
Agenda KVAST Teamsmöte 220518 kl 14.00-15.30 

Anders ordf, Marco vice, Ingrid, Morten, Harald, Emma, Sanna, Miranda, Linda, Björn (sekr) 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare. (se ovan) 

3. Föregående protokoll 

4. Pedagogiskt pris – Bijan Darvish! Övriga nominerade erhåller mail med uppmuntran och 

information att de blivit nominerade av Emma Pontén 

5. Utbildningsboken Presentation av grupp 3 C-delmål 

6. Delmål och disposition 

Appendix – förslag som levande dokument då vi fortfarande inväntar material från t ex SFRA mm. 

Förtext. A/B-delmål – kvarstående frågor. 

Etikgruppen får påputtning av Emma 

7. Tidsram Utbildningsboken 

• Alla färdiga delmål sparas i ”Utbildningsboken…beta” i DB 

• Sanna färdigställer ett stort dokument + sparar säkerhetskopia till sista maj 

• Korrekturläsare får allt 1 juni och skall vara färdiga före sista juni 

• Kvast färdigställer mellan sista juni – sista augusti. Frågor adresseras av respektive grupp 

därefter hela KVAST 

• Oklart fortfarande vem som kommer att göra dokumentets slutfinish. Kanske kan MKON dra i 

detta? Anders kollar 

8. SR-möte 

MKON skall ha bokat lokal och middag. Marco clearat med Hanna Wijk. Anders krävt mötet m Vch 

först på morgonen i programmet. 

SFAI´s styrelse vill att utbildning skall ha en stående punkt på ”mötet för chefer och ledare – 

Arlandamötet” och på SFAI/ANIVA-veckan (där deltar även omvårdnaschefer. 

Ultraljudsutbildning/fortbildning önskar tid på helst både SR- och chefsmötet 

9. Övriga frågor 

Kursportalen testad på TAASK och SFBABIs kurser och SSAI kommer att använda dem. Tanken är 

att alla kurser under SFAI AB skall in där. Mycket fortbildning SAFT mm bör också kunna använda 

portalen på sikt. LiPUS som annonserar sina själva. 

Skriva om utbildningsboken i SFAI-tidningen (Anders, Sanna o Miranda) 

10. Kommande möten 



4/8 kl 14.00-15.30 Teams – uppsamling av input från korr.läsarna 

31/8 14-15.30 (Teams) Inför SR-möte 

13/9 SR-mötet, SFAI-veckan 

14/9 9-10.30, i anslutning till SFAI/ANIVA 

20/10 14-15.30 (Teams) 

16/11 14-15.30 (Teams) 

8/12 SLS, Stockholm 

16-17/1 -23 Internat, Norrköping 

 


