
Minnesanteckningar KVAST-möte 

100830 

Närvarande: Patrik Hansson, Anne-Gro Egeberg, Fredrik Hesselvik, Hans Sköld, Anna Wennmo, 

Mats Hårdstedt, Peter  Gottfridsson, Katarina Lindgren 

• Lägesrapport från sjukhusen. Genomgående brist på specialister, undantag 

Linköping, Örebro 

• SR-möte Halmstad v 38.  19 anmälda. Anne-Gro kommer att skicka ut ytterligare 

information. 

Prel program 

1. Utbildningsboken 2009, 1-årserfarenhet 

2. SoS svarar på frågor –specialistläkansökan, fördjupningsarb, utländska läk 

3. Ansökan om specialistkompetens –Mats 

4. Ung i SFAI´s enkät om handledning ST-läkare- Anna, Peter 

5. SFAI´s nationella granskare –Stefan 

6. SPUR´s framtid –Fredrik 

7. Erfarenhetsutbyte – förutsättningar som SR mm 

8. Heba Shemais, ordf i ILIS . Föreläsning om svårigheten med provtjänstgöring och ST-

utb för läkare från icke-EU land. Fredrik försöker få tag på henne.  

• EU/ickeEU-läkare, krav på handledning.  Att ha en utländsk läkare på 

provanställning är att stort och ansvarsfyllt uppdrag. SoS direktiv för provanställning är 

tydliga vad gäller intyg av kompetens motsvarande svenskt leg med vad gäller för 

specialister? Det blir problem med bedömningarna när inte alla intyg från hemlandet finns. 

Det skulle underlätta om det fanns en mall för att objektivisera bedömningen. Är detta ngt 

för SFAI/KVAST att utforma? Anne-Gro kontaktar SoS - vad gäller rent formellt? Kan de 

informera oss om detta på SR-mötet i Halmstad? 

• KVAST internat Karlstad.  Flyttas till 10-11/2 2011 

• KVAST möte 101119 Stockholm, 110502 Stockholm, 110829 Stockholm 

• Den sammanhållna kliniken. 
Utveckling i Sverige. Respons på vår engelska målbeskrivning? 

Målbeskrivning för specialanestesierna.  De olika 

specialanestesiföreningarna har fått uppdraget att utarbeta målbeskrivningar. Thorax har enl 

uppgift flera, KS Neuro har en. Barn vill att KVAST ska utarbeta mål som de sedan kan 

godkänna. Birgitta håller i frågan. Om hon kan samla in råmaterial från de olika föreningarna 

kan vi fortsätta disk frågan på internatet i Karlstad.  

• Ung i SFAI.  Vårmöte om koagulation - bra möte, många deltagare. På SFAI mötet 

kommer två kollegor prata om att jobba utomlands. Ung i SFAI försöker upparbeta en 
kunskapsbas om utomlandsarbete så att man som ST-läkare lättare kan åka iväg. Försöker 

verka för att ST-läkarna ska presentera sina vetenskapliga arbeten på SFAI mötet varje år. 

• Det vetenskapliga  arbetet.   Fortfarande ngt oklart vad som gäller, skillnader i 

tidsomfång mellan olika kliniker. FoU i Karlstad har utformat direktiv som kan vara läsvärda. 

Kontakta Mikael Hasselgren, FOU, Karlstad vb. 



• MCI kursportal Patrik visar förslag på nya portalen.  Ung i SFAI är positiva. KVAST är 

positiva. Till STURSK för bedömning. 


