
KVAST-möte 210922 Örebro 

Närvarande i fysisk form: SD, MS, LF, MT, EP, MvR, AS, ME. På länk: IB, HP. 

1. AS utses till mötets ordförande 

2. SD utses till mötets sekreterare 

3. EP utses till mötets justerare 

4. Genomgång av föregående protokoll avstås. 

5. Utvärdering av SR-mötet 

Generellt positivt där framför allt Fredrik Wallentins föreläsning står ut i form av 

engagemang och entusiasm hos de närvarande åhörarna. Överlag innehöll programmet en 

god blandning av information och inspiration. Vi är nöjda med att ha fått tillgång till en punkt 

på verksamhetschefsmötet, och önskar fortsätta och förhoppningsvis bygga ut denna kontakt 

då vi uppfattar detta som en oerhört viktig kontaktyta, avgörande för utbildningsklimatet. 

Det hade varit önskvärt med ett något större deltagande och engagemang från de chefer och 

ledare som deltog, där vi får fundera över hur vi ska kunna paketera och nå fram med vårt 

budskap på ett bra och effektivt sätt. 

 

På den stora minussidan är att de tekniska lösningarna inte fungerade alls, och att 

hybridformen därmed får betraktas som tämligen misslyckad. Sammantaget tveksamt om vi 

verkligen fått den tjänst SFAI faktureras för. Några punkter: 

1. Strömning i appen fungerade inte 

2. Schemat kunde inte ses i appen eller i strömmen 

3. Teknikerna på plats hade ingen vana vid hybridmöten. På eftermiddagen var ingen 

tekniker inbokad, men kunde lånas in ändå genom en sista-minuten-lösning. 

4. De digitala deltagarna kunde inte kommentera i chatten, utan fick växla mellan app och 

youtubekanal. 

5. De digitala deltagarna kunde inte se auditoriet och syntes inte heller, varför det ibland 

inte alls märktes av att någon annan deltog än de fysiskt närvarande. 

6. De digitala deltagarna hörde inte frågor som ställdes i rummet, då det inte fanns en 

handhållen mick att tillgå. 

7. Livestreamen stängdes vid flera tillfällen av för tidigt, så att de digitala deltagarna 

missade delar av föredragen. 

 

Att ta med till framtida SR-möten: 

Det tekniska måste fungera bättre, eftersom hybridlösningar sannolikt blir viktiga att erbjuda 

även framgent, t ex för de som har lång resväg till mötet.  

Fler bensträckare. 

Fler breakout rooms – såväl digitalt som fysiskt. Studierektorerna behöver få skapa och 

underhålla sina nätverk, och få möjlighet att bygga känslan av gemenskap med andra SR.  

Uppmuntra de regionala nätverken att träffas en gång per år, som komplement till det 

nationella SR-mötet. 

Hur kan KVAST få ett ännu tydligare mandat som stödfunktion till landets SR? Kan vi stärkas 

av SFAI-styrelsen, och hur kan vi omsätta detta under SR-mötet? 

 

Att ta med till framtida möten med chefer och ledare: 

Önskvärt med programpunkt tidigare på dagen? 



Kan vi ha en annan form, som ännu mer uppmuntrar till diskussion? Mentometer?  

Kan vi paketera vårt budskap och formulera vår problemställning ännu tydligare? 

Hur kan vi entusiasmera våra verksamhetschefer och få dem känna sig inspirerade till att 

skapa ett gott utbildningsklimat? 

 

6. Artikel till SFAI-tidningen 

Deadline 6/10. SD författar artikel om SR-dagen. Om foton finns, maila dem till SD. Skall även 

skrivas artikel till SFAI-tidningen om mottagaren av det pedagogiska priset ( EP) 

 

7. Pedagogiska priset 

EP ansvarig. Finns lathund i Dropbox inklusive diplom. Annons i SFAI-tidningen, även i januari 

för att nomineringar ska komma in. Kriterierna ska också finnas i annonstexten. Vi behöver 

skapa lite mer uppmärksamhet kring priset genom tillgängliga kanaler. SYA lägger ut på sin 

Facebook-sida. Artikel till SFAI-tidningen om ”Vad är en pedagog?” 

 

8. Medlemmar samt ansvarsfördelning i KVAST 

Södra studierektorsnätverket ska nominera ny representant, IB avgår och ansvarar för att 

nominering sker.  

ME kommer att behöva dra sig tillbaka från en del av KVAST-arbetet pga andra uppdrag. Vi 

behöver en ny vice ordf i KVAST, frågan utgått till hela gruppen.  

Region norr saknar representation i KVAST och behöver nominera, AS kontaktar nätverket.  

Ansvarsfördelning gås igenom och uppdateras enligt hemsidan. 

 

9. Utbildningsboken 

 

Grupp 1: C2, C4, C6, C12: HC, MoS, ME (behöver avlösas). Bra plan för sina delmål. ME 

hänger kvar i arbetet om det går. Lämplig plats för någon från region Norr.  

 

Grupp 2: C5, C7, C8, C14, introduktionstext: SD, BN, MaS. Inget klart. Finns plan för 

respektive delmål. Har stort uppdrag, överlämnar C14 till grupp 4.  

 

Grupp 3: C1, C11, C13: EP, MT, HP, MvR. C1 kommer att hänvisa till EDAIC part 1. Under C11 

extraheras basanestesi till de delmål det berör. Varje grupp får gå in i Dropbox för att se vad 

som är utlagt från specialanestesi/IVA till basanestesi/IVA. C13 är på gång. 

 

Grupp 4: C3, C9, C10: AS, LF, IB (avgår, ny representant behövs). C3 nästan klart. C9 nästan 

klart. Tar över C14 från grupp 2.  

 

A/B-delmål 

LF kommer inte att skriva texter till a/b-delmål denna gång. Uppdrag via SFAI:s styrelse att 

framföra önskemål till SLS och LF att detta ändå görs. Etikdelmålet kan bollas med nybildade 

delföreningen för etik, EP har redan aviserat dem och intresse finns.  

 

Referensgrupp för korrekturläsning.  

Inga napp ännu, men aktuellt först när vi har en text. Representanter från SYA visat intresse.  

 

Specialanestesi 



Ska tryckas på att det ska finnas målbeskrivning för placeringen, som formulerar hur ST-

läkaren uppnår delmålet. För kurs ska motsvarande krav finnas, tydlig planering för hur 

delmålsuppfyllelse nås genom kursaktivitet. 

 

Lång diskussion om specialanestesi och måluppfyllelse och vilka krav vi ska och kan ha på 

verksamheterna. Vi måste se över hela landets fördelning av specialanestesiplaceringar.  

Behöver också samråda med verksamhetscheferna, eftersom detta i mångt och mycket är en 

verksamhets- och organisationsfråga och inte bara utbildning även om det går hand i hand.  

 

Tidsplan 

Utbildningsboken skall presenteras på nästa års SFAI-vecka. Varje möte framöver får tid 

avsatt för redovisning. Decembermötet viks åt utbildningsboken och då med möjlighet att 

sitta i respektive arbetsgrupp. Varje arbetsgrupp förväntas presentera utfört arbete, även om 

samtliga delmål sannolikt ej är klara. 

 

10. Ingen övrig fråga 

 

Kommande möten: 

Teamsmöte 26/10 

Teamsmöte 16/11 

Fysiskt möte SLS, Stockholm 2/12 

Internat Uppsala 17-18/1 

 

Ordförande Anders Silfver 

Sekreterare Sanna Dahl 

Justerare Emma Pontén 

 


