
Minnesanteckningar KVAST Telefonmöte 22 augusti 2019
_________________________________________________________
Deltagare: Hanna, Maja, Bijan, Maria, Ingrid, Anders, Linda

KVAST
Nya deltagare i KVAST: Linda Forsberg, SYA välkomnades varmt
SFAI: SFAI har nu etablerat ett välfungerande samarbete med LÖF för att delta i fortsatt 
utvecklingsarbete med Checklistan.
Riktlinje Sidoplacering inom Anestesi & Intensivvård är publicerad i SFAIs riktlinjeträd
Martin Thorsson är nominerad till SPUREX
Pedagogiskt pris delas ut vid invigningen av SFAI veckan. Pristagare är kontaktad och deltar. Blommor
och prischeck fixat. Fotograf finns på plats.

Studierektorsmötet
Hanna går igenom programmet och middagen, se spikat program som bif fil.
Hittills 29st anmälda. Påminnelse om anmälan skickas ut av Maria ikväll, ytterligare påminnelse (inkl 
förberedelsematerial angående Milestones och EPAs från Bijan) skickas ut om någon vecka av Maria.
Hanna är moderator för dagen, förbereder Powerpoint och öppnar mötet. Efter presentation av 
dagens program sedvanlig presentationsrunda av KVAST och SR av Maja, som även redogör för 
KVASTs arbete under året, därefter enligt spikat program. 
Anders är moderator för tips och tricks innan lunch och forsätter med presentationerna efter lunch 
(istället för Bijan). Anders kommer att kontakta föreläsarna med instruktion inför dagen, 15-20 mins 
presentationer.
Bijan är moderator för ”EPAs och milestones” delen av dagen. Björn kan tyvärr inte.

Att göra:
KVAST behöver ta del av SYAs resultat innan mötet – Linda
PowerPoint – Hanna 
Notis om intygsgrundande kurser för ST under SFAI-veckan i sociala medier – Linda
Förberedelsematerial ang EPAs/Milestones - Bijan 
Kontakta föreläsarna (tips och tricks) med instruktion iför dagen - Anders
Uppdatera lista för kontaktuppgifter SR på mötet – Vem fixar?
Referat + bilder till SFAI tidningen – Vem (Maria deltar inte)?
Utskick av utvärdering efter mötet – Vem?

Kurser för ST under SFAI-veckan 
Hanna har skickat ut upplägg/planering för kurser under SFAI-veckan, mer välplanerat och 
omfattande än förra året, även intygsgrundande för barnanestesi. Föranleder diskussion om hur 
omfattande en kurs (regional utbildningsdag, SFAI veckan mm) bör vara för att anses 
intygsgrundande. KVAST bör formulera en rekommendation för det, planeras vara klart/slutföras 
under kommande KVAST internat. 

KVAST-möte onsdag 10/9, kl 8-11, lokal?
Agenda
Utvärdering SR-mötet: referat SFAI-tidningen, utskick
Rekommendation Kurs
SPUR
Uppdatering av Att Göra Listan, ansvarsområden och kontaktuppgifter, Publicering av Årsberättelse
Annat?



5 december, SLS kl 9-16, 2019, Stockholm 
9-10 januari, Internat Jönköping
2 april, SLS 9-16, 2020, Stockholm
20 aug, Telefonmöte 


