
Agenda KVAST möte 221208 Kl 9-16, SLS Stockholm 

Närvarande: 

Anders S (Teams) ordf., Björn N (sekr), Marco S, Martin T, Ingrid B, Morten S, Miranda v R, Emma P, 

Hanna C 

1. Val av mötesordförande - Anders 

2. Val av sekreterare - Björn 

3. Val av justerare - Ingrid 

4. Landet runt 

Sthlm: Regionsövergripande ST-råd: bra på det stora hela, oro bland ST och dess ledning över ökande 

mängd ST som anställts på kort tid och riskerar att leda till brist på platser för specialanestesi. SPUR 

resultat inväntas. DS (MvR): viroser leder t platsbrist. ST oroar sig lite över att akutsjukvårdsrandare 

skall konkurrera om moment. SYA: Kåbdalis v 11! Omrockad i styrelsen. Utbildningsdag HT-23 om 

organdonation. 

VGR: ST i väst rullar på, bl a blockadutbildning som uppskattas. Anmäls till HOLA. Avs. spec ane får 

man i GbG alla tre men med tre mån barnane men på andra ställen (som visserligen har en del 

barnanestesi integrerat) i samma region endast en spec.ane. Hanna: arbetsmiljö Sahlgrenska 

problem efter medarbetarundersökning. Även ST gruppen signalerar illabefinnande, hög 

arbetsbelastning. Introchecklista utifrån EPAs. EPA introduktion på neuro. ST-planskonstruktören 

skall få in EPAs och koppla till delmål för att kunna åskådliggöra dess måluppfyllnad på ett 

pragmatiskt sätt. Högt produktionstryck! 10–15 salar pågår efter arbetstid. Hanna har fått pris – 

grattis!!! 

UAS: rekryterar, nu 32 ST. Populärt! RS o Covid ökar och nya restriktioner i luften. Ny ST-chef Richard 

Lagerdahl. 3 mån. barn o 3 mån neuro får alla, ingen Thx. Neuro skulle kunna ta fler, enstaka till barn 

möjligt. Finns en länk där externa kan anmäla sig.  

Emma varit i Kroatien på möte med EBA (European Board of Anesthesiologists) UEMS (Union 

Européenne Médecins Specialistes.) en sorts parallell föreningsverksamhet med ESAIC. Framför allt 

drivs utbildning, patientsäkerhet, www – welfare, workforce mm arbetsmiljöfrågor, samt 

kvalitetssäkringsfrågor. Möte i Zagreb. Även i Europa svårt med specialanestesirotationer. Många 

delföreningar och organ med ibland otydliga uppdrag, men som bäst möjligheter att driva frågor 

med europeiska perspektiv. Emma skriver en sammanfattning av dessa föreningar och deras 

verksamheter. Maja drivit att SFAI skall genomlysa vilka som är representerade i vilka sammanhang 

och vad som förväntas. 

Södra regionen: Liknande problem avs specialanestesier. Argument finns från olika sjukhus avs 

kompetenskrav och hur det påverkar tillgång till spec.ane. Regionala dagar fungerar väl. “Läkare på 

sal” (pga sköterskebrist) har tagits bort efter stort missnöjen, avvikelse mm. Kvar i 

introduktionsprogrammet dock. Friska barnanestesier också flaskhals. Högt söktryck till ST anestesi.  

Västernorrland: Mindre produktionstryck men mkt problematiska organisatoriska problem. 10 ST, 

varav 9 kvinnor. I norra regionen 79 ST-läkare. Thorax i Umeå har funderat på att minska spec.anetid 

till fyra mån. Anders går SSAI-POMM 

Akutsjukvård ha högt ställda mål som ur anestesi/intensivvårdens perspektiv ter sig orealistiska. I 

Danmark bjöds övriga specialistföreningar in för åsikter avseende utbildningsmål.  



SPUR (Martin): Stor insats i Sthlm. Arbetar i kapp, kanske i mål om ett år. VGR granskas v 22. Många 

gör sammanhållna granskningar med central finansiering. Bra men logistiskt krävande. Mkt jobb med 

checklista anpassad till 2021 års föreskrift. Kraven ännu högre, uttolkningen skärpts. Risk med det att 

man förstorar detaljers betydelse och tappar det större och kanske viktigare. Förslag att tillföra ett 

appendix till utbildningsboken o/e att LiPUS skapar utbildningsmaterial om de viktigaste 

strukturerna och processerna som SPUR inspekterar så att inspektionseffekten blir maximalt 

konstruktiv. 

5. Föregående protokoll  

VGR utsett Henrik Elf, ST-SR i Borås som kandidat. Henrik hälsas välkommen och bjuds in till 

internatet liksom Unni Björnheden, Maja Ångman och Fredrik Kullberg. 

Ultraljudskurser. Uppgruppen kan erbjuda ett turnerande kurskoncept för nivå basic 

(appendixnivån). EPA ej startat. 

6. Utbildningsboken, plan för färdigställande och publicering 

UB efterfrågas av kollegor. Anders, Marco och Björn har den.  Appendix barn inte riktigt klart.  

Beslut att publicera med inledande portaltext (Emma) vem som skall gå efter vilken UB samt 

separera appendix så att de kan uppdateras lättare. Specialanestesifrågan behöver djupare analys 

och om det arbetet föranleder större förändringar får det annonseras via hemsida och mail. 

Appendix SPUR skall tillkomma enl ovan (Martin författar) och alla appendices skall sparas på 

dropbox och separata hårddiskar. 

Björn och Marco effektuerar 

7. Specialanestesi, hur göra och gå vidare? 

Brist på utbildningsplatser: Inventera regionvis antal ST och antal specialanestesiplatser. Problemet 

lyfts i SFAI´s styrelse och kommer att tas till verksamhetschefer i landet. SFAI o KVAST har stort 

ansvar.  

Varje region måste till nästa möte inventera antal ST och antal specialanestiplatser ad modum 

Ångman (se mail fr Anders). 

Omfattning och syfte: Långa diskussioner avs innehåll och tid för specialanestesi och minimikrav för 

SoS. Viktigt att KVAST försvarar krav på specialanestesi för att inte detta skall försvinna ur curriculum 

och för att kunna motsvara europeisk specialiststandard för anestesi och intensivvård. Tidskrav kan (i 

en målstyrd utbildning) försvaras utifrån att en viss tid för bedömning av huruvida måluppfyllelse 

nåtts. Dessutom verkar den pedagogiska pendeln svänger från radikal målstyrdhet till en 

kombination. I England talas nu om “capabilities” istället för “competencies” vilket signalerar vikten 

av de svårfångade lärdomar och den självständighet som utvecklas i en viss kontext över tid. 

Sex månader blivit praxis efter förra utbildningsboken. Mottagande enheter kräver ibland sex 

månader för att de skall kunna bidra i jourlinjer mm. Beroende på uppdrag finns goda lokala 

argument för antal och längd på specialanestesiplaceringar. 

Vch-möte i mars (Anders och Marco o/e Björn): 

Specialanestesier 

Till VCh möte på SFAI-veckan: 



Specialanestesier, ansvar för kompetensbedömning, Hannas forskning 

Utbildningspunkt skall bevakas av KVASTs ordf i SFAIs styrelse. Utbildningspunkten i mötet m chefer 

på SFAI-veckan bör ev breddas för att även tillgodose AnIVA-delen av deltagarna. 

8. Bedömningar/EPAs 

Om bedömningarna skall omarbetas bör de gå i linje med EPA´s men utformning utifrån etablerade 

instrument som Cex, Dops, CBD. Hanna leder arbetet på internatet. 

9. Årshjul för KVAST 

Uppdaterades. Finns på Dropboxen under “Möten” 

I SFAI-tidningen mars kommer annons om SR-mötet (Miranda fixar). Annons skickad av Emma för 

publ i SFAI-tidningen. Omröstning i april. 

10. SK-kurser, information 

På LiPUS finns ane/IV relevanta kurser som är LiPUS-certifierade men inte SK-kurser. Allt som har en 

avgift är inte SK-kurs (för vilka man inte får ta betalt, då finansieringen är statlig). Byråkrati och låg 

ersättning problem som i praktiken nästan omöjliggör för kursgivare. Grundstrukturen för 

kursarrangemang är också mkt god. KVASTs ordf får i början av hösten mail med förfrågan om 

lämpliga ämnen för SK-kurser. För 2024 prövas att föreslå smärta. 

 

SFAIs styrelse bör ta i frågan om krav vid kursarrangemang: hur stor egen ersättning till kursgivaren 

som är rimlig, kvalitetssäkring av kursen (skall alla LiPUS-certifieras?), hur överskott disponeras, helt 

enkelt hur kursverksamheter fungerar som KVAST ställer sig bakom. Vissa villkor bör vara uppfyllda 

för att tillåta genom att tillåta annonsering på hemsidan och SV-portalen. 

LiPUS certifiering bedömer struktur och funktion och bidrar med standardiserad utvärdering. Över 

tid kan det ge ett robust system men KVAST får rel svårt att bedöma kvaliteten på det medicinska 

innehållet. 

11. Core curriculum för simulering 

Europeiskt arbete pågår. Johan Creutzfeldt från Karolinska-H deltar i arbetet och troligen kommer en 

publikation inom kort. Bör KVAST rekommendera ett delmålskopplat “core curriculum för 

simuleringar”? En simulering för vissa EPAs? Risk med en rekommendation att det blir svårt att leva 

upp till i olika landsändar. Definitionsdiskussioner- vad är simulering?- kan uppstå. TAASK mycket 

etablerad. Å andra sidan är det inte av ondo om en rekommendation om simulering  leder till att 

kliniker bör ha en simulationskunnig som kan driva denna träningsform. 

12. SYA-dagar (Marco) 

Förslag på tema – handleda under handledning? Diskussion. MvR tar med men ev kanske räcker en 

dag. Kopplingar till EPAs och bedömningsmallar 

SYA planerar utbildningsdag på hösten och SYA-dagar på våren. Diskussion om SYA dagarna skall 

anpassas till regionernas lokala ST-fredagar. Risk att ST-fredag som är billig byts till dyrare variant.  

Nästa dag prel. v 46 2023.  

13. Övergång till Basecamp 



Vi är överens om att våra digitala arbetssätt behöver ensas och förenklas. Miranda förarbetar 

förslag. 

14. Individuell utbildningsplan 

Lägga upp en mall på individuell utbildningsplan utifrån Sanna Dahls mall på hemsidan. Skall också 

annonseras på hemsidan. Marco fixar efter kontakt med Sanna. 

ST-plan. VGR använder. Bra verktyg. En retroaktiv sammanfattning av hur ST fortskrider medan 

utbildningsplanen siktar framåt. Fyller inte SPUR-definitionen av individuell utbildningsplan.   

15. Internationella möten 

KVAST borde regelmässigt bevaka internationella möten såsom ICRE, AMEE mfl för att stärka 

kompetens och hålla oss à jour. Oavsett om detta kan finansieras av SFAI eller respektive region/AG 

bör vi rapportera till varandra. 

Kommande möten 

KVAST –internat Norrköping 16-17/1 


