
Protokoll KVAST-möte 210608 

1.       Mötet öppnas 

2.       Tidsplan för arbete med Utbildningsbok.  

De flesta är trötta och det har varit en tuff vår där det varit svårt att lösgöra tid och energi för 
arbetet. Arbetsgrupperna har haft svårt att kunna planera in möten och arbeta med sina delmål. 

Vi beslutar att skjuta upp arbetet då medlemmarna i KVAST liksom alla narkosläkare behöver 
återhämtning och att man ej kan förvänta sig att man utöver sitt kliniska arbete skall kunna lägga den 
tid och energi som detta kräver. Planen blir återstart efter sommaren då man förhoppningsvis fått 
den vila man förtjänar. Vi planerar för ett effektivt remissförfarande så att den blir klar vid stipulerad 
tid.  

3.       Studierektormötet 

Hanna går igenom schemat för Studierektorsmötet i Örebro. Fredrik Wallentin extern föreläsare. 
Önskan om att han tar upp hur man påverkar sina specialistkollegor att bli bättre handledare i klinisk 
tjänstgöring, dvs ur SR-perspektiv. 

Gemensamt kl 14.30 – 16.00 med verksamhetschefsmötet. Martin inleder med vad 
verksamhetschefen har för ansvar för ST-utbildning utifrån SPUR-modellen och författningen. Vad 
innebär det att man skriver under specialistansökan. Björn modererar SYA om punkten ST på sal, 
utbildning eller produktion där de presenterar sin enkät följt av diskussion (20+20min). Anders och 
Björn ska bolla idéer om detta. 

En idé som kom fram var att presentera några olika fallbeskrivningar av problematiska ST-
läkare/tjänstgöringar och låta auditoriet diskutera. Det hanns inte med här, men sparas till nästa år. 

Anders kollar med Lotta på MKON om teknisk lösning för hybridmöte. 

Om flera deltar digitalt är det viktigt att försöka ordna social samvaro för dem i pauserna, tex via 
break-out rooms. 

Programmet läggs ut och synliggörs efter att några typos rättas av Hannah.  

4.       Anders skriver årsberättelse för KVAST som presenteras under introduktionen tillsammans med 
redovisning av en enkät om hur studierektorerna haft det under det gångna året. Årsberättelsen går 
ut på remiss till medlemmarna i KVAST.  

5.       Pedagogiskt pris. Anders Enskog, vinnare av priset 2019, och Owain Thomas, vinnare av priset 
2020 skall få sina priser under SFAI-mötet. Anders lyfter till SFAI-styrelsens vetenskapliga sekreterare 
om detta.  

6.       Nästa möte 26/8 kl 14.00-15.30 via Teams. Vi konstruerar då ny tidsplan för arbetet med 
Utbildningsboken och hoppas att alla fått välbehövlig vila. 

 


