KVAST Teams-möte datum 2021-10-26 kl 14.30
Närvarande: Anders Silfver, Linda Forsberg, Hanna Chin, Marco Schuster, Sanna Dahl,
Morten Strinnholm, Ingrid Berkestedt
Frånvarande: Harald Persson, Martin Thorsson, Björn Nilsson, Emma Pontén, Maja Ewert,
Miranda von Rosen
_________________________________________________________
1. Mötets öppnande av ordf. Anders Silfver
2. Val av mötesordförande Anders Silfver
3. Val av sekreterare Ingrid Berkestedt
4. Justerare Morten Strinnholm
5. Föregående protokoll:





KVAST kommer inte att behöva betala för den tekniska delen av ST-SR mötet i
samband med SFAI-veckan i Örebro.
Sanna har skickat in material till artikel i SFAI-tidningen.
Emma Pontén påminns härmed om att skriva en text till SFAI-tidningen med
anledning av pedagogiskt pris till Owain Thomas.
Angående den planerade artikeln ”Vad är en pedagog?” får vi inte glömma bort den
utan denna punkt ska finnas med fortlöpande på våra möten tills artikeln är klar. Mats
Hårdstedt referent som tackat ja.

6. Avstämning från respektive arbetsgrupp:
1. Morten c2, c4: Kan delmålen beskrivas under samma rubrik? Hanna c6.
2. Sanna, Marco. c8, c5
3. Ingen representant närvarande. C7, c8. Mötesdeltagare hade en generell diskussion
kring sidotjänstgöring. Vad menas…sätts upp som en punkt på internatet. Sanna
kommer att kommentera ytterligare i målbeskrivningen
4. Anders, Linda, Ingrid.c10, c14, c9. c10 klart, SFLPA styrelse svarat på remiss.c14
kontakt etablerad med Ulrika Sandén.
Arbetet fortskrider i samtliga grupper. Anders uppmanar oss att läsa och kommentera i
befintligt material.
7. A/B-delmål text:
Styrelse SLS/SLF kontaktats för text. Kan behöva tolkas senare i vår. Nu måste vi
koncentrera oss på c-målen.
8. Tidsplan:

Samtliga arbetsgrupper uppmanades att vara klara så mycket som det går till internatet. Helst
remiss till delföreningar.
Planerar att det fysiska en-dagars-mötet för KVAST i april förlängs till två dagar. Anders
återkommer.
9. Internat januari:
Allting ska vara klart. Stämmer det Emma?
10.Artikel SFAI-tidningen om Pedagogiskt pris:
Åter igen något som ålagts Emma. Emma är den klar?
11.BaseCamp:
Något som används mycket i SFAI-styrelsen, kan användas från vilken dator som helst. Ska
sättas upp som en punkt på internatet att diskutera huruvida detta är användbart för oss i
KVAST. Vi behöver i så fall basal utbildning.
12.Pågående projekt/frågor:
Att-göra-lista har varit försvunnen. Återfunnen under arkiv och blandat 2018. Marco
uppdaterar och placerar den under egen flik i drop-box.
13. Övriga frågor:


Sanna tar upp området specialanestesi. Stora diskrepanser i landet på tillgång, längd,
innehåll, ST-läkare får plats på specialanestesi/specialiva efter att de beräknas vara
färdiga specialister. Fråga som bör lyftas på VC-nivå. Specialanestesi/specialiva är ett
nationellt problem.
Specialanestesi ett nationellt problem. Viktigt att definiera krav, som ska vara höga, i
nya utbildningsboken.
I nuläget finns 620 ST-läkare. I vissa regioner får ST-läkare samtliga tre
specialanestesi, i andra endast en.
Specialanestesi/specialiva borde kunna vara ett ämne för artikel i SFAI-tidningen.
Ev sammankallar vi delföreningarna (neuro-delförening ligger nere) till vårt aprilmöte





2 maj 2022 dialysdag via SYA
Diskrimineringsenkät via SYA kommer ut inom kort
Nästa VC-möte är 28 januari2022. KVAST deltar, har en stående punkt utbildning; t
ex ST-läkare på sal.

Kommande möten:





16 november 2021 Teamsmöte kl 14-15.30
2 december 2021 fysiskt möte SLS, Stockholm
17-18 januari internat Uppsala
Aprilmöte, datum ej bestämt, förlängs till ev två dagar

14. Mötet avslutas av Anders.

Mötesordförande: Anders Silfver
Mötessekreterare: Ingrid Berkestedt
Mötetesjusterare: Morten Strinnholm

