
Minnesanteckningar KVAST-internat Uppsala 31/3-1/4 2022 

 

1. Anders hälsade alla välkomna och valdes raskt till mötesordförande. Harald förde 

anteckningar och Marco åtog sig att justera protokollet. 

2. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

3. Diskussion kring ev. utökning av studierektorsmötet till två dagar, sammanhängande eller vid 

två separata tillfällen. Inspirationsdag/nationell handledarträff för icke-studierektorer? Inget 

beslut togs.  

4. Arbetet med utbildningsboken vidtog i smågrupper. Samtliga a- och b-delmål kunde efter 

dagens slut anses vara i stort sett färdigformulerade. En enklare måltid förtärdes under 

ordnade former.  

5. Efter en natts vila återupptogs arbetet på fredagen och en förhoppning om att kanske bli 

klara till SFAI-veckan väcktes. Nästa mål är att ha alla delar av utbildningsboken färdiga att 

sätta samman till mötet den 18/5, och vara helt klara med ett första utkast den 31/5, med 

möjlighet till finputsning under sommaren. Nästa Teams-möte är planerat till den 20/4, till 

dess arbetar vi i grupperna. Ev. behov av fler möten innan den 18/5 märker vi då.  

6. Studierektorsmötet. Hanna Wijk är klar som föreläsare. Unni och Josefin som håller i SYA:s 

enkät har tydligen planerat att gå prehosp-kursen som tydligen är planerad samtidigt som 

SR-mötet. Anders kollar upp krocken med SFLPA och Miranda är beredd att gå igenom 

enkäten på SR-mötet. Nya utbildningsboken kan förhoppningsvis presenteras som färdig, två 

timmar är avsatta och fokus får ligga på att presentera utvalda större förändringar, 

exempelvis hur resonemangen gått kring vetenskapligt arbete. Avslutningsvis pratar Hanna 

om EPAs. Emma håller på att arbeta med förbättrade bedömningsmallar för DOPS, mini-CEX 

etc. Hannas arbete med EPAs låter mycket intressant och lovande, men några förhandtittar 

bjöds det inte på. På www.kliniskhandledning.se finns mycket information om bl.a. EPAs. 

Professor Olle ten Cate skall vara mycket duktig på ämnet. Idé att boka honom som 

föreläsare till SR-mötet 2023? Alternativa svenska namn på EPAs diskuterades spontant, men 

inget fastnade.  

7. Deadline för nominering till SFAI:s pedagogiska pris är den 30/4. Vinnare bestäms på mötet 

den 18/5. I nuläget finns fyra nominerade. Namn och motiveringar finns i Dropbox.  

8. Ansvarsområden för ledamöterna gicks igenom och uppdaterades till hemsidan. Anders 

avgår som KVAST-ordförande vid Internatet 2023 och kvarstannar ytterligare ett år som 

adjungerad. Sanna slutar i KVAST efter elva(!) år. Ersättare för Sanna och Anders måste hittas 

i de regionala nätverken.  

9. Introtexten och c-målen diskuterades. Beslutades att C5 får vara layoutmall för övriga 

delmål.  

10. Miranda och Anders gick igenom Basecamp. Arbetsmässigt är det en bra idé att ha 

arbetsmaterial och levande dokument i Basecamp, medan Dropbox är bättre för att samla 

färdiga dokument.  

 

Vid pennan  

Harald 

http://www.kliniskhandledning.se/

