
Minnesanteckningar från KVAST-möte 7 maj 2012 Stockholm 

Kl 9.00-16.00 

Deltagare 

Kristina Hambraeus Jonzon Stockholm 
Mats Hårdstedt, Falun 
Alexey Dolonin Lund 
Filip Fredén, Uppsala 
Fredrik Hesselvik, Danderyd/SPUR 
Björn Bark, Lund, STURSK 
Peter Gottfridsson, Umeå, Ung i SFAI 
Lena Gamrin Gripenberg, Stockholm 
Liselotte Zimmerman Karlstad 
Katarina Lindgren, Luleå 
Patrik Hansson, Linköping 
 
Lägesbeskrivning från olika orter: 
 
Falun: Ekonomiska besparingar men trots detta och tack vare arbetsrättsliga regler har 
man lyckats anställa tre ST-läkare. 
Stockholm: Anställer 35-40 St-läkare. SPESAK har fått i uppgift att titta på vad som kan 
vara specialanestesi av Eva Bålfors och om det är möjligt att ändra i författningarna. 
Bakgrunden är att expansion av ST utbildningen är svår pga brist på 
specialanestesiplatser. 
Uppsala: Anställer 7-8 nya ST-läkare. Beräknar kunna ta en extern och en egen för 
barnanestesiträning. Öppnar en barnintensivavdelning framöver. 
Linköping: Inget nytt, har ett jämt intag med ca 2-3 ST-läkare /år. Detta har gett en stabil 
läkarbemanning över tiden. 
Karlstad: Inget nytt att rapprotera jmfrt med januari. 
Umeå: Problem med att få ut antingen lön eller att få ut lunch. Fackliga företrädare har 
kontaktat arbetsmiljöverket vilket lett till ett vite på 100 000 kr. 
Luleå: Inga nyheter jmfrt med januari. 
Lund: Oförändrat jmfrt med januari. 
 

1) Handläggningstiderna och rutinerna på socialstyrelsen av 
specialistansökan. Först gäller det handläggningstiden där man öppnar ansökan 
först efter 3-5 månader och utredare där begär in kompletteringarna. 
Kompletteringar har varit mycket enkla saker som vad är en UGL-kurs. Vidare vet 
vi att våra externa granskare inte haft en ansökan längre än stipulerade två 
veckor, trots detta tar det ca 10 mån att få ut ett specialistbevis. 
SFAI har via såväl SLS som LF drivit frågan. Lennart Christansen samt 
undertecknad har erbjudit Socialstyrelsen hjälp att lösa deras problem, såsom 
bedömningsmallar, bedömningsrutiner samt personellt stöd. 
ST-läkare har JO anmält Socialstyrelsen (tre stycken) samt att det finns ett 
överklagande till förvaltningsrätten. 
Problemet vid komplettering av även enkla saker och även de saker som 
utredarna inte förstår så innebär det att när Socialstyrelsen anser sig ha fått in 
den kompletta ansökan så är det nya datumet som gäller. När man öppnar 



ansökan först efter 3-5 mån så innebär det minst ett halvårsfördröjning. 
 
Då vi från KVAST samt även SFAI styrelse försökt påverka, direkt eller via 
läkarorganisationer, samt att myndigheter aktiverats för granska/påverka 
processen men detta inte leder till något. Konstruktiv hjälp har även erbjudits. 
 
KVAST anser att en mediapåverkan via en debattartikel nu är det enda som 
återstår för att upplysa patienter/medborgare om problemet som på ett direkt 
sätt påverkar patientsäkerheten och fördröjer att specialister kan börja arbeta. 

 
2) Sammanslagning av KVAST och STURSK. STURSK bildades för att granska 

IPULS kurser samt ta en fram en kurslista till SFAI tidningen. Nu är uppdraget 
mer att granska att kurserna är korrelerade till målbeskrivningen samt att de 
samlar in kursutvärderingarna. Stora kopplingar till KVAST:s arbete finns och 
STURSK möten har varit i samband med KVAST-möten.   
 
KVAST anser: attBjörn Bark & Anders Enskog arbetar numer i KVAST som 
kurskoordinator. Dvs övervakar kursutbudet, kursinnehållen samt 
utvärderingarna. 

 
3) Flera verksamhetschefer samt studierektorer är bekymrade då de inte från 

socialstyrelsen eller externa granskare kan få hjälp att bedöma icke EU läkare. 
KVAST anser det egentligen är så svårt at göra en bedömning vid intervju. 
Självklart kan vi inte lova att utlåtandet leder till godkänt specialistbevis men vi 
kan avsevärt förbättra bedömningen som leder fram till en utbildningsplan.  
 
KVAST anser: Att SFAI via SFAI verksamheter AB erbjuder bedömningstjänst via 
intervjuer, ca 2 dagar per år. Alexey Dolonin samt Fredrik Hesselvik är villiga att 
ta på sig uppdraget. 

 
 

4) Rapport från IPULS av Fredrik Hesselvik: SFAI styrelse har uttryckt misstroende 
avseende IPULS styrelse och att IPULS inte har någon trovärdighet: Fredrik 
Hesselkvik planerar för SPUR inspektionerna till hösten. VG regionen samt 
Stockholsmregionen står på tur. Två stora inspektioner som inte går att skjuta på 
framöver. Klinikerna uppmanade att inte betala in några pengar till IPULS i 
nuläget. SFAI och verksamhetschefer har upprepade gånger kommit överens om 
inspektioner och dessutom är vi skyldiga att granska kliniker där man utbildar 
med externa granskare. Vidare har SFAI och verksamhetschefer kommit överens 
om att resultaten är offentliga. 
 
KVAST anser: Akut måste inspektionerna ske i höst om IPULS inte klarar av 
detta administrativt så bör SFAI ta över inspektionerna. Vi följer utvecklingen och 
har i bakhuvudet den europeiska nyuppbyggda inspektionsorganisationen. Ev 
kan vi behöva utveckla en egen weblösning för att effektivisera inspektionen. 

 
5) Nationella studierektordagen. Lagt schema ligger men vi tar upp de frågor vi 

arbetat med under året för att kort redovisa vad vi jobbar med. Samkörningen 
med verksamhetschefsmötet uppskattas. 



 
6) Stor diskussion om specialanestesi igen, platser, kurser etc. Vi hänvisar till 

protokollet från januari. Nytt är att Eva Bålfors VC KS Solna har bett SPESAK i 
Stockholm att titta på vad som är specialanestesi/intensivvård och man kan 
ändra författningarna.  

 
KVAST anser: Vi avvaktar SPESAK:s arbete. En översyn framöver av 
utbildningsboken är aktuell – frågan är vad som är lämplig tidpunkt. 

 
7) Akut problem med neuroanestesi/intensivvårdskurser har signalerats från 

studierektorer samt Eva Selldén Neuroanestesin. 30 kursplatser i höst är redan 
fyllda med 25 st i nuläget som inte kommer med.  

 
KVAST avser: Linköping beredda att någon gång efter 45 anordna en kurs. 
KVAST ber styrelsen facilitera en ytterligare kurs. Björn Bark har talat med Eva 
Selldén att de som är i slutet av sin ST-utbildning samt att de som saknar 
neuroplacering/tjänstgöring ska prioriteras. 
  

8) Hemsidans utseende diskuterades till innehåll. Stockholms med 
sittningsprotokoll ska skickas till KVAST för synpunkter och sedan läggas på 
hemsidan.  
KVAST avser: att revidera hemsidan enligt de förslag som framkom. 
 
KVAST besvarade en del inkommande mail med frågeställningar. 
 
Följande uppdrag gavs under mötet: 
 
Lena Gamrin Gripenberg mailar ut medsittningsprotokoll samt recept på 
saffransskorpor. Tar fram ett utkast till debattartikel. 
 
Mats Hårdstedt: Försöker 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 
 
Fredrik Hesselvik: Bevaka IPULS utvecklingen. 
 
Alexey Dolonin: Beredd att börja bedömningsverksamheten av icke EU läkare 
om/när SFAI styrelse godkänner detta. 
 
Kommande möten 
 
Måndag 27 augusti 2012 stockholm kl 09-16 
 
Tisdagen 18 september 2012 Borås kl 17-18 
 
Internat torsdagen 17 januari kl 10.00 till fredagen den 18 januari kl 1400 2013 
Linköping 
 



 
 
 
 
 
 

 


