
   

1 (2) 
 

 
Minnesanteckningar Kompetensrådet för Linköpings universitet och 
Region Östergötland. 4 mars 2015 kl 14.30 – 17.00 
 
Lokal: HU:s kansli, Sandbäcksgatan 7, konferensrummet, 1 tr 
 
Närvarande Region Östergötland: Mats Uddin, Ewa Öhrling, Karin Siwe, Karin Stein-
vall, Maria Vanhanen, Susanne Kvarnström (sekr) 
Närvarande Linköpings universitet: Karin Kjellgren (ordf), Stergios Kechagias, Anna-
Karin Johansson, John Lemchen (Consensus), Malin Andersson 
 
Frånvarande Region Östergötland: Maria Randjelovic 
Frånvarande Linköpings universitet: Karin Valeskog, Louise Härdelin, Britt Nilsson 
David Arnesson (inbjuden punkt 6). 
 

 
1. Fastställande av föredragningslistan 

Punkt 3 ändras till besluts- och informationsärende. Punkt 7 Handledningsmodell 
bordläggs till nästa Kompetensråd pga. frånvaro. Maria Vanhanen hälsades välkom-
men i Kompetenrådet. 
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Punkt 11 Verksamhetsområden för Kompetensrådet 2015, 

• Ny handledningsmodell 
• Logistikutredning vfu-platser 
• Möte verksamhet – universitet 
• Utveckla klinisk utbildningsverksamhet 
• Vidareutveckla kliniska examinationer 
tillägg 
• Sprida kvalitetskriterier 

 
3. Start av ny klinisk undervisningsavdelning vid Geriatriska  

akutvårdsavdelningen ViN 
Föredragande Johanna Dahlberg och Susanne Kvarnström 
Ett utkast till underlag vid start av en ny KUA presenterades. Diskussion om hur KUA 
i Östergötland definieras samt om dokumentet ska ändras till en riktlinje eller inte-
greras i nuvarande överenskommelse för KUA. Beslutades att ge Johanna och Su-
sanne i uppdrag att bereda start av KUA vid Geriatriska akutvårdsavdelningen ht-15, 
att presentera en reviderad version av dokumentet till nästa Kompetensråd samt att 
meddela ärendegången till Samverkansberedningen. 

 
4. Utveckling av utbildnings- och kursplaner vid HU samt Region  

Östergötlands kompetensförsörjningsinventering 2014 
Föredragande Mats Uddin och Karin Kjellgren 
Årets inventering av kompetensförsörjningsbehov inom Region Östergötland redovi-
sade. Information om att utbildnings- och kursplaner omarbetas för implementering 
ht-16, samt att programansvariga tidigt ska signalera ev. förändringar av VFU. Vid 
workshop för sjuksköterskeprogrammet 10 mars medverkar Mats och Karin Steinvall 
från Region Östergötland. 
 

5. Region Östergötlands roll i samband med decentraliseringen av  
läkarutbildningen och andra utbildningsprogram 
Föredragande Karin Kjellgren  
Diskussion om hur t ex VFU-platser för läkarprogram och sjuksköterskeprogram (t6) 
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fördelas till Region Östergötland - inkl. US – i relation till andra landsting/regioner 
och kommuner, utifrån Region Östergötland kompetensförsörjningsbehov. 

 
6. Kompetensförsörjning av läkare och sjuksköterskor 

 
6a. Genomströmningen vid läkar- och sjuksköterskeprogrammen. Studentgenom-
strömningen har minskat de senaste åren. Stödåtgärder diskuteras vid HU. Minskad 
genomströmning ger även konsekvenser för regionens kompetensförsörjning. 

 
6b. Förslag: Intresse för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk 
examen. Utbildningen ges idag vid Sahlgrenska akademin och Karolinska institutet. 
Frågan tas upp igen vid senare tillfälle. 
 
6c. Förslag om femårig direktutbildning till barnmorska. Mats framför oro om utbild-
ningen ej ger legitimation till sjuksköterska. Frågan tas upp igen vid senare tillfälle. 
 
6d. Planering för samarbete mellan HU och Hälsohögskolan i Jönköping om specia-
listutbildning inom Hälso- och sjukvård för barn och ungdom 60 hp. 

 
7. Kartläggning fördelning av klinisk adjunkt per produktionsenhet 

Föredragande Karin Steinvall  
Aktuell fördelning per produktionsenhet redovisades. 
 

8. Information från Region Östergötland 
- Chefstillsättningar 
- Regionbildningen, ny regional utvecklingsdirektör 
- Hög belastning inom hälso- och sjukvården nu, planering inför sommaren 
- Stor omflyttning av verksamheter i början av maj t o m 2020, vilket påverkar 

VFU. 
 

9. Information från Hälsouniversitetet 
- Utlysning av medel pedagogiska utvecklingsprojekt 
- Möten i samband med decentraliseringen 
 
Information från Consensus 
- Socialförsäkringsutredningen, studenters försäkringssituation 
- Utbildningsfrågor i verksamhetsplanen 2015-2016 
- Dolda avgifter, t ex vid obligatoriska moment. 

 
10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 
 

11. Nästa sammanträde 
27/5 14.30–17.00. 
 
 
 

 
 
Karin Kjellgren,   
Ordförande Susanne Kvarnström  
 Sekreterare  
 


