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1) Rapport angående avvecklandet av IPULS av Fredrik Hesselvik :
• SPUR verksamheten har under hösten fortsatt enligt senaste årens koncept,
fortfarande i IPULS regi. Det sannolika är att Sveriges Läkarförbund övertar
ansvaret av SPUR-verksamheten, efter diskussioner tillsammans med SKL och
Svenska Läkaresällskapet. Påståenden har framförts att det kan vara olämpligt
med ett fackförbund som styrande av en granskande verksamhet. KVAST har
tidigare fört diskussion om att ”ta hem” SPUR-inspektionerna till SFAI. En
specialitetsövergripande plattform anser vi dock är att föredra.
• De nuvarande IPULS registrerade SK-kurserna kommer administreras av
Socialstyrelsen. På KVAST-internatet i jan 2013 önskar en representant från
IPULS delta för att diskutera och planera övergången.

2) Handläggningstiderna och rutinerna på socialstyrelsen av
specialistansökan. Allt fler exempel dyker upp på mycket långa
handläggningstider. Det finns ST-läkare som väntat mer än ett år. Det
uppseendeväckande i några ärenden har varit att det läggs till begäran om
ytterligare kompletteringar efter att ansökan har skickats in för andra gången. En
sådan oförutsägbarhet är oacceptabel. Då KVAST via Patrik Hansson upprepade
gånger inbjudit handläggare för ett möte med KVAST, för att kunna klargöra för
sin arbetsmetod, men ingen representant har haft möjlighet att delta. KVAST har
även erbjudit sina tjänster för att bistå med exempelvis bedömningsmallar. Med
bakgrund av dessa negativa erfarenheter valde därför KVAST att vända sig direkt
till generaldirektören på Socialstyrelsen i ett brev adresserat från KVAST och
SFAIs styrelse.

3) KVAST-internat 17-18 jan.
• Representanter från IPULS och Socialistyrelsen är inbjudna för att berätta
om och diskutera planering av framtidens SK-kurser.
• Genomgång och fastställande av den guide inför specialistansökan, som
Mats Hårdstedt arbetat fram.

•
•
•

Planering av program till studierektorsmötet 2013.
Representanter från SFABAI har bjudits in. Önskan är att hitta ett
arbetssätt som ger tillfredsställande barnanestesiutbildning till så många
som möjligt.
Fastställande av kursintyg för ATLS, UGL.

4) Nationella studierektordagen. Ämnesförslag inför mötet 2013: Post Graduate
utbildning, som en fortsättning på projektet Livslångt Lärande, där bl a Mikael
Bodelsson deltog. Bakgrunden är insikten att allt inte går att få in under 5 års STutbildning. Det finns behov av en fungerande väg till kontinuerlig
kompetensutveckling, som specialist.
5) Revision av förordningen. Ny definition av specialanestesi. Ett väl
underbyggt förslag till förändringar av detaljer i författningen, som godkänts av
SPESAK, SFAIs styrelse och KVAST, fastslogs under mötet. Tyngdpunkten in
inlagan är förslaget att omdefinera begreppet specialanestesi, för att ger mer
flexibilitet i en ständig utveckling av anestesiverksamheten.
6) Delmål 19, skriftligt arbete utefter vetenskapliga principer diskuterades från
flera synvinklar. Dels med avseende att delmålet är något olika definerat hos de
olika speciliaterna, tex krav på kurs eller inte. En annan aspekt som togs upp var
det faktum att grundutbildningen sedan några år har en större vetenskaplig
profil, och därför kanske kommer göra delmålet inaktuellt i framtiden. I delmålet
nämns inga krav på vetenskaplig meritering hos handledaren av arbetet. De
externa granskarna anser dock att detta bör vara fallet. Diskrepansen mellan
målbeskrivningen och det som faktiskt efterfrågas komplicerar
ansökningsförfarandet. KVAST förhoppning är att den ansökningsmall som är
under arbete ska kunna minimera problemen.
7) Kursintygsmallar för exempelvis ATLS och UGL kan komma att läggas upp på
SFAIs hemsida, där delmålen som uppfylls för ST-läkare i anestesi presenteras. På
tidigt planeringsstadium.

Följande uppdrag gavs under mötet:
Mats Hårdstedt: Fortsätter arbetet att tillsammans med Socialstyrelsen samt
externa granskare ta fram en manual hur en ansökan ska se ut för specialistbevis.
Patrik Hansson: Ordna internatet i januari 2013. Skriva ett utkast på brev till
Socialstyrelsens generaldirektör.
Fredrik Hesselvik: Fortsatt ansvar för SPUR-verksamheten inom anestesi och
intensivvård.
Alexey Dolonin och Fredrik Hesselvik: SFAIs styrelse har nu godkänt att KVAST
startar en bedömningsverksamheten av icke EU läkare. Alexey och Fredrik
kommer stå till förfogande att bistå verksamhetschefer som önskar hjälp vid

anställning av icke-EU läkare.
Kristina Hambraeus Jonzon: Skicka in KVASTs och SFAIs styrelses förslag på
ändring i författningen inför revisionen av SOSFS 2008:17

Kommande möten
Internat torsdagen 17 januari kl 10.00 till fredagen den 18 januari kl 1400 2013
Linköping
Stockholm 3 juni kl 9-16
Vid tangenterna
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