Minnesanteckningar KVAST Telefonmöte 28 maj 2020
_________________________________________________________
Deltagare; Maja Ewert, Anders Silfver, Ingrid Berkestedt, Morten Strinnholm, Björn Nilsson, Marco Schuster,
Linda Forsberg, Hanna Chin, Harald Persson, Martin Thorsson
Frånvaro: Sanna Dahl, Li Bodin
Välkommen hälsas av ordförande Maja Ewert
Välkomnande och presentation av nya KVASTar:
Marco Schuster (ersätter Bijan Darvish, kommer att ta över hans uppgifter i KVAST): Är ST chef och ST-SR.
Ansvarar för 16 ST-läkare. Brinner för ST-utbildning och utbildningsfrågor. Har en önskan om att forska inom
pedagogik. Ursprungligen från Tyskland, ST i Jönköping. Arbetat 6 år i Stockholm, SÖS. Kommer att tillsammans
med Björn Nilsson representera Stockholm.
Harald Persson (ersätter Maria Häggström, kommer att ta över hennes uppgifter i KVAST): Tyvärr inget ljud.
Presentationen får komma vid nästa tillfälle.
KVASTs pedagogiska pris:
Samtliga i KVAST uppmanas att läsa urvalskriterier som finns i dropbox samt de nomineringar som Filip mailat
ut. Har alla fått dem? Beslut om pristagare tas vid fysiskt möte 3 december, SLS, Stockholm. Priset delas ut på
Årsmötet, SFAI-veckan i Uppsala 2-4 februari 2021. Viktigt att pristagaren får kännedom snarast möjligt så att
den kan delta.
SR-möte SFAI-veckan i Uppsala 2-4 februari 2021:
2 februari sker förmöten, dvs bl a SR-mötet. Gruppen som planerar mötet; Filip, Li, Sanna, Hanna. Guppen
planerar program och föreläsare, huvudföreläsare. Ev justeras programmet lite avseende ”Covid”. Förslag på
huvudföreläsare: någon som forskat kring ST-SR. Björn frågar om denna kan komma. Förslag på
diskussionsfrågor: Hur hantera e-learning? Neuro-kursen. Problem med alltför få kursgivare. Validering av elearning. SYA har via enkätfrågor till ST-läkarna Hur de har blivit påverkade av ”Covid”. Sammanställs till SRmötet. Tidigare plan om gemensam del med Mötet för chefer och ledare. Maja tar med frågan till SFAI om
planering,
Negativa effekter av ”Covid” för ST:
Kursutbudet, inställda kurser -> förlängning av ST. Måste invänta tillfällen för att uppnå delmålen
kompetensmässigt. Kliniskt får nu ST-läkarna IVA ”med råge” på bekostnad av anestesi, där
operationsverksamhet ställs in. Anders berättar att ST-läkarna i norr är prioriterade i anestesi-procedurer.
Extern tjänstgöring inklusive specialanestesi/iva tycks inte vara ett större problem. Bra! Kvalitén av randning
påverkad; splittrad, förlängd pga att man behövs ”hemma”. Morten uttrycker önskemål om ökat kursutbud,
men väcker också frågan om vilka kurser som egentligen är obligatoriska. Tydlighet är ett önskemål. Morten
ska ha gjort en lista på delmål och vilka kurser som behövs. Listan finns i DropBox? Nytt tag i frågan om Vad
som är tillräckligt för att uppnå målet Kurs framöver. Prehospitalt delmål har delvis uppfyllts genom transport
av ”Covid-patienter”. Maja väcker frågan om lärdom av ”Covid”, kan vi göra något förebyggande? notera
lösningar på hemmaplan, konsekvenser. Mapp i dropbox.
KVAST årsberättelse:
Information/sammanställning av Maja skickas till alla i KVAST inför sommaren, för kommentarer och
synpunkter. KVAST är en styrgrupp till SFAI, som ger bidrag till KVASTs möten och internat. Utveckling av ST är
prioriterat.
Oklart när SFAIs årsmöte skall hållas och därmed nyval till styrelsen. Anders Silfver efterträder Maja som
ordföranden, Maja fortsätter som vice ordförande ett år till.
Övriga frågor:
Minnesanteckningar från internat i januari 2020, genomgång av dessa på mötet 3 december 2020.

Kommande möten:
Telefonmöte 17 september 2020 kl 19-20 telefonmöte (Maja skickar kallelse)
Möte SLS Sthlm 3 december 2020 kl 9-16.00
Internat 21-22 januari 2021 Internat Uppsala
SR-möte Tisdag 2 februari 2021, SR-möte SFI-veckan, Uppsala
Möte i samband med SFAI-veckan Onsdag 3 feb 8-11
Möte SLS Sthlm 1 april 2021 kl 9-16.00
Vid pennan
Ingrid
Justerat av
Maja

