darvish, Linda Forsberg.
MH: inleder mötet med en fantastisk historievandring om Jönköping.
Landet Runt:
ME: Ordförande, Vch Varberg, 2 nya ST, totalt 5 ST.
MH: Louisa Hasselberg kommer att ersätta MH som tyvärr lämnar KVAST. 13 ST läkare i Jönköping.
MS, ny medlem i KVAST och representant för VGR. Arbetar i Kungälv och varit SR sedan 2013. Totalt
5 ST läkare. Intresserad av ultraljud och vill gärna utveckla den kompetensen i utbildningsboken och
landet. Ev på gång med delförening ultraljud inom SFAI.
HC: berättar om den svåra ekonomiska situationen på Sahlgrenska. Anställningsstopp. Stor grupp ST
läkare som anställdes för några år sedan kan inte erbjudas specialisttjänster.
IB: arbetar i Lund, SR, Vill lämna sitt uppdrag men tyvärr ingen sökande till SR-tjänsten. Fortsätter
glädjande för KVAST som medlem. Stort problem med ST läkare på sal.
LF: ny SYA representant, arbetar i Varberg. Välkommen!
SD: SR Norrköping sedan 2017, går SSAI-programmet i obstetrisk anestesi, 10 ST läkare varav 6 blir
specialister 2020. Svårt att få till längre IVA-placering vilket gör det svårt att arbeta med assessment,
handledning och feedback. Resulterat till att några ST behöver förlängas då kompetensen inte
uppnåtts. Problemet är eskalerats till Vch. Remediation of struggling residents behöver diskuteras
framöver i KVAST. Boktips: Struggling Medical Learner (Jeanette Guerrasio) kan vara läsvärt.
AS: SR Sundsvall. 17 ST läkare. Behöver nationella kurser. Bra läge.
FF: Uppsala, tidigare ST chef och SR (numera Emma Pontén). 25 ST läkare, nyrekrytering av 5/år. SFAI
representant i EBA för utbildningsfrågor. FF kommer att sitta kvar till efter SFAI-mötet. Mellansvarige
SR möte i nästa vecka där förslag på nya medlemmar kommer att presenteras till KVAST. Beslutet
fattas av KVAST. Viktigt med den vetenskapliga representationen som FF besitter. Återkoppling till
KVAST efter nästa vecka.
BD: Stockholmsrepresentant tillsammans med Björn Nilsson (frånvarande). Ca 120 ST i region sth.
Ekonomiska och arbetssituationen i regionen är känd för alla. BD kommer att behöva lämna KVAST
efter SR mötet i Uppsala.
- SFAI: Möte chefer/ledare SFAI-veckan 2020. Vissa punkter är gemensamma för SR och Vch därav
kan kommande möte delvis vara gemensamt. SFAI styrelse är positiv inställd.
- Remiss ny ST-föreskrift/målbeskrivning förväntas den 31/1, KORT SVARSTID (27/3?). Viktigt att alla
är engagerade.
- Alla delföreningar förväntas lämna in skript till
- Kursportalen – status, ägande förhållanden och ersättning behöver diskuteras vidare och så fort
dessa är klart kommer skripteringen att starta. AS presenterar i korta drag hur portalen kommer att
se ut. BRAVO! AS behöver förbereda information till ANIVA-Sverige.

- Förra mötets minnesanteckningar. Inget att anmärka.
SPUR; utgår
SYA; Innehåll i gruppdiskussion på SYA-dagar? ST på sal enkät har skickats ut till ST läkarna och
verksamheterna. Resultatet diskuteras i majmånads SYA dagarna. Ett förslag är att diskutera vad som
saknas i utbildningsboken med anledning av kommande författningsförslag. Nästa SYA-dagar, 2628/5 Aspenäs herrgård, Basic science.
Längden på specialanestesi diskuteras och ev revideras inför nästa utbildningsbok.

Plattform Tips och Trix – Martin, Hanna
SR-mötet 2020 - Filip, Hanna, Linda, Sanna
Preliminärt program: Förslag/Beslut
- bjuda in socialstyrelsen, Frågor: erfarenheten från nya författningen, specialanestesi, sidoplacering,
vetenskapligt projekt, prehospitalplacering…..
- boka lokal för KVAST-möte dagen efter SR-dagen
- Vch ansvar inför specialistbevis
- Kursportal-introduktion
- SYA
- SPUR
- Nya författningen
- SFAI: Möte chefer/ledare SFAI-veckan 2020. Vissa punkter är gemensamma för SR och Vch därav
kan kommande möte delvis vara gemensamt. SFAI styrelse är positiv inställd.
- Inspirationsföreläsning; stimulerande lärandemiljö. Klinisk handledning. Extern föreläsare.
Sandra Wiggerts? Kicki Lombardts? Indrid B kontaktar Pia Strand, Morten S kontaktar Ross Fischer.
- ST på sal
- Status/Att göra: Middag? Lokaler? KVAST-möte

Milestones/EPAs
Var står vi? Hur gör vi? Målet är att plan nu blir klar för fortsatt arbete. Många frågor och
Och mycket diskussioner. Beslut fattas om att vi använder oss av Milestones och EPAs.
Arbetsgruppen tar fram mall och text som ska skickas till sfais delföreningar och innan dess skicka det
till KVAST först. Vi behöver finna lämpliga svenska ord. Förslag på nivå istället för primärjour tas
tacksamt emot.
KVAST Rekommendation för intygsgrundande kurs

Vilka kurser är intygsgrundande? Risk att kurserna bringar intyg men inte kompetens. Det finns
ekonomiskt incitament i vissa delar av landet att inte skicka ST läkare till nationella kurser och basera
kursutbudet till enbart regionala dagar.
Hanna presenterar förslag på modell. Modellen kommer tyvärr skapa mer byråkrati utan att kunna
garantera ökade säkerhet??

Målet är att vi vet Hur det ska göras och fördela arbetet

