
 
KVAST Årsrapport 2020-2021 
   
För KVAST utgör det nationella mötet för studierektorer i Anestesi och Intensivvård en naturlig 
brytpunkt inför ett nytt arbetsår. Därför omfattar årsrapporten perioden fr.om. september 2020 t.o.m. 
det nationella SR-mötet 2021 under SFAI-veckan.   

KVAST består av ledamöter från landets alla sjukvårdsregioner, antalet ledamöter är baserat på antalet 
ST-läkare i respektive region. Regionens studierektorsnätverk föreslår representant till KVAST som 
utifrån kompetens och KVASTs sammansättning väljer in ledamot. Sveriges Yngre Anestesiologer 
(SYA) har två ledamöter i KVAST. SPUR-samordnare inom anestesi och intensivvård är 
representerad i KVAST. KVAST är representerad i SFAI styrelse via ordförande. 

KVAST utgör främst en stödfunktion för landets studierektorer och ST-läkare i frågor rörande ST-
utbildningen, författningen och specialistansökan. Frågor rörande ST kan ställas till regionens 
representant i KVAST och/eller via e-post till KVASTs funktionsbrevlåda kvast@sfai.se  
  
Pandemin med Covid-19 har bidragit till att arbetet i KVAST varit reducerat då dess ledamöter lagt 
stor del av sin tid på kliniskt arbete. Det nationella studierektorsmötet år 2020 var tyvärr tvunget att 
ställas in pga pandemin. KVAST har under det senaste året haft sex digitala möten och ett två dagar 
långt digitalt internat.  
  
Under året har KVAST:   
  

• Utlyst och röstat fram vinnare av det Pedagogiska Priset för både år 2020 och 2021. Priset 
delas ut under invigningen av SFAI-veckan. Pristagaren ska konsekvent och över tid bidragit 
till föredömlig ST-utbildning.  

• Fortsatt revidera, förtydliga och uppdatera Nya Utbildningsboken för 
Specialiseringstjänstgöring i Anestesi och Intensivvård, enligt SOFS 2015:8. 

• Inlett arbetet med den nya Utbildningsboken utifrån den nya författningen för ST-utbildning, 
HSLF-HS 2021:8, som kom i januari 2021. På grund av pandemin och de restriktioner den 
medfört har arbetet varit tvunget att bedrivas digitalt vilket medfört begränsade möjligheter till 
den viktiga dialog inom KVAST och med delföreningar som arbetet kräver. Målsättningen är 
att den nya Utbildningsboken ska kunna presenteras i september 2022. 

• Deltagit vid framtagandet av en text till utbildningsansvariga inom anestesi och intensivvård i 
Sverige för att försöka påverka att placering inom anestesi och intensivvård ska ingå i BT. 

• Deltagit i framtagandet av Kursportalen där kurser och utbildning ska presenteras. 
• Arbetat för att ge ST-läkare bättre förutsättningar för deltagande i SFAI-veckan bland annat 

genom fördelaktiga anmälningskostnader för ST och delmålsmärkt föreläsningar och 
symposier.  

• Bidragit med artiklar till SFAI-tidningen, bland annat om den utbildningsskuld som byggts 
upp under pandemin. 

• Deltagit vid ansökan om ramavtal för SK-kurser hos Socialstyrelsen. 
• Prioriterat ämnesområden för Socialstyrelsens SK-kurser. 
• Uppmanat och uppmuntrat landets ST-läkare att publicera sina Vetenskapliga ST-arbeten på 

hemsidan och i SFAI tidningen. Trots upprepade notiser har än så länge inga vetenskapliga 
arbeten inkommit för publicering.  

• Med anledning av pandemin med Covid-19 har flertalet obligatoriska ST-kurser ställts in 
vilket drabbat enskilda ST-läkare med uppskjuten specialistansökan. Problematiken är 
framförd till Socialstyrelsen och SKR i en skrivelse från SFAIs styrelse. 

• Mottagit och besvarat många frågor från landets studierektorer och ST-läkare.  

 



 

 

KVAST arrangerar det Nationella mötet för studierektorer i Anestesi och Intensivvård. Ett 
heldagsmöte i samband med SFAI-veckan som innehåller rapport om KVASTs arbete under året, 
diskussion om aktuella ST-ämnen samt föreläsningar och/eller workshops i undervisningsrelaterade 
ämnen. Nästa möte planeras i september 2021 i samband med SFAI/ANIVA-veckan i Örebro där 
gemensamma programpunkter planeras med Mötet för chefer och ledare. 

Utbildningsdelen av SFAI’s hemsida uppdateras kontinuerligt så att lättare kan hitta relevant 
information. Alla synpunkter och förbättringspotential tas tacksamt emot, kvast@sfai.se  
  
 KVAST är fortsatt remiss-instans för Socialstyrelsen i frågor som rör ST-utbildningen.  
  
För KVAST,  
Anders Silfver 
Ordförande KVAST  
 
 
 


