
 
 
 

PROTOKOLL KVAST Internat 17-18 januari 2019 
 

Närvarande: Zinta Celma, Hanna Chin, Sanna Dahl, Bijan Darvish, Maja Ewert 
(ordf), Kristina Hambraeus-Jonzon, Maria Häggström, Björn Nilsson (protokoll) 
Anders Silfver (värd), Malin Ugarph 
Frånvarande: Li Bodin, Filip Fredén, Elin Hammarlund + 2 vakanta (1 VRG, 1 
Skåne) 
 
KVAST  
- Nya deltagare i KVAST: Li Bodin, inväntas nya repr. från VGR och Skåne.  
Bemanningen i KVAST omsätts rel. snabbt och deltagande aktivt är ibland 
haltande. Disk. ang. hur nyrekrytering skall ske eftersom KVAST-arbetet inte 
minskar och måste göras och med god representation från regionerna och 
proportionellt i förhållande till antal ST. Peka med hela handen genom 
chefsleden eller marknadsföra KVAST mer/bättre för att skapa intresse och 
avdramatisera KVAST-arbetet? 
Plan: AS skriver ett utskick fr KVAST till SR i Skåneregionen så att frågan har gått 
ut till alla. Martin Thorsson tillfrågas som SPUR-samordnare. www.STAIRS.se 
kan användas. ”Reklamfilm” övervägs. Fundera på nya förslag på 
kommunikationsstrategi. 
 
Engelsk översättning av Läkarförbundet – spridas hur? 
Hanna har korrekturläst/skrivit om arbetet som läggs ut på: 

• Publiceras SFAIs hemsida under ST-utbildning samt 
under ”trained abroad” 

• Nyhet publiceras på SFAIs hemsida 

• Publiceras på SYAs hemsida (Elin) 

• Annonseras i SFAI-tidningen 
 

SK-kurser 2020 – status 
Akut omhändertagande inom vår specialitet. Snart avrop. SoS betalar 
1900kr/deltagare och dag, vilket i kombination med byråkratin gör det 
oattraktivt att ordna kurs. Leder till dubbel budget SoS och SFAI verksamheter 
och krångel. SoS kontaktperson är informerad av KVAST om problematiken 
men verkar inte kunna ändra förutsättningarna. KVAST tar ansvaret för att föra 
ut informationen via så många kanaler som möjligt men nappar inga kursgivare 
så blir det så. Anders skickar information till kursgivare och till Zinta (för 
utläggning på hemsidan). 



 
Kursportalen – status 
Teknisk lösning: Två företag - Sjö och MKON- intresserade, där Sjö sannolikt gör 
portalen men MKON har större möjlighet att sköta support och får det 
uppdraget. 
 
Pedagogiskt Pris – Nomineringar 
Nomineringarna utmailade. Sista april sista dead line för att nominera då beslut 
skall tas på KVAST-mötet i maj. Kristina och Bijan ansvarar för att skapa ett 
strukturerat sätt att bedöma nomineringarna. Alla i KVAST, 13 st (i år pga 2 
vakanta platser), deltar i omröstningen i maj. Frånvarande kan lämna sin röst 
till KHJ. 
 
Nästa internat – var och när? 
JÖNKÖPING!!!!! Datum 9–10/1 2020 
Maria värdinna!  
 
SPUR (ZC)  
Årets SPUR 
Ökad koordinering av inspektionerna är önskvärt vilket är framfört till LF och 
LiPUS men sker fortsatt okoordinerat.  
Återkoppling från Spur avs. förra årets inspektioner har inte kommit ännu. När 
den kommer publiceras det en artikel i SFAI-tidningen. 
Spurex-representant för alla opererande specialiteterna är redan vald och är en 
ortoped. Framtida Spur-samordnare kommer alltså inte arbeta där. Denna 
fråga tar ME åter till styrelsen då anestesin bör vara representerad i Spurex pga 
flest ST av de opererande spec. Om arbetsbördan blir för stor kan uppdragen 
Spursamordning/Spurexrepresentant delas på två KVAST-medlemmar. 
Ekonomi: SPUR inspektioner genererar avkastning till SFAI som används till 
refresher-course samt kalibreringsmöte. 
Repetitionskursen i nov 
Uppskattades, även på länk (MH), vilket kanske kan bli modellen framöver ett 
par veckor inför inspektionerna.  
Kommande inspektioner 
VT -19: 3 kliniker i Jönköping.  
HT -19: Alla thoraxkliniker utom Lund och Västerås, sammanlagt 8 lag v 47.  
2020: Norrland regioninspektion, därefter Uppsala och Örebro. 
Uppskattningsvis skall ca 10 kliniker inspekteras per år = behov av 10 aktiva 
inspektörer. 
Nya SPUR inspektörer  



18 aktiva i nuläget, varav en del pensionärer eller nära pensionen. 
4 kommande i år: 2 nyutbildade. 2 skall gå kurs. 
Framtidsplaner 
En frågebank där de erfarna inspektörernas erfarenheter tas tillvara.  
Fina exempel som snappas upp bör tas tillvara och resp. SR skall bjudas in till 
SR-dagen för presentation (se nedan). Finns i mapp ”Goda exempel från Spur” 
KVAST Dropbox. 
Ny SPUR samordnare? 
ZC vill ut. Hur rekryteras samordnare resp. inspektörer? Drivna personer som 
hittas av inspektörerna. Inspektörer har även rekryterats genom omfärgning av 
landets SR. Samordnaren bör vara aktiv eller blivande inspektör och ledamot i 
KVAST. Martin Thorsson på förslag, Spur-samordnarmöte 26/3 blir kanske 
första engagemang? 
 
SYA - Innehåll i gruppdiskussion på SR mötet el. SYA-dagarna? 
SR-mötet fin möjlighet för SYA att återkoppla till landets SR och ST-chefer. 
Förslag: Oönskat/okamratligt beteende, kränkande särbehandling och sexuella 
trakasserier.  
Sanna Dahl kontaktar KVASTs SYA-representanter. 
  
Elektronisk loggbok 
Olika varianter finns. 
Henrik Jörnvall, Solna, har med kamrater utarbetat elektronisk loggbok för 
procedurer, placeringar, milestones etc. Prövats av 6 ST-läkare med gott 
resultat. I Västernorrland finns en annan variant som loggar placeringar från 
Medinet och räknar ihop och presenterar placeringar och en portfolio. 
Troligen för fullt på SR-mötet men ev. finns utrymme för en presentation på 
KVAST-möte? ME kollar. 
 
SR-mötet 2019 
Hanna, Elin, Bijan, Sanna ansvariga. Att-göra-lista finns i Dropbox 
Middag bokad på Riverton hotell! 
Betona att ämnena till stor del beror på deltagarnas utvärdering! 
Vad gör KVAST- standardintroduktion? Sanna Dahl arbetar på detta. 
Utvärdering SR-möte 2018: 
Önskade ämnen: 

- Hur stärka/utveckla handledarna och höja status på 
handledning/undervisning? 

- Tid till nätverkande! 
- Oönskat beteende kränkande särbeh. etc. (SYA).  



- Guldkorn SPUR!! – SR från Norrköping, Kalmar, Ystad (Zinta) 
- Öppen KVAST-mailbox för ”Goda utbildningsexempel/idéer” 
- Framtidsspaningar:  

▪ Bastjänstgöring – hur integrera?  
▪ CBME/EPA/milestones - statusrapport från KVAST. 

Understryk vikten att ha ett nationellt perspektiv i konceptet 
så att inte CBME ter sig som något med vinst endast vid 
större utbildningsenheter, vilket kanske intrycket blev i 
Linköping! (Hanna, Joana M-L, Niklas J) 

 
CBME/Milestones/EPAs (Hanna/Bijan/Björn) 
Rolig och intensiv diskussion om vad CBME/milestones/EPA är, var det passar 
in i den svenska utbildningsmodellen, KVASTs roll och hur utvecklingen skall ske 
framåt. 
KVAST ställer sig positivt till konceptet och en sorts ”task force” eller upp-grupp 
(Hanna Chin, Björn Nilsson, Martin Thorsson, Joana Madeira-Lilliehöök, Niklas 
Jonsson under ledning av Bijan) ges uppgiften att fortsätta: 

- Det pedagogiska arbetet i att informera om konceptet på 
verksamhetschefsmötet, studierektorsmötet,  

- Utvecklingsarbetet konkret av instrumentet tillsammans med utvalda 
personer i respektive verksamhet. Regelbundna rapporter till KVAST. 

 
ATT GÖRA   
Ansvarsområden KVAST 
Maja har fullt förtroende att fortsätta som ordf. Vice ordf, Sanna, föreslår 
därmed Maja som ordf. och ledamot i SFAI´s styrelse till valberedningen inför 
årsmötet. 
Sanna kvarstår som vice ordf. 
SYA´s representanter får som löpande webansvar av ZC 
Övriga ansvarsområden uppdateras i Dropbox. 
 
Uppföljning av pågående/avslutade delar ATT-GÖRA listan 
Genomfördes och uppdaterades i Dropbox 
Ansvariga för delmål skall uppdatera dessa inför varje internat 
 
 
Kommande möten 

Björn kollar upp länkmöjligheter på SLS.  
23 maj, 9-16, 2019 Stockholm – länk? 
22 augusti, 9-16, 2019, Stockholm 
SFAI-veckan, i anslutning till SR-mötet, Göteborg 



5 december, 9-16, 2019, Stockholm - länk? 
9-10 januari, Internat Jönköping 

 
 

Tack Anders och Sundsvall! 
 
 

 


