
 

 

KVAST-möte 140505 

 

Deltagare: Alexey Dolinin, Lena Gamrin-Gripenberg, Malin Ugarph Edfeldt, Bijan Darvish, 

Fredrik Hässelvik, Björn Bark, Anders Enskog, Lars Spets, Zinta Celma, Peter Gottfridsson, Sanna 

Dahl, Christian Ahlstedt, Kristina Hambreus-Jonzon 

 

1. Landet runt, lägesrapport från ST-utbildningsorterna.   
 

Anders Enskog, Göteborg: Grete van den Berghe kommer till Göteborg under våren för att delta i 

ett seminarium. ST-väst har haft en genomgång av samtliga utbildningssatsningar. Inspirerande idé: 

De senast 5 årens nyblivna specialister firas med en fest under skolavslutningsveckan.  

 

Lars Spets, NÄL rapporterar om utmaningen med att regionens kliniker är så varierande i storlek 

och patientunderlag. Detta medför olika behov, för närvarande ffa vad gäller grundutbildning i 

barnanestesi.  

 

Zinta Celma, Hudiksvall. I det stora hela en välfungerande ST-utbildning. Zinta har skapat en 

hemsida för Mellansvenska regionen med gemensamma utbildningssatsningar, kontaktlista etc. 

 

Peter Gottfridsson, Umeå.  IVA och anestesi är 2 skilda kliniker i Umeå .16 ST-läkare. Introduktion 

av epidural-läggning har varit ett problem. Lösningen blev att anamma konceptet med EDA-skola, 

lånat från KS Solna. Detsamma gjordes med CVK-skolan. Dessa utbildningsinsatser sker 

fortlöpande under klinisk tjänstgöring på KS Solna.  

 

Sanna Dahl, Norrköping. Arbete med att hitta vägar att uppfylla delmål 15 är under arbete, då det 

inte anses uppfyllas i Östergötlands utbildningsprogram i dagsläget. Rapport från Ung i SFAI: 

Vårmöte i Arild. Tema anestesi och intensivvård vid hjärtsjukdom. Eko workshop med 3 olika 

grupper, för olika kunskapsnivåer. Ung i SFAI symposium under SFAI-veckan, etik och styrning i 

vården. Caroline Jintoft m kollega arrangerar. Bl a kommer Heidi Stensmyren delta.  

  

Christian Ahlstedt, Södertälje.  Rekommenderar BAS-kursen: 17 maj i Lund,(fullbokad), i okt 

Umeå. Idén är att utbyta instruktörer, i analogi med ATLS. Hittills mycket uppskattad kurs. 

 

Alexey Dolinin: Pågående organisationsförändringar: Fusion Malmö+Lund, gemensam anestesi-

IVA-klinik. Sannolikt en enda SR, evt med ST-chef. Totalt 40-50 ST-läkare. Lund 20 ST+2-4 vik. 

Malmö ca samma. Nätverket södra regionen, inne på 4 e omgången, program som löper 2,5 år, nu 

istället på 3 år. Pågående modernisering av hemsidan, där det planeras finnas arbetsmaterial för SR 

och handledare.  

Sociala händelser: I Lund firas nyblivna specialister med en fest. ST-läkare och familjer bjuds 

dessutom på på middag hos Alexey en gång per år.  

   

Lena Gamrin-Gripenberg, KS/Huddinge: Det upplevs som det i ledningen finns förståelse för 

ökande behov inom anestesi och intensivvård. Antal ST-läkare har utökats. Det är ett stort antal 

sökande, 30 pers på 3 ST-tjänster. Ett nytt operationsshus kommer byggas bakom Huddinge med 

planering att vara klart 2018.  

 

Bijan Darvish, KS/Solna. Har nyligen varit på SSAI educational comittee´s första möte. Det finns i 

nuläget 7 st SSAI utbildningar: IVA, barnanestesi, akutmed, obstetrik, thorax, perioperativ medicin. 

Antagningsproceduren till IVA-SSAI programmet kommer ändras, och baseras nu på godkänd 

EDAIC del 1. SSAI Smärta: 20-25 % icke anestesiologer.  

Stort arbete har lagts ned av Bijan och Kristina på att kontakta privata aktörer, som t ex Aleris, för 

att säkra upp utbildning i barnanestesi.  De privata aktörerna hävdar att utbildningsuppdraget inte 



 

 

finns nämnt i avtalet. Läkarförbundet kontaktade BD och KH förra veckan för att försöka bidra till 

en lösning av frågan. 

 

Kristina Hambreus Jonzon KS, Solna. På KS, Solna tillåts inga papperskopior i samband med 

kurser, allt erbjuds i elektroniskt format. Barnanestesi har nu samlats till en enhet, med möjlighet att 

få erfarenhet av att söva friska barn. 

 

Fredrik Hässelvik, Danderyd. Ny St-chef, Jenny Arhammar. Fredrik får i uppdrag att modifiera 

informationen om SPUR på SFAIs hemsida. Där ska finnas kriterier för SPUR-bedömningar. 

 

Malin Ugarph Edfeldt, Örebro. 5 st nyblivna specialister under 2013-2014. Under 2014 kommer 5 

st nya ST-läkare introduceras. Mellansvenska regionen har utvecklat ett gemensamt 

utbildningsprogram.  

 

2. Nationellt Studierektorsmöte tisdagen 16 september kl 10-16 under SFAI-

veckan i Jönköping.  

 
Planering av dagen: 

kl 10-11. 

Årsrapport från KVAST 

Inventering av andra specialiteters målbeskrivningar med fokus på sidoutbildning på AnIVA. 

Presentation av policyförslag. - Alexey Dolinin. 

 

ca kl 11.00-11.45 

Positiva erfarenheter från landet:  

Peter Gotfrodsson: Presentation av EDA- resp CVK-skola. ST-dagar har samordnats med 

neurologer och neurokirurger - resp med ÖNH-ST i luftvägsutbildning. Angränsande ST-

specialiteter bjuds ofta in till lokala utbildningar. 

Kristina/Bijan: PÅ Ks Solna är man på väg att ta hem ekogardiografi-utbildningen till den egna 

kliniken, med instruktörer från IVA.  

Zinta Celma: 1 utbildningsvecka per termin då ingen ledighet medges. Utmärkt tillfälle för sit-in, 

handledarsamtal, större simuleringar med alla kategorier på kliniken. 

 

11.45-12.30  

Ung i SFAI. Enkät angående vad ST-läkarna saknar i dagens utbildningsbok.  

 

12.30-13.30 lunch 

 

13.30-15.30 

Simulering för bättre patientsäkerhet: Cecilia Escher och Lisbeth Meurling arrangerar workshop.  

 

15.30-16.00 

Prehospital placering- lösningsförslag, tolkningsvarianter av delmålet. Björn Bark kontaktar 

delföreningen. 

 

Nutritionsmöte på kvällen tisdag 16/9. ca 500 kr/person.  

Malin kontaktar kollega i Jönköping ang val av restaurang. ca 40 personer.  

 

Onsdag 17 september kl 8-11 KVAST möte.  
KVAST är under fm inbjudna till VC-möte för att presentera det inlämnade förslaget gällande  

placering på enhet med specialanestesi. Bijan och Anders kommer att presentera KVAST synpunkt.  

 



 

 

3. KUST- ev samkörning av kurser med andra specialiteter.  

 

Förslagen på kursämnen är inlämnade till Socialstyrelsen. Ett konsultföretag, som har anlitats av 

Socialstyrelsen, har sammanställt en tabell på möjliga ämnen där kurser kan anordnas för flera 

specialiteter samtidigt. Socialstyrelsen kommer anordna workshops. Följande ämnen berör vår 

specialitet: Katastrof-Transportmedicin, barniva, iva, smärta. Lena Gamrin kommer närvara på 

workshop gällande intensivvård, Cecilia Escher deltar i workshop för pediatrisk intensivvård. Björn 

Bark – smärta och katastrofmedicin 

 

Zinta presenterar ett förslag, där vissa kurser kan ha en gemensam teoretisk bas. Denna 

grundkunskap kan förmedlas exempelvis via podcast, nätet eller liknande, och vara gemensam för 

tex gynekologer och anestesiologer.  Följande 1-2 dagar kan inriktas på specialitets-specifika 

ämnen.  

 

KVASTs ståndpunkt är att vi gärna inbjuder andra specialiteter till våra kurser, men anser inte att vi 

kan uppfylla våra delmål genom specialitetsövergripande kurser. Ett undantag skulle kunna vara 

smärtutbildning, som är en multidiciplinär diciplin.  

 

4. Individuella uppdrag.  
Definiera tillsammans med berörd delförening en tydligare beskrivning av de olika delmålen i 

utbildningsboken:  

  

IVA:   

KVAST(Bijan, Filip, Lena, Kristina, Anders)och SIS samarbetar i denna fråga. Uppdraget innebär 

att definiera kompetensmål för ny specialist i anestesi och intensivvård.   

Arbetsbeskriving: 

1) Formulera omfattande text med utgångspunkt fr SIS dokument, utbildningsboken, Cobatrice mm. 

Planen är att den texten sedan ska syntetiseras till mer kortfattad text som ska infogas i 

utbildningsboken.  

2) Inventera utbildningskapaciteten i landet, patientunderlag.  

3) Utbildningsaktiviteter som ska rekommenderas för att uppnå målen.  

4) Bedömning och utvärdering av att kompetensmålen uppnåtts.  

 

Thorax: Fredrik, Filip 

 

Smärta:  
Lars Spets har pratat med smärtläkare på NÄL. De rekommenderar 2 v klinisk placering på 

smärtenhet, samt en kurs, för att uppfylla delmål 8. Lars kommer ta kontakt med delföreningen för 

smärtläkare inom SFAI.  

 

Neuro: Malin.  

Tips gavs av Alexey att efterfråga delföreningens syn på hur en ökad volym av interventionell 

neuroradiologi kan komma att inverka på utbildningsbehovet.  

 

5. Utbildningsboken.  
 

Det medicinska innehållet kommer sannolikt vara relativt oförändrat i den nya författningen.  

Viktigt att noga tänka till om metoder för lärande.  

Sedan senaste upplagan av utbildningsboken har ultraljudet fått ett stort genombrott inom vaskulär 

access, regional anestesi och hjärteko, vilket får beaktas i den nya formuleringen.  



 

 

Samtliga i KVAST ska läsa igenom delmålen, förutom delmål 6. Kommentarer skickas till Alexey 

innan midsommar, som sedan sammanställer dessa åsikter indelat per delmål. På augustimötet delar 

vi upp delmålen sinsemellan för utförligare omarbetning i mindre arbetsgrupper.  

 

 

Möten 2015 

Internat Göteborg: 12-13 jan 

Månd 4 maj. Svenska Läkaresällskapets lokal bokad. 

 

Justerare Alexey Dolinin 

Sekreterare Malin Ugarph Edfeldt 


