Mötesanteckningar
KVASTmöte 2020-12-03
Närvarande:
Maja Ewert
Anders Silfver
Ingrid Berkstedt
Emma Pontén
Linda Forsberg
Marco Schuster
Hanna Chin
Harald Persson
Martin Thorsson
Sanna Dahl
Morten Strinnholm

Emma Pontén, SR i Uppsala, ny ledamot i KVAST. Välkommen!

Landet runt:
Maja/ Halland: 5 ST i Varberg. Problem inställda kurser. Coronaläget under
kontroll
Ingrid/Skåne: 1 extra jourlinje i skåne, mycket extra arbete för ST. Även mycket
salsarbete.
Anders/Region norr: Uppskjutna kurser: neuro, smärt etc. ST mest som
primärjour, ej mycket på covid-iva
Marco/Stockholm: Utökat antal ST-tjänster från 16-21. Få inställda kurser.
Mycket IVA-placering för ST-läkarna.
Harald/Öst: Kalmar läns-covid-sjukhus, ökande belastning.
Hanna/Göteborg: Utbildningen haltar, en del via länk, en del kurser inställda.
Möjligen sammanslagning av ST i hela Göteborg (3 sjukhus), 70-80 tjänster.
Sanna/Östergötland: Mycket jourgång. Mycket IVA-corona leder till
kunskapsluckor i normal ”IVA-population”. Första 2015-ST godkänd. Få drabbade
av inställda kurser.

Uppföljning av minnesant
Marco & Linda tar på sig att samarbeta om publikation på hemsidan

Artikel i SFAI-tidningen: Maja, Anders och SYA åtar sig att publicera artikel om
utbildningsskulden
Definition av Kurs: Otydliga ramar för kursinnehåll. Förslag till definition av
kursinnehåll för barnanestesi/IVA kommer från Anders. Eventuellt övriga
specialanestesi också.

SFAI:
Anders Silfver ny ledamot som KVAST-ordförande, Maja kvar som adjungerad
ledamot
SFAI-veckan flyttad igen. Uppsala arrangerar 2022 i stället, Örebro 2021. Inget
SR-stormöte under kommande vinter.

Pedagogiskt pris
Vinnare av Pedagogiskt pris kommer att tillkännages i SFAI-tidningen och på
hemsidan. Pristagare för 2020 blir Anders Enskog.
Emma påminner allmänheten om nya anmälningar till pris för 2021.
Kriterier för priset finns på Dropbox

SR-mötet
Finns behov bland SR för dialog. Regionala e-möten? Digitalt halvdagsmöte
nationellt? 2-timmarsmöte? Lunchmöte?
Anders skickar ut enkät till landets SR innan mötet, inkluderar frågor om
behov/önskemål till e-möten.
Tema specialistansökning enligt 2015 års protokoll.
Mötesgrupp för Örebromötet utgörs av Linda, Sanna, Emma P. Malin Edfeldt
Ugarph och Diana Larsson, båda Örebro, tillfrågas som adjungerade

SYA
Årsmöte förra veckan. 4 nya ledamöter. Poster skall fördelas, ”nystart”
Enkäten: 46 svar. Resultatet i limbo, kommer att bearbetas av Linda och Harald

SPUR
Martin Thorsson, SPUR-samordnare för Anestesi & intensivvård.
Få andra specialiteter uppfyller målet med inspektion vart 5:e år. Alla fysiska
granskningar under 2020 inställda, en del har utförts digitalt. Samma kostnad för

e-inspektion, arbetstiden som kostar. Digitala granskningar bedöms som ett
sämre alternativ.
Stor diskrepans mellan olika specialiteters granskningar, finns ett stort
kalibreringsbehov både mellan specialiteter och inom vår specialitet.
Kostnaden för SPUR-inspektioner ett problem, som skulle kunna diskuteras på
gemensamt SR/VC-möte.
Statusuppdatering av SPUR i SFAI-tidningen, ombesörjs av Martin T. Visa
exempel på vilka kvalitetshöjande åtgärder inspektioner har lett till.

Kurser
Oklart hur stort problemet med inställda kurser är. Har även funnits problem
med att ST-läkare och kursgivare/föreläsare inte frigörs till kurser. Vissa enheter
har tillämpat ”tf specialist” efter nominell tid, uppnådd kompetens via
specialistkollegium och där enstaka kurs uteblivit.
Begränsat vad KVAST kan göra centralt, arbetet bedöms bäst utföras regionalt
gentemot arbetsgivare.
Oklart varför kursgivare inte ansöker för SK-kurser. Komplicerat? Låg ersättning?
Önskvärt att fler kursgivare erbjuder statligt finansierade SK-kurser, som alltså
är ”gratis” för arbetsgivaren.
Digitala kurser i ”on-demand”-format kommer att bli alltmer aktuellt.
Kursportalen ett första steg i denna riktning.
Pre-test-versionen används och prövas ut av Owain Thomas. Kommer att prövas
skarpt på en kurs i januari. Kursigvare och ST-läkare skall kunna registrera egna
sidor.
Kurs i medicinsk teknik och fysik aktuell att startas upp. Eventuellt samköras
med ultraljudskurs? Start 2021 eller 2022?

Internat i Uppsala
Januarimötet ställs in, eller snarare skjuts upp, till april. Dessutom e-möten, se
nedan

Övrigt
Ny utbildningsbok, ultraljud. Målbeskrivning för ultraljud håller på att utarbetas
av SFAI´s Ultraljuds-UPPgrupp, ett förslag föreligger. Ultraljud inte eget delmål i
kommande UB, men kan eventuellt sortera under (exempelvis) medicinteknisk
utrustning. EPA-anpassad kunskapsbeskrivning?
Inspel och idéer till internatmötet önskas, till Anders
Botanisera i Dropboxen!!

Till agenda nästa möte
Avstämning av godkända enligt 2015 års protokoll. Dela avidentifierad och
godkänd ansökan som ”facit”
Digitala specialistkollegier
Ansvarsfördelning inom KVAST
Marco presenterar erfarenheter och lärdomar från utbildning ”Faculty
development”

Kommande möten
Teams 21 januari 0900-1400
Telefonmöte ???
Internat 22-23 april, Uppsala
Telefonmöte 26/8: Status SR-mötet
SR-möte tisdag 14/9 under SFAI-veckan 2021 Örebro
KVAST-möte Onsdag 15/9 kl 8-11
Decembermöte

