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Sekreterare: Anders S

1. Utvärdering av SR-möte

38 deltagare, en hel del nya studierektorer. Maillistan behöver uppdateras. Skickas till Maria. Bra 
diskussioner vid de olika programpunkterna.
Saknades gästföreläsare? Något att fundera över till nästa år.
Hanna hade bjudit in föreläsare. Önskar att programmet ska stämmas av tidigt under året.
Kolla över checklista för anordnande av SR-dagen. Finns på Dropbox. Hanna gör det.
Programmet för SR-dagen ska vara preliminärt klart på internatet. 
Redovisvning av grupparbete blev mer brainstorming. Ska mailas ut till närvarande studierektorer.
Forum för att samla Tips&Trix behövs för att konkretisera idéer. Levande dokument på hemsidan?
Mapp för Tips&Trix finns nu på Dropbox.
Beslut om detta på internatet. Martin, Li och Hanna funderar till internatet.
Li skriver ett referat från SR-mötet till nästa SFAI-tidning.

Fika. Till nästa år: Morgonfika vid ankomst.

Presentationer del II: LogEze - beroende på hur det används. Medinet - önskvärt av flera. DOPS 
via QR-kod - bra idé som ökat antal DOPS på kliniken. Digitaliserat specialistkollegium - fungerat 
bra.

Utvärdering/enkät till deltagare. Anders S ordnar.

2. Bastjänstgöring
BT skall organiseras av SFAI-UF. Det finns protokollfört och beslut taget av SFAI-styrelsen.

3. Pedagogiskt pris. Delas ut under invigningen av SFAI-veckan. I år tilldelas priset till Anne Gro 
Egeberg.

4. Uppdatering av dokument och ”Att göra-listan” som finns på Dropbox. Vg uppdatera egna 
kontaktuppgifter och ansvarsområden inför nästa möte.

5. Internat: Tankar, punkter, föreläsare? Skickas till Maja. Uppdatering av Utbildningsboken. Var 
och en tittar på sina delmål under hösten.

6. SPUR. Thoraxklinikerna granskas under vecka 47. Stort bortfall av kliniker i år. Umeå har 
regionövergripande inspektion nästa år. Karlskrona, inspekteras om något år avseende kardiologi, 
anestesi, och thorax.
Checklistan. Varje punkt har ett antal påstående. Inspektör checkar av. Alla punkter inte 
applicerbara för kliniker som inte har egna ST-läkare. Refreshercourse för inspektörer under 
hösten.
Martin Thorsson nominerad till SPUREX av SFAI.

7. Kurser för ST
Finns en lista på hemsidan för rekommenderade kurser.
Vad är en intygsgrundande kurs? Avhandlas under mötet i december och ska under internatet i 
januari sammanfattas till en rekommendation. Var och en förbereder sig till detta arbete.
Hanna pratar med Anders Enskog om det arbete som gjordes kring barnanestesi. Detta mailas ut 
övriga i KVAST.
Vid nästa års möte för chefer och ledare under SFAI-veckan ska KVAST ha en programpunkt för 
verksamhetschefens roll vid intygande av specialistkompetens.


