Minnesanteckningar KVAST, 20140113-14, Lund.
Närvarande: Alexey Dolinin (ordförande), Björn Bark, Fredrik Hesselvik, Anders Enskog,
Cecilia Escher, Lena Gamrin Gripenberg, Lars Spetz, Sanna Dahl, Bijan Darvish
(sekreterare!), Kristina Hambraeus Jonzon, Filip Fredén, Peter Gottfridsson , Malin Ugarph
Edfeldt, Zinta Celma,

-

Vem bevakar anestesi och intensivvård relaterade frågorna i den nytillsatta
expertgruppen som skulle ägna sig åt generiska kompetensen inom ST på
socialstyrelsen? Finns det representation från ANIVA i denna expertgrupp? Alexey tar
reda på det.

-

Genomgång av KUST. Samtliga har skickats på remiss hos expertgrupper i Sverige
och senaste versionen inkluderar även deras kommentarer.
Godkända: IVA, Grundläggande anestesi, Neuroanestesi/IVA (delmål behöver
kompletteras), Thoraxanestesi/IVA, regional anestesi, Barnanestesi/IVA, Luftväg,
Smärta.
Väntande (under bearbetning): Obstetrisk anestesi, Katastrof prehospitalmedicin
och trauma (Katarina Lindgren), Tillämpade medicinska grundvetenskaper (behövs
detta som kursämne?)
Vi planerar att dessa dokument ska vara klara för att skickas in till socialstyrelsen i
mitten på februari.

-

Förslag från Zinta att komponera tex en webbaserad utbildningsmodul med bl a basic
science, smärta etc.

-

Socialstyrelsen kommer att maximalt upphandla hälften av det kursutbud som idag
finns. Dessa kurser kommer att kvalitetsgranskas av socialstyrelsen. En
kurscertifiering bör ske för de övriga nationella, regionala och lokala kurser. Detta
arbete bör kunna ske inom ramen för KVASTs arbete föreslår Alexey. Efter
diskussion i gruppen kommer vi fram till att Alexey kontaktar Lipus för att ta reda på
hur kurscertifiering hos Lipus går till samtidigt som KVAST arbete bör centreras till
att skapa ett ramverk, policydokument.

-

Kontakta webansvariga på SFAI att kurskalendariet på websidan behöver få en
notifieringsfunktion. Alexey kontaktar kansliet avseende detta.

-

Samordningsfunktion för kurser får även ske så att inte flera kurser går under samma
vecka/ period. Vi behöver framöver att arbeta med ett policydokument avseende detta.
Kurser, anmälningspolicy, ramverk och policy, bearbetning av anmälningsblanketter.
Anmälningsblanketten för specialanestesikurser ska revideras med tillägg av
”förväntad uttag av specialistexamen” och ”genomförd klinisk tjänstgöring inom

samma specialanestesi” (det sistnämnda diskvalificerar antagning till kursen). (Alexey
och Björn).
-

Kommande möten:
20140505 Stockholm
20140825 Stockholm
20140916 nationella SR mötet, inklusive middag, Jönköping
20130917 KVAST, Jönköping

-

Vad är maxantal för KVAST ledamöter och hur ska representationen från olika
regioner och landsting vara? Hur ofta ska vi träffas? Viktigt att både små och större
sjukhus är representerade annars finns det stor risk att universitetssjukhusen blir
mycket tongivande. Om vi träffas i samband med SFAI mötet behöver vi inte ha ett
möte under senhösten därför utgår mötet 20141124.
Från Halland, Maja Ewert, och från Östergötland Anna-Karin Strand kommer att få
förfrågan från Alexey att bli medlemmar i KVAST.

-

Definition av specialanestesi som förslag till socialstyrelsens författning (sidan 7 i
utbildningsboken): Med specialanestesi förstås här tjänstgöring på universitetssjukhus
vid enhet som bedriver anestesiverksamhet med tillhörande intensivvård som pga
sjukdomars patofysiologi, ingreppens komplexitet och specifika behov utgör ett
specialområde.

-

Obligatoriska specialanestesikurser är: Barnanestesi/IVA, Thoraxanestesi/IVA och
Neuroanestesi/IVA om tjänstgöring inte har skett på respektive specialenhet. Denna
text hör till utbildningsboken.

-

Delmål 11: ta bort ”samt att ha kunskap om de övriga”.

-

Ta bort ” Anestesitjänstgöringar som bör ingå är perioperativ vård i samband med
bukkirurgi, kärlkirugi, ortopedi, trauma, obstetrik och öron-, näs- och halskirurgi.” sidan
7.

-

” Sista delen av utbildningen bör innefatta sammanhängande längre placeringar på
intensivvårdsavdelning och inom specialanestesi.” sidan 7, ta bort ”sista delen”

-

Behöver utbildningsbokens detaljer förtydligas/ förfinas, flera detaljer läggas till?
Bakgrunden är delvis planerade revision av utbildningsboken och delvis efterfrågan
från SR gruppen (möte på SFAI tåget) om oklarheter kring smärta, prehospital
tjänstgöring, intensivvård, thorax, neuro, barn,simulering och trauma . Kontakt
behöver initieras med respektive delförening för förtydligande av bl a ovanstående.

-

KVAST efterfrågar vad Ung i SFAI saknar i utbildningsboken? Det har tidigare gjorts
en undersökning via Ung i SFAI. Dags att göra om detta? KVAST behöver se
resultatet av denna undersökning. Sanna D ombesörjer detta.

-

Ämnen till nationella SR mötet (Alexey):
- Årsrapport, 2h
- Specialanestesi

- Simulering i icke tekniska färdigheter/ kommunikations träning, bevisläge (Cecilia
E)
- Maila alla SR i förväg om befintliga handledarinstruktioner, idéer och lösningar
- Omvärldsanalys, vad händer med ST utbildningen i framtiden (AD kontaktar Jonas
Åkesson eller Lennart Kristiansson)
- Bedside undervisning och handledning
-

Behov av att ST på universitetssjukhus får möjlighet till tjänstgöring på mindre
sjukhus. Konceptet bidrar till ökade volymträning, mer självständigtarbete etc.
Liknande text behövs i den nya utbildningsboken.

-

Prof Jonas Åkesson på besök: förslag till strukturförändringar i Skåne genom delning
av anestesi och intensivvården. JÅ är UEMS ledamot tillsammans med Lennart
Christiansson och Hans Hjälmqvist och representerar Sverige. Intensivvårds
kompetensen är ytterst aktuellt ämne. I Pragmötet i november diskuterades om
multidiciplinär intensivvård och kravet för en läkare ur intensivvårdsperspektiv. Man
försöker att enas om kravspecifikation för läkare med arbete inom intensivvård. Det
verkar som att med anestesiologisk bakgrund och sammanlagd 2 år intensivvård kan vi
nå till den europeiska nivån.
Detta kan vi uppnå genom att först bli specialist inom anestesi och genom ytterligare 1
år tjänstgöring inom IVA nå även den kompetensen. Alternativet är att förlänga ST
trots målstyrning till 6 år. Det påminns även om eventuella omstrukturering av
läkarutbildning (förlängning till 6 år) och slopad AT och genomförande av basåret..
Förslag som kommer fram:
Vi kan öka IVA-tiden genom att slopa tid för vetenskapliga arbetet (vetenskap görs på
grundutbildningen), valfri placering på IVA och även minska på anestesitiden från 36
månader och uppnå dessa krav inom ramen för 5 årig ST. Med tanke på pågående
ambitioner gällande intensivvården får vi inom KVAST arbeta intensivt med revision
av utbildningsboken med ett mål i sikte; att ha 3 år anestesi och 2 år IVA. Således
kommer KVAST tyngsta kommande arbete under kommande året att ägnas åt
revisionen av utbildningsboken.

-

Peter och Zinta: Hemsidans innehåll behöver uppdateras. Google drive är mailad till
samtliga för att bl a ha möjlighet till gruppgemensamma dokument. KVAST sida
behöver utvidgas/ uppdateras med en kort sammanfattning om funktion, genomförda
arbeten samt kommande projekt (Lena GG).
Förslag: sfai.se/utbildning/KVAST till hemsidan KVAST i blått till höger på
hemsidan. Dessutom som flik redan på första sidan.

Kalendarium på hemsidan för kurser ska användas av kursgivare. Detaljer behöver
förbättras (Sanna D) och kursgivare ska uppdateras (Björn B).
-

Regionala ST utbildningar som avser lämna kursintyg ska vid SPUR inspektionerna
redovisa kursprogram och utvärderingar (Fredrik H).

-

Lena GG (sammankallande), Kristina HJ (eller Bijan D), Anders E, Filip F, Liselott W
kontaktar SIS för diskussion om nuvarande målbeskrivning inom intensivvården samt
framtida intensivvård och ST utbildningen.
AD tar upp med SFAIs styrelse om uppdragsbeskrivning för gruppen
(uppdragsgrupp), kostnader etc.

-

Arbetet med barnanestesi (Anders E) är i princip sammanställt och kommer att
presenteras på nästa vch-mötet samt publiceras på hemsidan?

-

Information till SR om kommande nationella mötet inklusive kvällsseminarium
(middagen). Varje regionrepresentant informerar SR i sin region. Det kommer att
skapas en lista innehållande namn och mailadress till samtliga SR på det nyskapade
Google Drive. Inbjudan till kvällsseminarium ska skickas ut till samtliga inklusive
anmälan via MCI. Festkommitten är Cecilia E, Malin U och Bijan D. Glöm inte
bordsplacering.

