
 

 

Minnesanteckningar KVAST 20 okt 2022 
 
Till dagens möte valdes ordf Anders Silver, sekr Emma Pontén och justeringsperson MIranda von 
Rosen 
 
 
Föregående protokoll gicks igenom.  
 
Utbildningsboken  
Vem äger dokumentet? Ligger i dropboxen, men behöver även en mer säker förvaring. Förslag: 
säker förvaring på hårddisk hos KVAST:s sekr och ordf.Just nu skulle det innebära hos Björn 
Nillsson  och Ander Silfver.  Konsistenta versionsnamn viktigt.   
Appendix - håller på att harmoniera specialanestesiområdena. Tar lite tid. Inte bråttom. 
EPA och bedömningsmallar  - avvaktas tills allt är färdigt. Kanske nästa år.  
 
Revidering av utbildningsboken. När och hur? Förslag att revidera varje år. Tar dock tid och kraft. 
Vid behov - när vi får återkoppling. Hur mycket återkoppling har vi fått? Hittills endast om  
vetenskapligt arbete - att vi ställer högre krav än läkarförbundet. Vi tycker dock att vi kan stå för det 
och har SFAI i ryggen. Vi kan söka återkoppling från studierektorerna via mail efter vårt internat. 
Kan även finnas maillänk via hemsidan intill utbildningsboken. Går igenom kommentarerna vid 
internatet varje år. Mötet tyckte att detta var ett rimligt förslag.  
 
Bedömningsinstrument:  
Finns många som behöver revideras. Både de samlade och individuella. Arbetet behöver 
samordnas. Arbetet inleds på nästa möte IRL. Hanna Emma och Marco är motorerna i gruppen. 
Fundera på terminologin - inte bedömning per se, behöver bra terminologi. 
Återkopplingsinstrument kanske är en bättre term? Koppling mål - aktivitet - feedback görs tydlig 
med EPA.  Hannas EP:or tas väl emot på många ställen.  
 
Hemsidan: Ansvariga Marco och Harald. Här behövs det rensas. Gamla bedömningsmallar 
behöver dock vara kvar tills de nya kommer på plats. Synliggöra KVAST och dess medlemmar. 
Fotografier på oss?  
 
Dropbox. Rensa. Först till arkivet, sedan ta bort en del dubbelposter kring utbildningsboken. Visst 
material behöver finnas kvar för att kunna följa arbetet och kanske vara till nytta i framtiden.  
 
Medlemmar i KVAST  
Mellansverige har en vakans eftersom Sanna Dahl avgår, blir läkarchef. Har tagits upp på regionalt 
möte. Ej sett protokoll. 
Norra regionen Maja Ångman, Sunderbyn är intresserad. 
Södra regionen. Ingrid Berkestedt avgår, förslag på Fredrik Kullberg, Växjö. 
Västra regionen : Mårten kommer att avgå, då han inte längre är studierektor.  
 
De nya bjuds in till internatet. 
 
Ny ordförande i KVAST behövs, när Anders Silver avgår efter att ha lett utbildningsboken i hamn. 
Ordförande i KVAST är också med i SFAI:s styrelse. Anders är kvar som adjungerad i KVAST. 
 
Linda Forsberg avgår från SYA - Unni Björheden är intresserad av att delta i KVAST som SYA 
representant och kan vara med på internatet.  
 
Årshjulet uppdateras vid nästa möte. Ansvarsområden och deadlines ska ses över. 
 
Bokningar av MKON. Finns inget kontrakt om bokningar av internat. Måste utredas, Anders gör 
detta och återkopplar.  
 
Internat i januari i Norrköping.  



 

 

 
Övriga frågor 
 
Fördelning specialanestesiplatser- Fler ST-läkare gör att det behöves fler platser. Ojämlikt. 
Osolidariskt. Var behöver kompetensen finnas? ST förlängs ibland för att ingen placering finns. ST 
tjänster kan inte tillsättas för att inga sidotjänstgöringar finns tillgängliga. Svår och stor fråga. Hur 
jobbar man med denna fråga? Studierektorsnätverket är en bra arena. Diskuterar på nästa möte 
om hur vi går vidare. Diskuterar i resp nätverk och undersöker hur verkligheten ser ut.. Mötet på 
chefer och ledare är ett annat ställe att ta upp det. Hur mycket specialanestesi hinner man med, 
och kan fortfarande nå alla andra mål? Ska man begränsa denna tid?  
  
Vad kan räknas in i sidotjänstgöring? Mötes åsikt var att  3 mån från en annan specialitet kan 
oftast vara relevant att räkna in. Dock inte alltid. Det ska vara relevant och inte hindra 
måluppfyllelse.  
 


