
Protokoll KVAST Teamsmöte 220804 kl 14.00-15.30  
  

1. Mötets öppnande: Närv: Anders, Marco, Sanna, Miranda, Harald, Linda och Björn 
2. Val av mötesordförande Anders, sekreterare Björn och justerare Marco 
3. Föregående protokoll genomgicks. 
4. Utbildningsboken:  

Återkoppling av korrekturläsning, version med kommentarer läggs på dropbox som 
alla måste läsa.  
Korr.läsningsgruppen, erfarna KVASTare med tidigare UB-arbete i ryggen, har läst 
som om de vore nya spec som skall handleda ST i sjukhus av Faluns storlek. De har 
gjort ett gediget arbete och kommentarerna är kloka. 
Huvuddragen i kommentarerna: 
-rek språkgranskning 
-Varför och hur skall UB användas 
-Vad är KVAST? Historik efterlyses 
-Patientvärdet 
-Författning vs föreskrift – använd korrekt och konsekvent 
-Blooms taxonomi följs inte i alla delmål 
-Vad är taget ur lagtext och vad är rekommendationer? 
-Samstämmighet mellan anestesi och IVA i c-delmålen 
SYA 
-stryk allt onödigt! 
Plan: För att komma snabbt framåt under semester/sommartid föreslås en mindre 
grupp för att harmoniera texten och genomföra de ändringar som vi tycker är 
lämpliga. Sanna, Marco och Björn tar introtext + a/b-delmål och Anders c-delmål. 
Efter detta sker språkgranskning (se nedan) och därefter kontakt med MKON för 
publicering. 

5. Språkgranskare, förslag Jenny Arhammar DS. Miranda kontaktar. 
6. SR-mötet och efterföljande middag.  

Hur presenteras Utbildningsboken? Anders, Emma och Sanna presenterar som 
symposium på öppna SFAI, beslut att de kör samma dragning på studierektorsmötet. 
Hanna Wijk inbjuden föreläsare. Hanna Chin presenterar sitt arbete med Milestones. 
Program till SFAI-tidningen och till hemsidan, Miranda dubbelkollar med Josefine.  
Peppar Peppar bokat för middag.   

7. Möte simulering i Köpenhamn 
-Inbjudan Doris Östergaard: Europeiskt curriculum för simulering på v att skapas. 
Johan Creutzfeldt (PMI-Huddinge) åker dit. Återrapport till KVAST (Björn bevakar) 

8. Övriga frågor  
-Internat i vårvinter 16–17/1– Norrköping. Sanna hör av sig till Lotta MKON för 
bokning. 

Kommande möten  
 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  
 


