KVAST 210121 Teams
Närvarande: Anders Silfver (KVAST ordf. Sundsvall), Maja Ewert (fd. ordf. Varberg), Martin Thorsson
(Varberg/Gbg), Sanna Dahl (Norrköping), Harald Persson (Kalmar), Morten Strinnholm (Kungälv),
Hanna Chin (VGR/Gbg), Marco Schuster (Sthlm/SÖS), Ingrid Berkestedt (Lund), Emma Pontén (UAS),
Miranda v Rosen (SYA-styrelse repr. Karolinska H), Linda Forsberg (SYA-repr Varberg), Björn Nilsson
(Sthlm/Karolinska, sekr.)
Frånvarande: Filip Fredén
Justerare: Maja Ewert, Harald Persson
Landet runt: Läget präglas av covid-pandemin.
Region Halland: Läget under kontroll avs covid. Rekryterat ST, en som skall dubbelspecialisera
anestesi/akutmedicin. Maja Ewert lämnar uppdraget som verksamhetschef sista mars.
Kungälv: Covid genererar mycket IVA tid för ST. Enstaka försening av specialistansökan pga. covid.
Region Syd: Kursskuld avs. vetenskap, specialanestesi mm. leder till nödlösningar. Risk för utmattning
pga. covid. ST jobbar mycket på covid-IVA.
Sthlm/SÖS: Hoppas på utplaning/minskning. ST-läkare inte lika hårt belastade som grupp denna
andra våg av olika anledningar. Inställda kurser, enstaka inställd ST-fredag. Synd att planering krockat
barn/neurokurs v 18. SPUR aktuellt för SÖS.
Östergötland/Norrköping: Covid lättar något? Svårt m utbildning. Svårt m projekttid.
Göteborg: Platåfas, 2 extra-IVA öppna. Trötta, utbildningen haltar fram med kreativa lösningar.
Uppsala: Barn, neuro integrerat i ST, så mindre problem. Thorax-kurs inställd. Covid-kurva går snabbt
neråt. Digitala specialistkollegier, liksom föreläsningar. Nästa utmaning blandning av IRL/digitalt.
SPUR väntar.
Kalmar: KLA ej aktiverat. Personal trött. 13/20 tjänster bemannade, befaras en underbemannad vår.
Sundsvall: Snarast överbemannat, kom väl till pass under covid. Inställda kurser. Framskjutna
specialistansökningar, dessa får uppjusterad lön till specialistnivå vilket uppskattas. Anders rek. detta
enl. region Östergötlands direktiv. All utbildning redan digitaliserad sedan länge pga. stora avstånd.
Föregående protokoll:
Artikel SFAI tidning inlämnad.
Pedagogiskt Pris: Anders Enskog! Tillkännages i SFAI-tidningen och på hemsidan. Emma publicerar
information/uppmaning om nya nomineringar för pedagogiskt pris 2021 för Örebromötet. Kriterier
för priset finns på Dropbox – överföras till TEAMS?
Dagens punkter:
SYAs enkät: Utskickad till KVAST. Studierektorer företrädande ca 500 ST svarade.
Sammanfattningsvis problem med barn- och neurokurserna. Vetenskapligt arbete uppskjutits. För
stor del covid-IVA och mindre exponering för ”vanliga” IVA-patienter har givit förlängd ST.

Randningar förlängda eller förskjutna. Positivt - ökad kompetens samarbete/logistik pga pandemin.
Efterfrågas kurser i digitalt format.
Behov av ny inventering av antal ST i anestesi och intensivvård samt namn på landets
studierektorer. Harald och Ingrid (ansvariga för funktionsmail) tar denna uppgift
Kursskuld: Neuro- och barnkurser krockar v 18? Sanna Dahl kontaktar kursgivarna med önskemål om
att sprida dessa obligatoriska kurser under våren.
Definition av kurs och framtiden för kurser. ”Netflix för kurser”- on-demandkursportal- är det
framtiden? Kräver infrastruktur, kan ev. äskas pengar för detta? Svårt för enskilda kursgivare.
Grundutbildningen för läkare tidigt ute med digital utbildning, framför allt i norr där erfarenhet finns.
Vilket är den pedagogiska poängen med fysiska kurser? Vad är skillnaden och det unika i jämförelse
med att läsa eller lyssna på en podd? Oro för att interaktion/diskussion/frågor/nätverkande saknas
vid digital kurs. Hybridmodell med teoretisk förkunskap tillgänglig permanent, följt av pretest, följt av
praktiska moment IRL ter sig attraktivt. Faculty development-kurs worldwide fungerade utmärkt
digitalt även de moment man vill åt vid fysisk kurs (Marco presenterar nästa möte).
Kan KVAST skriva en rekommendation för digital kurs som stöd för kursgivare? Sverige i sin vagga avs.
detta och synd om alla skall uppfinna hjulet lokalt. Kursgivare behöver praktisk hjälp. Föreläsning för
SR om hur man lyckas med digital kurs är ett förslag. Anna Molin Umeå är förslag och Anders
kontaktar. SYA tar på sig att skicka enkät till landets ST avseende för-/nackdelar med olika
kursupplägg. SFAI kommer att approchera SoS och SKR avs. att tid och resurser måste tillföras för att
hantera covid-relaterad utbildningsproblem, kursskulder mm.
Utbildningsboken
Författning 2020 står för dörren och utbildningsboken skall uppdateras. Senast detta skedde 2015
infördes a, b, c-delmål. Stort jobb som tog ett par år. Utmaning denna gång är övergång från AT till
BT, men delmål i övrigt är snarlika. KVAST koncentrerar sig främst på c-delmålen. När arbetet med
boken startar pausas det mesta.
Skall CBME vävas in? För att hinna i tid blir ett delmålsformat med EPA´s och milestones tveksamt.
Alla delmål skall remitteras till specialistföreningar etc. vilket tar lång tid. Kanske bör ändå den
pedagogiska modellen med CBME omnämnas i något stycke (under assessment?) för att ligga före till
nästa uppdatering.
Alla uppmanas läsa på sitt delmål (se dropbox) för att snabba på uppstart av detta arbete som är
en av KVASTs kärnuppgifter.
SFAI
SFAI-veckan inställd. Uppsala arrangerar 2022 i stället, Örebro 2021. Inget SR-stormöte under
kommande vinter.
SFAI´s styrelse (ME): Brandsläckning pga. covid. Stort fokus på utbildningsskuld och IVA-resurser och
man skall approchera SoS och SKR för ev. extra resurser. Vaccinationsfrågor också uppe men verkar
på väg att lösas.
1 februari planeras digitalt Verksamhetschefsmöte avseende dessa problems omfattning.
KVAST - arbetsfördelning
Arbetssätt: Använd nya mail för nya frågor, undvik mailtrådar
Teams och Dropbox: Marco Schuster
Funktionsbrevlåda: Harald och Ingrid

Hemsida: Marco Schuster, Harald Persson. Mötesprotokoll skall dit. Översyn behövs.
Kurssamordnare: Sanna Dahl, Harald Persson
SR-mötesgrupp: Hanna Chin, Emma Pontén, Linda, Miranda och Sanna bollplank
Delmål är fördelade. Alla bör påminna sig om material i Dropbox, läsa på och redan nu påbörja det
stora arbetet med Utbildningsboken 2020.
SR-mötet
Mötesgrupp för Örebromötet 14/9 utgörs av Hanna, Emma P, Linda/Miranda. Malin Edfeldt Ugarph
och Diana Larsson, båda Örebro, tillfrågas som adjungerade.
Anders går igenom det som kommit upp i enkät till landets SR:
20 st. har svarat. Önskar 2–3/år digitala möten á två timmar eller halvdag.
Innehållsmässigt önskas ta upp/ha hjälp från KVAST med:
• Kurser - utbud och samordning
• Digitalisering - av loggbok, specialistansökan, kursgodkännande mm
• Bedömningsinstrument
• Handledning
• Specialistansökan enl. 2015´s författning: Diskuterats tidigare.
• Projektarbete: Tips och råd önskas, olikheter finns
• Inspirationsföreläsning: Bra idé med någon med erfarenhet av att arr. digitala kurser.
Fundera övre lämpliga föreläsare och maila idéer till mötesgruppen!
• Covid: Brist på ”vanlig” intensivvård. Inställda kurser, svårt m handledning.
• Påverka arbetsgivaren för tillräckliga utbildningsresurser – här riktar SFAI skrivelser centralt.
• CBME
Enkätresultatet skall skickas ut till alla studierektorer. (Anders)
Ytterligare idé är att i slutet av SR—mötet ha gemensam sittning tillsammans med
verksamhetschefsmötet som sker parallellt.
Planering av ev. ytterligare SR-möte VT-21 ske, lämnas till SR-mötesgruppen
SYA
4 nya ledamöter. Poster skall fördelas, ”nystart”.
Enkäten: 46 svar.
ST-läkare ”som sitter på sal” för att täcka för anestesisjuksköterskor, förekommer i olika omfattning i
olika regioner (ffa Skåne?). På andra ställen (Sthlm) finns brist på denna utbildningsform pga höga
flöden av sköterskestudenter. Omfattningen får inte bli så stor (pga. sköterskebrist) att den går ut
över övrig utbildning.
Linas sammanfattning av detta inväntas, KVAST ställer sig bakom med ovanstående resonemang.
Förslag till gruppdiskussion inom SYA:
• Psykisk ohälsa
• Digitalisering av kurser – vilka har man gått? Vilka skulle passa digitalt?
• Handledning – vad vill ST-läkarna ha? Vad missar utbildningsboken (omdöme, logistik, mm)
Privata aktörer-outnyttjad utbildningsresurs
Svåråtkomligt. Kan möjligen nås i samband med upphandlingar centralt där utbildningsinsatser kan
betonas?
SPUR

Martin Thorsson, SPUR-samordnare för Anestesi & intensivvård.
Få andra specialiteter uppfyller målet med inspektion vart 5:e år. Stor diskrepans mellan olika
specialiteters granskningar, finns ett stort kalibreringsbehov både mellan
specialiteter och inom vår specialitet.
Alla fysiska granskningar under 2020 inställda, en del har utförts digitalt. Samma kostnad för einspektion, arbetstiden som kostar. Digitala granskningar bedöms som ett sämre alternativ.
Kostnaden för SPUR-inspektioner ett problem, särskilt för små kliniker som upplever kostnaden som
oproportionerligt stor. Detta skulle kunna diskuteras på gemensamt SR/VC-möte.
Statusuppdatering av SPUR i SFAI-tidningen, ombesörjs av Martin T, till nr 2 (deadline 8 mars). Visa
exempel på vilka kvalitetshöjande åtgärder inspektioner har lett till.
Granskning av sidoutbildande verksamhet
Granskning av SPUR sker i enlighet med föreskrift (lag) gällande de verksamheter som har egna STläkare. Föreskriften omfattar dock inte sidoutbildande verksamheter till exempel thoraxanestesi.
SPUR har dock genomfört granskningar, men frågan har kommit upp från framför allt
thoraxverksamhet. Sidoutbildning är en stor och obligatorisk del av specialistutbildningen och det
råder samsyn i KVAST att även dessa enheter skall ingå i SPUR.
Martin tar detta i Spurex och Anders mer centralt i uppvaktningen av SKR och SoS.
SFAI-tidningen
Behöver redaktionellt material från KVAST!!
Flera olika förslag finns, bla. ultraljuds-uppdragsgrupp (kommer u våren). Deadlines nr1=7 jan, nr2= 8
mars, nr3=22 juli, nr4=6 okt. Gärna bilder (av bra kvalitet)
Ansökan enligt 2015 års författning:
Efter lite diskussion enas vi om att det mest intressanta är vad som inte gått igenom och att
sammanfatta detta som en bank med tips och råd som också kan delas i form av dragning på SRmötena. Exempel tas in genom mail till regionala nätverk och läggs i dropboxmapp som Marco lägger
upp.
Digitala specialistkollegier
Tvingas fram i dagarna. Svårt att få rättvisande bild. På KS används länk som ST-läkaren kan ta upp
kontinuerligt för att få in fakta/bedömningar (som då blir fler men ev. kan bli inaktuella). Svårt att
lösa själva mötet tekniskt. Kollegiet ingår i arbetet och bör ersättas med arbetstid även om det sker
på distans.
Internat i Uppsala
22–23 april hoppas vi på!
Till nästa agenda
Kurser – fortsätta
JK – hur stor del i ST? Tid vs kompetens/handledning mm.
Marco presenterar då också erfarenheter och lärdomar från utbildningen ”Faculty development”
Antal veckor för projekt/vetenskapligt arbete
Specialanestesi – hur gör man i jmf med södra regionen
Kommande möten
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Teamsmöte 11/3
22-23/4
Internat Uppsala
26/8
Teamsmöte: Status SR-mötet
21/9
SR-möte tisdag under SFAI-veckan 2021 Örebro v 38
22/9
KVAST-möte kl 9-11
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Decembermöte, SLS 9-16

