
KVAST 210826 

Närvarande: Anders, Maja, Miranda, Marco, Emma, Martin, Morten, Sanna, Harald, Björn (sekr) 

Ingegerd (kort) 

Landet runt 

Utbildningsboken 

Ny tidsplan: Svårt sköta på distans, roligare o effektivare att ses. Föreslås del av förmiddagen 22/9 i 

Örebro för de som får närvara. Sedan att alla grupper har sina delmål färdiga till internatet som viks 

helt till detta och då främst till kritisk läsning och korrigeringar. Mål få klart UB till nästa SFAI-möte.  

SR-mötet 

Antal anmälda 25 inkl KVAST = lite. En handfull digitala. AS föreslår påminnelseutskick till landets SR 

att möjligheten till digitalt deltagande finns, Harald fixar. 

Föreslås fika/uppmuntringspaket till digitala deltagare och godkänns. AS tar det med MKON 

Priset reduceras eftersom middag reduceras. 

Schemagenomgång: 

 Punkt ett: Diskuteras om vi skall dra respektive C-delmål eller använda till inlyssning av 

svårigheter. Förslag att vi åtminstone presenterar vilka av oss som arbetar med vilket c-

delmål. 

 Cecilia Grönroos bekräftat digitalt deltagande 

 Fredrik Wallentin och Owain bekräftat 

 SPUR med Martin T. Betona det som brukar vara problematiskt och hur man kan förekomma 

detta.  

 VCh-möte : Vem är värd? Vi har fått en punkt på verksamhetschefsmötet 

o 1 SPUR del 2 ”VCh ens ansvar vid ansökan om specialistexamen”  

o 2 ”ST-läkare på sal” presentation av SYA, diskussion där ”takehomemessage” är att 

salsplacering skall vara målstyrd eftersom specialistutbildningen är det 

Årsberättelse för KVAST skriven o skickat t SFAI o Dropbox.  

Owain Thomas och Anders Enskog skall erhålla sina pedagogiska pris under SFAI-mötet om de kan 

komma 

AS påminner om enkäten  

Middag:  

Studierektorsmiddagen inställs pga smittrisk. Harald effektuerar information via funktionsmail där 

resonemanget bakom och även prisreduktionen måste framgå. 

KVAST-middagen genomförs Som arbetsmöte (efter omröstning i gruppen) mot bakgrund att vi är få 

och kan följa de generella reglerna för restaurangbesök mm.  

Sanna Dahl skriver referat från SR-mötet 

 

 



Övrig fråga: 

EP sitter i European board of anaesthesia, dras igång enkät om utmattning, arbetsbörda mm. KVAST 

tackar ja till att vara testpiloter. Varje KVAST-medlem som är specialist värvar en ST. Svar med 

vändande mail. 

OLA 

Marco efterlyser återkoppling. Svag respons men EP har framfört sitt/vårt missnöje med haveriet å 

det tydligaste. 

 

Nästa möte: 23/9 i Örebro – vi ses! 

 


