
Protokoll KVAST Teamsmöte 220831 kl. 14.00-15.30  
  

1. Mötets öppnande: Anders ordförande, Marco sekreterare 
Närvarande: Anders, Marco, Emma (live från AIMEE i Lyon), Sanna, Björn, Miranda 

2. Val av mötesordförande Anders, sekreterare Marco och justerare Anders 
3. Föregående protokoll: 

Punkter kring utbildningsboken och SR-möte gås genom.  
Språkgranskning av Jenny Arhammar hanns inte med, kanske framöver?  

4. Utbildningsboken 2022 
-Nulägesanalys; inlämnad till MKON sedan i fredags,  
-MKON, återkommer efter layoutjusteringar, 150 ex. ska printas 
-Presentation på SFAI:  
Anders börjar, vikt på att föreskrift är juridisk bindande, genomgång av juridiken 
avseende skall och bör. Sanna tar inledningstexten, Emma a-delmålen och Anders b-
delmålen, C-målen delas upp internt. POCUS appendix behöver presenteras.  
Ungefär samma presentation inklusive frågor på SYA-symposium på onsdag.  
Viktig att få in bedömningar under a/b-delmålen och att lägga vikt på kunskap, 
färdigheter och förhållningssätt.  
-Vad händer nu:  
Vi tar emot input och feedback efter mötet under hösten, boken uppdateras och 
justeras vid KVAST-mötet i december. Uppdaterade versioner på hemsidan. 
Worddokumentet ska säkras och lagras på flera ställen. Avslut!  
Nya mål från och med Internatet jan 2023 i Norrköping.  
Gamla versioner av UTB-boken efterlyses inklusive redovisning av KVAST historia.  

5. SR-mötet 
-Program, Lokal, lunch  
-fika kollas upp, middag på https://www.pepparpeppar.se/index.php klar 
-Anmälda 35 …  

6. Övriga frågor: 
Emma blivit inspirerad om narrativa berättelser om var ST-läkaren befinner sig som 
kan göras som reflektion. Årsberättelser används redan i Lund.  
Det kommer finnas en utbildningshörna på SFAI där man kan ställa frågor som SR 
eller ST, KVAST ska hjälpa till med bemanningen? 
KVAST saknar representant från norra regionen. Sanna behöver ersättas i Region 

Mellansverige framöver. Ersättare ska hittas via regionala SR-möten.  

Frågan kanske tas upp på SR-möte på SFAI veckan.  
 
På mötet med chefer och ledare inom Ane/IVA kommer Anders ställa frågan vad kan 
sjukvården få ut av KVAST? Vikt på att vi gör det här tillsammans!  
SYA enkäten kring diskriminering ska presenteras.  
 
Kommande möten  
 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  

https://www.pepparpeppar.se/index.php

