Utbildningsutskottets aktiviteter verksamhetsåret 2012-2013
Rapport vid årsmöten för Svensk Förening för Transfusionsmedicin samt
Svensk Klinisk Immunologisk Förening 6 maj 2013
Utbildningsutskottet (UU) har under året bestått av Stella Larsson, Stockholm, Barbro
Persson, Uppsala, Johan Rönnelid, Uppsala, Maria Bernsand (ST-läkare och ersättare för
Lillemor Skattum), Lund och Kerstin Elvin, Stockholm (nationell studierektor). Kerstin Elvin
har varit sammankallande.
Huvudmålet för UU är arbetet med ST-läkarutbildningen inom Klinisk immunologi och
Transfusionsmedicin (KITM), men frågor rörande läkares fortsatta vidareutbildning ingår
också i utskottets uppdrag.
Arbetet har bedrivits genom 7 telefonmöten, två möten och via mail.
•

En översyn och uppdatering av checklistor och referenslitteratur för specialitetens
delmål samt har gjorts och förslag om minimitider för tjänstgöring inom specialitetens
olika områden har tagits fram. Publicering av dessa sker så snart beslut om
minimitiderna har överrenskommits.

•

UU har också aktivt deltagit i ”Kurser under ST” projektet (KUST). Projektet har
initierats av IPULS. Projektets främsta syfte är att genomföra en nationell
behovsinventering av efterfrågan på kurser och antal kursplatser. En internetbaserade
modul planeras där ST-läkaren lägger in önskade kurser. I modulen kan ST-läkaren
också få kurser, tjänstgöringar, auskultationer godkända. Projektet fortsätter under
2013 i Socialstyrelsens regi.

•

Arbete pågår för att införa årliga diagnostiska prov för ST-läkare. Proven ska utformas
av de olika universitetslaboratorierna enligt ett rullande schema. Styrelsen var enig om
att utbildningsutskottet ska arbeta vidare med detta. Till hösten 2013 planeras första
diagnostiska provet kunna skickas ut till alla ST-studierektorer för KITM

•

Samarbete med specialitetsföreningarna i Norge och Danmark kring kurser för STläkare har fortsatt. UU sammankallar till två telefonmöten per år för att stämma av
kursplanering. Vi har bjudits in att delta i den norska powerpoint-baserade
föreläsningsserien som är obligatorisk för läkare under specialistutbildning) i KITM i
Norge. Specialister får också delta. Föreläsning ges en gång i veckan under en två års
cykel och bedöms vara av god klass.

•

Årlig inventering av ST-läkare har utförts, för närvarande finns 18 ST-läkare i landet
varav 14 inom KITM, 2 TM och 2 KI.

Genomförda kurser:
Transplantationsimmunologi i Oslo Juni 2012
Hemoterapi i Oslo Mars 2013
Komplementsystemet Lund April 2013
Planerade kurser
Allergi och Autoimmunitet-Laboratorieanalyser, Stockholm v36 (IPULS-granskad) 2013
Immunhematologi Lund v 40 2013

Planer finns också för Hemoterapikurs i Uppsala samt Afereskurs Stockholm/Uppsala 2014.
Med utgångsspunkt från målbeskrivningens 12 delmål finns ett schema över rek kurser på
våra sektioners resp. hemsidor och länkar till kursutbuden i Sverige (LIPUS), Norge (Norske
Legeforeningen) och Danmark (Sundhetsstyrelsen). Aktuella kurser annonseras också
fortlöpande på hemsidorna.
.
Nationell administration av kurser
Sedan den 1 januari 2013 har IPULS lagts ner och Socialstyrelsen har övertagit ansvaret för
SK-kurserna. Fr.o.m 1 mars 2013 har LIPUS Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i
Sjukvården bildats (www.lipus.se). LIPUS är ett helägt dotterbolag till Läkarförbundet.
LIPUS har tagit över såväl certifieringen av kurser och kongresser som samordning och
administration av SPUR verksamheten.
SPUR (Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för
utbildningskvalitet)
SPUR-inspektioner har legat nere i avvaktan på ny organisation hela 2012. Johanna Strindberg
(Stockholm) har övertagit rollen som samordnare efter det att Nicholas Holtius avgått. Övriga SPUR
inspektörer har varit Martin Olsson (Lund), Bo Nilsson (Uppsala).
Inväntar information från april-möte om nya SPUR.
Socialstyrelsen
Ett ramverk för ny specialistindelning presenterades i Juli 2012. Inga förändringar har skett
för basspecialiteten KITM. Däremot har man föreslagit Allergologi som tilläggsspecialitet till
klinisk immunologi och transfusionsmedicin, hud- och könssjukdomar, öron-, näs- och
halssjukdomar, barn- och ungdomsallergologi samt lungsjukdomar.
Socialstyrelsen arbetar nu vidare med en uppdatering av föreskrifter (SOSFS 2008:17) och
målbeskrivningar. Kraven på kurs för varje delmål hoppas vi kan modifieras i enlighet med
våra och andra specialistföreningars önskan.
Läkarstämman
Läkarstämman firar i år 70-årsjubileum och flyttar till Stockholm Waterfront Congress
Centre, moderna lokaler mitt i centrala Stockholm. Läkarstämman är numer också IPULSgranskat och därmed formellt möjlig utbildning av ST-läkare. Det vetenskapliga programmet
syftar till att möta professionens behov av utbildning tvärs över specialitets- och
organisationsgränser.
.
2013-04-30

Justeras

Kerstin Elvin

Stella Larsson

