
Minnesanteckningar KVAST-möte 19/9, 2018, Linköping 
 

Närvarande: Anders S, Hanna C, Maja E, Maria H, Elin H, Malin UE, Björn N, Zinta C, Bijan D, Kristina HJ 

Utvärdering av SR-mötet:  
Allt har flutit på bra! Som vanligt väl arrangerat och förberett av SR-mötesgruppen! Blandad upplevelse/insikt 

av Jonas föredrag. Det kommer att ta tid för landets SR att landa i formen av Milestones/EPAs. Inför nästa möte 

och internat behöver vi ha en plan för HUR vi ska komma vidare mot målet av ett ramverk som stöd för SR/ST i 

frågan. 

Verkar finnas behov av tillfällen för grupparbete under SR-mötet – kom ihåg tills nästa år. 

→ Anders S skapar enkät för utvärdering av SR-mötet som skickas ut av Maria till landets SR, inkl fråga om vad 

som anses värdefullt för kommande arbete i KVAST. 

→ Maria kommer fortsättningsvis ansvara för uppdaterad lista till landets SR samt utskick. 

→ Maria skriver artikel om SR-mötet till SFAI-tidningen. 

→ Malin lämnar över sina erfarenheter och kunskap från arrangemang av SR-mötet till Elin. Nästa års SR-mötes 

grupp är Hanna, Bijan och Elin, troligen även stöd från kommande KVAST representant från VGregion.  

 

Nästa möte på annat datum än 6 dec? 
Flertalet verkar ha förhinder till nästa möte den 6 dec. Förslag 26/11 istället. Ber alla svara i Doodle. 

Planerar för presentation av arbeten mot Milestones/EPA vid nästa möte. 

→ Björn bokar lokal 

→ Bijan/Kristina bokar kollegor för presentation kl 11-12 

 

Internat 17-18 jan 2019 i Sundsvall 
Anders S arrangerar. Konkretisera mål. Mallar och verktyg för Milestones/EPA. Målet är en nationell ram, hur 

kommer vi dit? Agenda spikas på möte i nov. 

 

Möte med Fortbildningsgruppen 
KVAST representeras av Kristina och Maja för att bygga inför framtida samarbete i en utbildningsplan från start 

av ST tills expert-nivå. 

 

KVAST stadgar 
Behöver göra tillägg som anger att ”Deltagande i KVAST förutsätter medlemskap i SFAI”.  

→ Zinta uppdaterar stadgar både i Drop-Box och på hemsidan 

Om man slutar i KVAST måste man ansvara för att överföra sina ansvarsområden till kommande representant. 

Det måste meddelas i god tid till KVAST och om möjligt vill vi att man deltar i ett ”sista internat” för avtackning 

som sig bör. 



Pedagogiskt Pris 
Kristina, Bijan och Björn har lagt fram ett förslag till SFAIsstyrelse om ett Pedagogiskt pris. Antaget och godkänt 

av styrelsen i måndags. Glädjande med stort symboliskt värde! 

→ Innehåll, motivering, nominering ,kriterier för urval samt när det delas ut och av vem, formuleras av Kristina, 

Bijan och Björn som skickas till KVAST. Vinnare kan ej vara nuvarande medlem i KVAST. 

→ Underlag som kan publiceras på hemsidan skickas av desamma till Zinta. 

 

Kompendium Hjärtultraljud 
Uppdaterad version publicerad på KVASTs hemsida som ett förslag/stöd. Fråga om denna är ”rekommenderad 

av KVAST”. 

→ Maja hänvisar till riktlinjeansvarig Katalin Kiss i SFAIs styrelse för godkännande. 

 

Kommande möten 
Stockholm OBS! Förslag ny tid! Måndag 26/11 kl 9-16 SLS Sthlm 

17-18 januari 2019, Internat Sundsvall 

23 maj, 9-16, SLS, Stockholm 

22 augusti, 9-16, SLS, Stockholm 

 

Justerat av Anders S 

Vid pennan Maja E 

 

 


