KVAST-möte Jönköping 140917
Deltagare: Ordförande Alexey Dolinin, Bijan Darvish, Maja Ewert, Peter Gottfridsson, Filip Fredén,
Malin Ugarph Edfeldt, Sanna Dahl, Zinta Celma, Anders Enskog, Lars Spetz, Fredrik Hesselvik,
Anders Silfver,
Liselotte?
Kristina?
Cecilia?
Lena?
Vad kom upp på SR-mötet?
Önskemål om obligatorisk placering på små sjukhus för ST-läkare från stora sjukhus.
Akutläkarna- hur löser vid deras randning á 6 mån?
Specialanestesi- bör vi driva att det blir en PG utbildning som i Europa? KVAST hänvisar till den
nytillsatta gruppen fr SFAIs styrelse
Intensivvård- intresse framkom av att driva frågan om förlängning av denna del av utbildningen.
Viktigt att nämna ordet ”Intensivvård” som förklaring till svikt av vitala funktioner. Vi behöver vidga
begreppet att innefatta diagnostik, utredningar, behandlingsmetoder som angränsar till/används
inom intensivvård.
Lena Gamrin, Anders Enskog författar ett förslag till formulering.
KVAST arbete under hösten
KURSÄMNEN:
Grundläggande anestesi- upphandling gjord i våras.
Thoraxansetesi och intensivvård: Per Nellgård fått godkänt för sin kurs.
Information angående arbetet med kursämnen ligger på Socialstyrelsens hemsida.
Frågan kom upp, om KVAST ska meddela KUST att vi är tveksamma till utformningen av kurser
som är gemensamma för olika specialiteter, tex allmän smärtkurs. Vi tror inte att det kommer vara
givande för anestesiologer. Alexey mailar och bjuder in Jenita Nilsson till ett styrelsemöte.
De kurser som upphandlas kommer bli öppna för alla, vilket kan innebära att det kan bli fulltecknat
med icke-anestesiologer.
LIPUS har en något oklar roll i frågan.
INTENSIVVÅRDSDOKUMENTET
Det som är formulerat kan ses som en försvenskning av Cobatrice, enligt Bijan Darvish.
Zinta är den enda som kommenterat dokumentet.
Övriga styrelsemedlemmar uppmanas att läsa noga.
INTERNATET jan 2015
Författningen bör då vara klar.
Därmed är det högtid att formulera om utbildningsboken utefter de nya delmålen.
ST-läkare som tillfrågats via Ung i SFAI är i det stora hela nöjda med utbildningsboken. Däremot
behöver språket förbättras. Upplägget och formuleringar är i nuläget inte enhetliga.
KVAST beslutar att dela upp delmålen. Vi ska använda en fast struktur kring hur vi bygger upp
texten. Exempelis går det använda det arbete som gjorts med IVA-ämnet av Bijan, Anders mfl.
Därefter föreslås att vi bet om professionell språklig hjälp, tex av Jenny Århammar.

Ytterligare förslag till strukturen för målbeskrivningen: Lägga till bilagor? Mer kortfattade checklistor
i utbildningsboken?
Tanken är att vi börjar utforma text efter delmål i punktform.
Arbetsfördelning:
Smärta-Lars Spetz
C9 Hantera akuta situationer
C10 Transport Katatastrofmedicin- Björn Bark, Maja Everts
C 11 Specialanestesier
Neuro: Malin, Bijan
Thorax:Filip och Fredrik: mycket finns klart
Barn: färdigt dokument
Målet är att ha en formulering i början av delmålet, för att definiera ämnesområdet.
C5
C4

anestesi - Alexey, Peter
diagnostiska metoder Alexey, Peter, Anders

C3
C2

Riskbedömning preoperativ vård- Liselott, Alexey
Medicinskteknik - Zinta, Anders

C1 Grundvetenskap - Sanna

