
Agenda KVAST Teamsmöte 221116 kl 14.00-15.30  
  

1. Mötets öppnande 

• Närvarande: Anders, Marco, Ingrid, Morten, Harald, Emma, Linda, Martin och 
Miranda 

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare. 

• Anders väljs till ordförande, Miranda väljs till sekreterare och Morten väljs till 
justerare 

3. Föregående protokoll 

• Punkter kring föregående protokoll dras igenom gällande utbildningsbok, 
bedömningsmallar, dropbox-rensning, presentation på hemsidan, nya KVAST-
medlemmar och lite kring specialanestesier 

4. Utbildningsboken 2022  

• Målbeskrivningar för specialanestesier i appendix ska in. Emma och Anders 
haft möte med SFBABI – frågetecken kring behärska-nivåer, dock önskar de 
inte ta över arbetet. Thorax är färdigt, SFTAI har inga synpunkter i dagsläget. 
Neuro är färdigt, finns ingen specialitetsförening men en ”intressegrupp” har 
tillfrågats och har inga synpunkter 

o Avvaktar återkoppling från SFBABI innan slutgiltiga utbildningsboken 
läggs ut 

• Emma tar kontakt med Thomas från SFBABI och försöker komma överens 
kring målbeskrivningen. Diskuteras även kring barnanestesier generellt; exakt 
numerär under ST förlegat tankesätt? Förslag på att alla ska ha en medsittning 
på en barnsövning under sin ST 

• Regionalanestesi-föreningen har inte återkommit kring specifika blockader  

• Morten tar med sig frågan kring EPA och ultraljud till UPP-gruppen. Tar även 
med sig önskemål om nationella ultraljudskurser arrangerade av gruppen. 

5. Årshjul KVAST 2023 

• Läggs upp i dropboxen och samtliga ska gå in och uppdatera dokumentet 
6. Medlemmar i KVAST- fortsatt diskussion  

• Södra regionen – Fredrik Kullberg, Norra regionen – Maja Ångman, SYA – Unni 
Björheden valdes in från förra mötet 

o Anders kontaktar de nyinvalda  

• Morten avgår på internatet. VGRs studierektorsnätverk presenterar ersättare 
framöver 

• Linda avgår, sista mötet idag  
7. Boka tid för kommande möten, innehåll, agenda  

• 8/12 på SLF kl 9-16  

• Internat i Norrköping 16/1 kl 10 – 17/1 kl 14 

• 8/3 14-15.30 Teams 

• 19/4 SLS Stockholm kl 9-16 – Marco bokar 
8. Övriga frågor  

• SFAI har angivit kursämnen till Socialstyrelsen. Finns två kurser på Lipus inom 
anestesi- och intensivvård men som inte är förankrade hos SFAI (?), däremot 
flera kurser som utannonserar sig som SK-kurser men som inte är det. 
Problematiskt. Hur ska vi göra framöver? Får diskuteras vidare framöver 



• Förslag på symposium ang bedömningsmallar på SFAI-veckan 2023, Anders 
anmäler – Hanna, Emma och Marco blir ansvariga 

• Gällande SFAI-veckan 
o Ansvariga för utbildningshörnan på SFAI-veckan 2023 blir LOK, ANIVA 

och KVAST 
o Föreläsare till SR-mötet som ska ha ersättning ska gå via MKON med 

faktureringsuppgifter.  
o Inledningstalaren får ersättning via stiftelsen och det kan vi inte 

påverka. Finns budget för totalt två internationella talare, svårt att få 
till en pedagogisk talare 

o Under SFAI/SSAI 2025 vore det kul att få in ett skandinaviskt 
perspektiv på ST-utbildningen. Finns motsvarande KVAST i andra 
länder? Anders kollar samt att SYA hör med NYA om de har någon 
information 

• Samtliga utbildningsregioner sammanställer ett faktaunderlag angående 
problem med specialanestesi och återkopplar till Anders 

• Anmälan till kurser som kommer ut sent – kan vi påverka? Anmälningar 
kommer ofta ut sent och antagningsbesked kommer också nära inpå. Bra om 
verksamhetschefer påtalar detta till kursgivare. 

• Kort diskussion kring specialistläkare med utlandsutbildning. Vore bra med en 
KVAST-medlem med mer kontakt med socialstyrelsen/frågor kring tredjeland. 
Ingrid föreslår Fredrik.  

• Mellansverigemötet: kökapningsprojekt – problematisk för ST-läkare? Inte 
något stort nationellt problem. Även fråga kring kursportalen – SV Portal finns 
och används till flera kurser 

 
  
  
Kommande möten  
 

•  8/12 på SLS kl 9-16   SLS, Stockholm  

• Internat 16/1 kl 10 – 17/1 kl 14  Internat, Norrköping  

• 8/3 14-15.30   Teams 

• 19/4 SLS kl 9-16  SLS, Stockholm 
  
 


