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Minnesanteckningar Kompetensrådet för Linköpings universitet och 

Region Östergötland. 27 maj 2015 kl 13.00 – 16.30 

 

Lokal: Medicinska fakultetens kansli, Sandbäcksgatan 7, konferensrummet, 1 tr 

Närvarande Region Östergötland: Mats Uddin (p 1-5), Karin Siwe, Karin Steinvall, Maria 

Vanhanen, Susanne Kvarnström (sekr) 

Närvarande Linköpings universitet: Karin Kjellgren (ordf), Karin Valeskog, AnnaKarin 

Johansson, Louise Härdelin, John Lemchen (Consensus), Håkan Edler (Consensus), Malin 

Andersson, Johan Dabrosin Söderholm (p 3-5)  

 

Frånvarande Region Östergötland: Maria Randjelovic, Ewa Öhrling, 

Frånvarande Linköpings universitet: Stergios Kechagias, Britt Nilsson 

 

 

1. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs, punkt 6 och 5 byter plats samt övriga frågor: 

- Presentation av utfall av VFU-platser utifrån avtal 

- VFU-affisch 

- Gemensam konferens vt 2016 

 

2. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna. 

 

3. Region Östergötlands roll i samband med decentraliseringen av 

läkarutbildningen och andra utbildningsprogram 
Föredragande: Johan Dabrosin Söderholm  

Implementeringsgruppen för nya läkarutbildningen ges i uppdrag att särskilt 

uppmärksamma samarbetet med Region Östergötland samt att kartlägga hur läkare 

med förenade anställningar medverkar i utbildningen. 

 

4. Integration mellan nya och nuvarande curriculum läkarprogrammet 

Föredragande: Karin Siwe 

Under några terminer kommer två olika schemaförläggningar av VFU-placeringar att 

ske parallellt, med efterföljande utmaningar för den kliniska verksamheten. 

Implementeringsgruppen för nya läkarutbildningen ges i uppdragatt initiera dialoger 

med verksamheterna om hur de olika VFU-placeringarna ska förläggas, innan det 

färdiga beslutsunderlaget. Dialogerna planeras i samarbete mellan programansvarig 

och VFU-studierektor för läkarprogrammet. 

 

5. Avtal och överenskommelser mellan Linköpings universitet och Region 

Östergötland 

a. RALF-avtal 

Föredragande: Johan Dabrosin Söderholm.  

Arbetsgrupp ger i höst förslag på hur ALF-medlen ska fördelas fr.o.m. 

ansökningstillfället vt 2016. Nytt råd Ledningsgrupp för universitetssjukvårdens 

forskning, utveckling och utbildning (LUFU) ersätter nuvarande 

Samverkansberedningen. LUFU ska verka för att säkerställa universitetssjukvårdens 

kompetensförsörjning. 
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b. VFU-avtal 

Föredragande: Karin Kjellgren 

Nuvarande avtal ska revideras under hösten 2015. Arbetsgrupp med representanter 

från resp. organisation inkl. studenter tillsätts, sammankallande är kanslichef Anette 

Philipsson. Mats Uddin redogör för Region Östergötlands intention att det i avtalet ska 

fastställas hur eventuella diskrepanser mellan VFU-utbud och efterfrågan ska hanteras. 

 

c. Överenskommelse om VFU för internationella utbytesstudenter 

Föredragande: Susanne Kvarnström 

Överenskommelsen förlängs ett år i taget i avvaktan på en långsiktig lösning kring 

kurser på engelska, Global Academy och därmed fler VFU-platser. 

 

d. Överenskommelse om kliniska undervisningsavdelningar KUA 

Föredragande Susanne Kvarnström 

Överenskommelsen är under beredning. Frågan om finansiering av 

handledarutbildning för nystartad KUA kvarstår. 

 

6. Läget avseende VFU i de nya kursplanerna 

Föredragande: Karin Kjellgren 

Kursplanekommittén vid Medicinska fakulteten har lagt in de olika programmens 

förläggning av VFU-perioder i en gemensam tabell. Kvarstår att specificera hur det 

påverkar verksamheterna på enhetsnivå. Kursplanekommittén rekommenderas att ta 

hänsyn till de förslag på att undvika flaskhalsar som finns i utredningen Översyn VFU 

från 2013. Region Östergötland framför behovet av dialog och förankring med resp. 

VFU-studierektor innan beslut samt att väga in diskussionen från punkt 4 ovan. 

 

7. Gemensam handledningsmodell 

Föredragande: Karin Valeskog 

Arbetsgruppens inriktning på ny struktur för handledningsmodell beskrevs. 

Kompetensrådet gav gruppen i uppdrag att presentera strukturen skriftligt för 

synpunkter via mail innan september, med utkast vid Kompetensrådet sammanträde i 

september samt beslut i november. 

 

8. Handledarutbildning VFU-handledare 

Föredragande: Karin Kjellgren 

En kursplan för en handledarutbildning för VFU-handledare 1.5 hp presenterades. 

Kursen ska erbjudas framförallt kommunernas handledare och ges inom filosofisk 

fakultet. Den handledarutbildning som idag ges av de kliniska adjunkterna inom 

Region Östergötland berörs inte, utan är kvar i sin nuvarande form. Kompetensrådet 

ser positivt på att samtliga handledarutbildningar anpassas till den nya 

handledningsmodellen, se punkt 7 ovan. 
 

9. Ny riktlinje: Utbildningsuppdraget inom Region Östergötland 
Föredragande: Susanne Kvarnström 

Utkast till ny intern riktlinje inom Region Östergötland presenterades. 

 

10. Reviderad uppdragsbeskrivning kliniska adjunkter 
Föredragande: Karin Steinvall och Louise Härdelin 

Uppdragsbeskrivningen godkändes med följande justeringar: 
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- ”Arbeta för” ändras till ”tillgodose” 

- Läraruppgifter vid Medicinska fakulteten 

- Korrekta tjänstebenämningar. 

 

11. Information från Region Östergötland 
Punkten stryks 

 

12. Information från Medicinsk fakultet 

- Regeringen har tilldelat fakulteten nya utbildningsplatser: 15 barnmorske-,  

28 specialist- samt 17 sjuksköterskeutbildningsplatser 

- En enkätundersökning genomförd av Sveriges läkarförbund visar att 

läkarutbildningen i Linköping får bäst poäng i landet när nyexaminerade 

läkare värderar sin utbildning 

- Hälsouniversitetet har bytt namn till Medicinska fakulteten och har en ny grafisk 

profil 

- Sjuksköterskeutbildningen Linköping kommer att vara värd för VFU-

konferensen 2016 som Svensk sjuksköterskeförening anordnar. 

 

13. Information från Consensus 

Ny styrelse. Håkan Edler ersätter John Lemchen i Kompetensrådet. 

 

14. Övriga frågor 

- Presentation av utfall av VFU-platser utifrån avtal, bordläggs 

- VFU-affisch. VFU-affisch ska ändras med ny logotype, trycks och distribueras 

via LiU 

- Arbetsgrupp inför konferens vt 2016. Medicinsk fakultet och Region 

Östergötland planerar en konferens med medverkan av kommunerna. Punkten 

återkommer vid nästa sammanträde. 

 

15. Flödesanalys av VFU-placeringar 

Föredragande: Per Lindahl och Håkan Aronsson 

Utredningen presenterades samt diskuterades i smågrupper. Karin Kjellgren och Mats 

Uddin ansvarar för fortsatt aktivitet utifrån utredningens resultat. 

 

 

 

Fastställda sammanträdestider hösten 2015 

21/9 kl. 13–17.00 och 16/11 kl. 14.30–17.00 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Kjellgren,   

Ordförande Susanne Kvarnström  

 Sekreterare  

 


