KVAST möte 181126
Närvarande: Maja Ewert, Bijan Darvish, Hanna Chin, Elin Hammarlund, Björn Nilsson (sekr), Kristina
Hambraeus-Jonzon + Gäster Joana Madeira-Lilliehöök
Nya i KVAST: Hanna återkommer med ny medlem från VGR
Nya stadgar: På årsmötet på SFAI-veckan kom invändningar mot SFAIs förslag till nya stadgar. Nya
styrelsen (ordf Johan Thunberg, vice ordf. Anette Nyberg) i SFAI tar nya tag. Maja som ordf. i KVAST
sitter kvar, Lina Broman med i styrelsen. KVAST är en styrgrupp i SFAI, vilket innebär ekonomiskt
tillskott från SFAI för sin verksamhet.
SFAI genomlyser i och med detta alla delföreningars stadgar. Medlemskap i SFAI obligatoriskt för alla
engagerade i delföreningar.
SFAIs valberedning skall vid byte formellt sett tillfråga vice ordf. i KVAST vem som skall föreslås som
ny styrelsemedlem i SFAI (i rollen som ordf. i KVAST). KVAST kommer ev. framöver bli engagerat i
fortbildning ev. specialister. Detta ligger i linje med strukturella arbetet som inletts med CBME.
Pedagogiskt pris: Publ. i alla SFAI tidningar och nomineringar inväntas. KVAST-medlemmar får
nominera, men inte inom KVAST. Bör vara klart i maj. Bijan återkopplar till KHJ ev ändring av texten i
beskrivningen då den är väldigt specifik och beskriver urvalskriterier för priset. Man kan diskutera om
det är bra och rättvist med en tydlig beskrivning eller om det försvårar urvalet mellan de
nominerade.
Internatet: Alla som skall med måste anmäla till Anders Silfver omgående! Hemkliniken betalar
resekostnad och arbetstid, boende betalar KVAST. Kolla resmöjligheter i tid!!!
Prel. tider start lite senare på torsdagen och tidigare avslut för att medge restid. Detaljer meddelas
senare.
Förslag till innehåll till internatet: CBME arbetet nationellt, SR-dagsplanering. Förslag till ämne för
gruppdiskussion och ev. förberedande enkät som SYA skall göra. Tänk igenom fler punkter!

Behovsanalys SK-kurser 2020: 4 ämnesområden bestäms som socialstyrelsen prioriterar i ordning.
Anders Silfver är kurssamordnare.
Beslutas:
•
•
•
•

Delmål 10
Barn anestesi/intensivvård.
Thorax anestesi/intensivvård.
Neuroanestesi/intensivvård.

CBME arbete i Stockholm och VGR
Niklas och Joana presenterade CBME arbetet i Stockholm och Hanna Chin dito från VGR
Kompetens – aktivitet – nivå

Sätta den kliniska formativa bedömningen i sitt sammanhang i förhållande till kompetenser/delmål i
utbildningsboken. Utbilda handledarna för att förstå vikten av bedömning och kopplingen mellan
olika bedömningsinstrument.
Hur går vi vidare med detta på internatet för att vi genom grupparbeten skall lägga en plan för hur
detta skall hanteras/implementeras i Sverige? Hanna och Björn får uppgift att hitta på gruppuppgifter
för att föra projektet närmare något konkret.
Delmål
SFLPA har tagit bollen att påverka möjligheterna för ST att få prehosperfarenhet – Maja E bevakar!
Katastrofberedskap – KVAST har approcherats av Patrik Neuberger Hansson (anestesiolog fr
Linköping) ang. delmål 10 och vad som därtill hör. Patrik inbjuds till majmötet för att informera
KVAST hur förutsättningarna kan komma att ändras avseende utbildningsmål och ev. uppdrag för
sjukvården och anestesi i Sverige.
Kursportalen
Nära nära nu, Anders S håller i tyglarna och återkopplar
Ansvarsområden i KVAST
Webbansvarig behövs. Ny medlem som SPUR-koordinator behövs.
Att göra listan
Tas upp på internatet
SYA
Ny representant i SYA: Li Bodin!
Nordiskt samarbete på gång!
Kommande möten

17–18 januari 2019, internat Sundsvall
23 maj, 9–16, 2019 Stockholm
22 augusti, 9–16, 2019, Stockholm
SFAI-veckan, i anslutning till SR-mötet, Göteborg
5 december, 9–16, 2019, Stockholm

