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Hemsidan 

Struktur: KVAST på både utbildningsfliken samt delföreningsfliken KVAST granskar 4 
ggr/år de dokument som läggs upp. Studierektorerna kan skicka de dokument de vill ha 
publicerade på hemsidan till en droppbox. 

Innehållet kan vara 

Utbildningsdokument, sit in protokoll, studierektolista, spurresultat, regionkurser, st-
kurser, randtjänstgöringslista. 

Spurinspektörer 

Externa granskare. 

 

Egen licens på sjukhus för tredje lands läkare.  

För läkare utan svenskt specialistbevis finns möjlighet att tjänstgöra under 
läkarförordnande innan legitimation. (limited registration) 

 

KVAST ser flera nackdelar med denna lösning. För den enskilde läkaren så kan man bara 
tjänstgöra på detta sjukhus och med de arbetsuppgifter man tilldelas. Vidare utveckling 
och utbildning går långsammare. För arbetsgivaren är det en snabb lösning på ett 
bemanningsproblem men även för den enskilde läkaren att snabbare komma igång med 
sitt arbete som läkare. Snabbheten stärker säkerligen språkutvecklingen samt att man 
kommer över den första barriären att börja arbeta. 

Dock ska man eftersträva att se till att man får en fullvärdig specialist som kan arbeta 
självständigt. Till detta krävs handledning, utbildningsplaner samt kurser/utbildingar. 



Ett sådant upplägg som leder till ett specialistbevis kommer också att öka 
patientsäkerheten. 

 

IPULS/SPUR 

 

Resume: 2011 tog IPULS över SPUR verksamheten. Pga SPUR ekonomi inte fungerade 
samt föråldrat arbetssätt.  

Nytt självfinansierande; 9 supersinspektörer för hela landet. SFAI synpunkter och 
andras synpunkter togs inte tillvara. 

Fredrik har drivit att SFAI ville driva SPUR verksamheten som tidigare. Pga 
samarbetssvårigheter så rekommendar SFAI att inte kliniker beställer inspektioner till 
hösten. Detta i samarbete med  andra specialistföreningar. Om inte IPULS visar 
lyhördhet inför våra synpunkter så gör vi en egen inspektion. Vi har fungerande 
organisation och struktur. Administrativt stöd rekommenderas inköpas från MCI. 

Vi anser att det är viktigt att det finns en nationell trans-specialist struktur för att 
jämföra mellan och inom specialitéer. 

Vi vill ha en person som är studierektor och gärna från KVAST ska representera oss i 
IPULS. (AGRO). 

Vidare kan vi se på det europeiska ”SPUR” systemet och fundera på om det skulle införas 
i Sverige. Denna inspektioner bygger på gamla SPUR systemet men är digitaliserat med 
besök från internationella centra. 

 

Information Neurokurs Linköping samt förslag på innehåll. KVAST anser att det är 
viktigt med flera kursplatser än till tex att göra simuleringar. 

Information Ang Kurs Örebro preoperativ optimering och riskbedömning.  
Diskussioner. 

Diskussion ang Socialstyrelsens nya sk ”interna granskare” som anställer. KVAST anser 
att namnen på dessa granskare bör presenteras för specialistföreningarna på remiss. De 
externa granskarna som SFAI utsett är kollegor med stort kollegialt förtroende, 
dokumenterad utbildningserfarenhet och kliniskt verksamma. KVAST anser att 
Socialstyrelsens är på väg att urholka den nya specialistutbildningen. Inbjudan skickad i 
juni till granskningsenheten. Patrik Hansson får i uppdrag att ånyo kontakta 
Socialstyrelsen för inbjudan. 

Patrik Hansson kontaktade Pernilla Ek på mail samt telefonsamta ett par dagar senarel. 
De har inte möjlighet att skicka någon till vårt studierektormöte. Jag uttryckte vår 
besvikelse och erbjöd att deltaga via skype länk. Vidare utryckte jag önskemål om att SFAI 

och KVAST skulle få möjlighet att ta del i vilka som sökt dessa tjänster. 

Kort genomgång av nationella studierektordagen. 



Doris Östergaard kommer under två timmar tala om vuxenutbildning för både 
studierektorer och verksamhetschefer. Övriga programpunkter är specialanestesier, 
anestesiutbildning i Europa (om vi får tag i Lennart Christianssen) IPULS & SPUR 
inspektioner samt Socialstyrelsens handläggningstider. 

 

Uppgifter:  

 

Patrik Hansson: Kontakta Socialstyrelsen samt Lennart Christianssen inbjudan till 
KVAST möte samt studierektorkonferensen samt boka möte med MCI ang hemsidan. 

Malin Ugarp: Göra ett förslag på ATLS kursintyg till ATLS nationella byrå. 

 

 

 

Kommande möten 
 

 
Tisdagen 18 september 2012 Borås kl 17-18 
 
 
 
Internat torsdagen 17 januari kl 10.00 till fredagen den 18 januari kl 1400 2013 
Linköping 

 


