
Minnesanteckningar från KVAST-möte Linköping 17-18/1 2013 
 
Närvarande 17/1: 
 
 Stefan Lethipalo, Mats Hårdstedt, Christian Ahlstedt, Lars Spetz, Björn Bark, Fredrik 
Hesselvik, Kristina Hambraeus Jonzon, Patrik Hansson, Sanna Dahl, Cecilia Escher, Patrik 
Hansson 
 
Närvarande 18/1:  
 
Stefan Lethipalo, Mats Hårdstedt, Christian Ahlstedt, Lars Spetz, Björn Bark, Fredrik 
Hesselvik, Kristina Hambraeus Jonzon, Patrik Hansson, Sanna Dahl, Patrik Hansson, 
Lena Gamrin Gripenberg 
 
 
Torsdag 17/1 2013 
 
Kl. 10-12 
 
Brev skrivet av Mats till SoS angående oklarheter i vad som krävs för att bli godkänd 
specialist - författningen vs verkligheten, hur en ansökan skall se ut etc. Skall skickas in 
av Mats inom det närmaste. Möte med externa granskare planeras i samma ärende. 
Diskussion kring detta. Stefan, företrädande de externa granskarna, menar att 
bedömningar i det enskilda fallet måste gälla, och att fastställa exakta generella riktlinjer 
fungerar inte. Sannolikt kommer ”rättspraxis” utkristalliseras närmaste 3-5 åren, men 
från KVAST önskas klara guidelines fram till dess. Mats jobbar oförtrutet vidare. 
 
Hur ser rättsläget ut när en på kliniken bedömd färdig specialist och tjänstgör som 
sådan, när SoS inte godkänt ansökan. Gruppen överens om att något lagmässigt problem 
inte föreligger, utan att det är verksamhetschefen står för den bedömningen.  
 
KVAST önskar en fast och lättillgänglig kontakt på SoS. Flertalet kontakter gällande både 
inbjudan till möten och direkta frågor har tagits, men svar har inte kommit. Patrik skall 
tillsammans med Helen Seeman-Lodding via Svenska Läkarsällskapet och andra 
specialistföreningar driva frågan mot SoS, vilket man också ämnar göra gällande SoS 
handläggningstider. 
 
Förslag uppkom att en frågebank gällande ansökningsförfarandet, med exempel på 
problem, fallgropar etc, för att publiceras på SFAI:s hemsida. Patrik kontaktar MCI för 
att få en mail-adress, som skall användas för frågor och nå hela KVAST, för bearbetning. 
 
Kl. 13-14.30 
 
Utlandstjänstgöring under ST. Utsedd handledare och tydlig målbeskrivning behövs. 
Instruktioner finns på SoS hemsida:  
 
(http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/lakarnasstutlandstjanstgoring) 
 



Genomgång av hemsidan – utbildningsfliken. Björn förklarade läget kring den 
förvirrande presentationen av kurser på hemsidan och i SFAI-tidningen, och gavs 
mandat att i samråd med MCI förändra presentationen av kurser på hemsidan efter 
våra önskemål.  
 
Kurser under ST diskuterades. En ”Checklista för kurs”, med information till kursgivare 
efterfrågades för att presenteras på hemsidan Björn och Sanna utarbetar ett förslag 
till nästa möte. 
 
Kl. 15-17 
 
Specialanestesi – barn.  
 
Förberedande diskussion inför möte med SFBABI 18/1. 
 
Frågor till SFBABI: Hur skall barnanestesi hanteras inom ST? Skall tiden fördelas olika 
beroende på syftet (ST/bakjour)? Hur skall man säkerställa att utbildningsbokens mål 
uppnås (barn > 1 och/eller > 10kg)? Hur går arbetet med barnanestesi-”utbildarna”? 
 
Huvudmännen bör inte kunna sälja ut stor volym av barnverksamhet (ex öron) utan att 
också teckna utbildningsavtal. Patrik har lyft frågan i SFAI:s styrelse, och man driver 
frågan tillsammans med Svenskt Kirurgiskt Råd. 
 
Studerektorsmötet 2013 
 
Skall hållas på tåget från Stockholm 17/9. Handledning, pedagogik – inspiration (Pia 
Strand – Björn kontaktar), presentation av Mats arbete angående 
ansökningsförfarandet, regionalt kursprogram – kan vi lära av varandra (ansvariga i 
respektive region – Kristina/Anders) 
 
 
 
Fredag 18/1 2013 
 
Kl. 09-11.30 
 
Större revision av målbeskrivningen kan komma att bli aktuell i samband med 
avskaffandet av AT. Mindre ändringar finns dock behov av att göra redan nu. 
 
SFBABI – Suzanne Odeberg, Urban Fläring 
 
SFBABI:s inställning är att alla ST-läkare skall få en ordentlig barnanestesiutbildning 
under sin ST. Framtidsvision: ST-läkarna får 4 månaders placeringar, i kombination med 
simulatorträning, på en klinik med tillräcklig barnanestesiologisk verksamhet utrustad 
med utbildad ”barnanestesiutbildare” (se nedan) 
 
Frågan har först nu börjat drivas av SFBABI, och skall presenteras på 
verksamhetschefsmötet om en vecka. 
 



”Barnanestesiutbildarna” skall inledningsvis tillbringa 6 månader på barnanestesiklinik, 
därefter rotera in igen 3 mån vartannat år. 10-12 ”externa utbildningscentra” ses som 
ett möjligt mål. 
 
 
Ett utskott för att snabba på processen skall bildas med medlemmar från SFBABI 
och KVAST.  
 
SFBABI presenterade ett nytt förslag på ST-målbeskrivning för barnanestesi och –
intensivvård, som kommer att skickas ut till KVAST:s medlemmar. 
 
Gruppen konstaterar att det är skillnad på grundläggande kunskap i barnanestesi, som 
alla ST-läkare skall ha, och det som avses med Specialanestesi i utbildningsboken. Den 
grundläggande barnanestesikunskapen kan man tillägna sig utanför de specialiserade 
barnanestesi-/IVA-enheterna, om enheten där man tjänstgör hanterar barn i tillräcklig 
omfattning. Specialanestesi handlar om att tjänstgöra på en enhet särskilt anpassad för 
den specifika fysiologi/patofysiologi som hanteras där, t ex thorax-, neuro- eller 
barnanestesiologisk enhet. 
 
 
Kl. 11.30-13  
 
(IPULS)/Socialstyrelsen – Jenita Nilsson, Kerstin Lundin 
 
KUST – kurser under ST 
  
Ett digitalt kursunderlag skall tas fram och ligga till grund för fördelning av statliga 
anslag. Fokus är på KURSÄMNEN, som årligen skall revideras i samråd med 
specialistföreningarna. Arbetet pågår i form av workshops under 2013. Mot bakgrund av 
dessa kursämnen, och en kontinuerlig uppföljning av antalet ST-läkare i olika 
specialiteter, tänker man sig fördela de statliga anslagen för kursverksamheten. 
 
En virtuell UTBILDNINGSPLANERARE skall upprättas där ST-läkaren skall kunna 
planera sin ST, såväl kurser som tjänstgöring. Release planerad till 2014/2015. 
 
SKiLLS – projekt för att förbättra läkemedelsanvändningen riktat till ST-läkare, särskilt 
inom läkemedelsintensiva specialiteter. Man önskar hjälp av ett antal ST-läkare till 
några halvdagar, för att inhämta bakgrundskunskap. 
 
 
Uppdrag givna under mötet: 
 
Se fetstilad text i minnesanteckningarna. 
 
 
Kommande möten 
 
3/6  – Stockholm kl 09-16 
26/8 – Stockholm kl 09-16                                                                      Vid pennnan, Björn Bark 


