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Konferensrum, Medicinska fakultetens kansli 

Närvarande ledamöter: 

Adjungerade 

Eva Granfeldt 
Karin Kjellgren 
Stergios Kechagias 
Karin Valeskog 
Britt Nilsson 
AnnaKarin Johansson 
Louise Härdelin 
Håkan Edler 
Malin Andersson 
Susanne Kvarnström 
Maria Randjelovic 
Karin Steinvall 
Maria Vanhanen 

Kristina Nyström 
Lovisa Farnebo 

Frånvarande ledamöter 
Ewa Öhrling 
Karin Siwe 

Ordförande, Region Östergötland 
Medfak, Linköpings universitet 
Medfak, Linköpings universitet 
Medfak, Linköpings universitet 
Medfak, Linköpings universitet 
Medfak, Linköpings universitet 
Medfak, Linköpings universitet 
Medfak, Linköpings universitet (stud) 
Medfak, Linköpings universitet (sekr) 
Region Östergötland 
Region Östergötland (p1-6 delvis) 
Region Östergötland 
Region Östergötland 

Region Östergötland 
Ersättare för Maria Randjelovic 
(1-6 delvis) 

Region Östergötland 
Region Östergötland 
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1. Fastställande av föredragningslistan 
Kompetensrådet beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg av fyra övriga frågor: 

16.1 Halvfartsutbildning - distriktssköterska 
Föredragande: Karin Steinvall 
16.2 Affisch VFU 
Föredragande: Malin Andersson 
16.3 Barnmorskeprogrammet start ht i stället för vt 
Föredragande: Eva Granfeldt 
16.4 Freemovers - VFU 
Föredragande: Stergios Kechagias 

Punkterna tas upp i följande ordning: 
1-6, 8-11, 7, 12-16 

2. Föregående minnesanteckningar 
Kompetensrådet beslutar att lägga föregående minnesanteckningar till handlingarna. 

3. Beslut - mötestider för 2016 
Beslutas att fastställa följande mötestider för 2016: 
29 feb kl 14.30 - 17 
16 maj kl 14.30-17 
26 september kl 14-17 
28 november kl 14.30-17 

4. Beslut - Uppdragsbeskrivning av kliniska adjunkter - justering 
Föredragande: Kristina Nyström 
Beslutas att revidera uppdragsbeskrivningen under "Kompetens- och kvalitetsutveckling 
inom Region Östergötland" enligt följande: 

Anordna huvudhandledarkonferens va1tannat år övergripande för regionen ändras 
till Anordna huvudhandledarkonferens övergripande för regionen. 
Anordna kompetensutveckling för bashandledare inom respektive centrum vartannat 
år, genomföra handledar-/PBL-utbildning kontinuerligt ändras till 
Anordna kompetensutveckling för bashandledare inom respektive centrum, 
genomföra handledar-/PBL-utbildning kontinuerligt 

Konsekvensändring av uppdragsbeskrivningen ska ske i enlighet med LiUs grafiska profil 
samt namnbyte från Hälsouniversitetet till Medicinska fakulteten. 

5. Diskussion - Uppföljning från föregående möte punkt 7: Gemensam 
handledningsmodell 
Föredragande: Karin Valeskog 
Muntlig information gavs rådets ledamöter kring förslag på ny struktur för 
handledningsmodell, hittills utfört arbete och framtida planering. 
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I yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/ 55/ EU) står att, med den kliniska undervisningen avses 
den del av sjuksköterskeutbildningen där den studerande, som medlem i ett arbetslag och i 
direkt kontakt med friska eller sjuka enskilda personer och/eller grupper, lär sig att planera, 
utföra och bedöma en sjuksköterskas samlade vårdinsatser på grundval av de kunskaper, 
färdigheter och kompetenser de har uppnått. De sjuksköterskestuderande ska inte bara lära 
sig att ingå i ett arbetslag, utan även att leda ett arbetslag och organisera en sjuksköterskas 
samlade vårdinsatser, inklusive undervisning i hälsovård för enskilda personer och mindre 
grupper vid vårdinrättningar eller ute i samhället. 

Rådets ledamöter ombeds att kontakta Karin Valeskog om de önskar utskick av förslaget på 
remiss tidigare än den 6 november. 

Förslag om ny handledningsmodell tas upp på kompetensrådets nästa sammanträde den 16 
november 2015. 

6 . Diskussion - Logistikutredning VFU - rapport och fortsatt arbete 
Föredragande: Susanne Kvarnström, Karin Kjellgren 
Diskussion kring den utredning och rapport som distribuerats till rådets ledamöter. 
Utveckling av VFU ska vara tema för rådets arbete under resterande av 2015. 

Kompetensrådet föreslår att Eva Granfeldt och Karin Kjellgren utifrån diskussionen tar fram 
ett förslag på uppdragsbeskrivning för hur en arbetsgrupp (kommun, region, landsting och 
universitet) kan arbeta innovativt med utveckling av VFU. Uppdragsbeskrivningen ska 
lämnas till samverkansberedningen. 

Uppföljning av frågan tas upp kompetensrådets nästa sammanträde den 16 november 2015. 

7· Information - Förberedelse inför utbildningsmomentet Interprofessionellt lärande 
(IPL 1) termin 1 höstterminen 2016. 
Föredragande: Karin Kjellgren 
Information om arbete med att införa utbildningsmomentet Interprofessionellt lärande (IPL 
1) termin 1 höstterminen 2016 gavs rådets ledamöter. 

8. Information - Handledarresurser för sjuksköterskestudenter på VFU 
Föredra9.ande: Karin Steinvall 
Region Ostergötland informerar om befintliga handledarresurser för 
sjuksköterskestudenter på VFU. 

9 · Information - Utfall av beställda samt erbjudna VFU-platser för vårdp.-ogrammen 
Föredragande: Karin Steinvall, Britt Nilsson 
Information om utfall av erbjudna, beställda och återlämnade VFU-plaster vårterminen 
2015 gavs rådets ledamöter. Kompetensrådet önskar att denna sammanställning ska 
kompletteras med utfall för vårtenninen 2014. Komptensrådet önskar vidare om möjligt 
att en liknande sammanställning tas fram för läkarprogrammets place1ingar. 

3 (S) 

~--- --~ 



Il U LINKÖPINGS 
e UNIVERSITET 

~Region 
Wöstergötland 

Frågan tas upp på kompetensrådets sammanträde 29 februari 2016. 

10. Information - Utbyggnad av specialistsjuksköterske-, barnmorske-, och 
sjuksköterskeprogrammen 
Föredragande: AnnaKarin Johansson, Louise Härdelin 
Information om utbyggnad av nybörjarplatser enligt regerings beslut 2015-06-25 Ändring av 
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor. 

För Linköpings universitet innebär utbyggnaden en total utökning med 28 nybörjarplatser 
vad gäller specialistsjuksköterskeprogrammen, 15 nybörjarplatser på barnmorskeprogrammet 
och 17 nybörjarplatser på sjuksköterskeprogrammet. 

11. Information - VFU-KURT och utveckling av nytt instrument 
Föredragande: Malin Andersson 
Information om pågående arbete med utveckling av nytt VFU- utvärderingssystem. 
Gemensamma frågor (distribution mm) för samtliga regioner, landsting, kommuner, m fl. 
behöver beslutas innan ett nytt verktyg kan användas. 

Rådet föreslår att Medicinska fakulteten sammankallar till arbetsgrupp där gemensamma 
frågor om distribution, administration mm diskuteras. 

12. Information - årsrapport kliniska adjunkter 
Föredragande: Karin Steinvall 
Årsrapport från de kliniska adjunkterna har distribuerats till rådets ledamöter. Region 
Östergötland påtalar vikten om att uppdrag ska ges från rätt huvudman. Vidare påtalar rådet 
vikten av att diskussion förs i kliniska adjunktgruppen kring fördelning av vilka uppgifter som 
görs inom respektive procentdel av sitt uppdrag. Kompetensrådet godkänner årsrapporten. 

13. Information - VFU-avtal, lägesrapport från arbetsgrupp 
Föredragande: Kristina Nyström 
Arbetsgruppen har haft ett möte kring ett nytt VFU-avtal. Utkast av ett avtal har skickats ut 
inom arbetsgruppen. Nästa möte är planerat till den 8 oktober. Arbetsgruppen planerar att ett 
förslag ska vara kompetensrådet tillhanda till mötet den 16 november. 

14. Information från Region Östergötland 
Eva Granfeldt informerar att: 

Bemanning inom Region Östergötland är i obalans 
Arbete pågår med att öka attraktiviteten i dygnet runt verksamheten 
Rekrytering av ny region, - och ekonomidirektör pågår 
Diskussioner förs inom Sydöstra sjukvårdsregionen kring bland annat samverkan 
med universitet och högskolor och bemanning. 
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15. Information från Medicinska fakulteten 
Karin Kjellgren informerar att: 

Ny klinisk undervisningsavdelning har invigts på Vrinnevisjukhuset. 
Clinicums styrgrupp och arbetsgrupper har haft ett gemensamt möte om hur 
verksamheten kan utvecklas. 
Remissen "Högre utbildning under 20 år" har inkommit från 
utbildningsdepartementet och fakulteten har ombetts avge ett delyttrande senast den 
19 oktober. 

16. Övriga frågor 
16.1 Halvfartsutbildning - distriktssköterska 
Föredragande: Karin Steinvall 
Frågan om möjligheten att studera på halvfart på programmet för specialistsjuksköterska med 
inriktning mot distriktssköterska har lyfts ibland annat VFU-rådet. Region Östergötland ser 
överlag positivt på detta. Medicinska fakulteten tar med sig frågan tillbaka. 

16.2 Affisch VFU 
Föredragande: Malin Andersson 
Förslag till VFU-affisch visas för rådets ledamöter. Sekreteraren skickar underlaget till 
Susanne Kvarnström och Karin Steinvall för fortsatt handläggning inom Region Östergötland. 

16.3 Barnmorskeprogrammet start ht i stället för vt 
Föredragande: Eva Granfeldt 
Region Östergötland lyfter frågan om möjligheten att byta ansökningsperiod till hästterminen 
för barnmorskeprogrammet. Frågan har även diskuterats vid rådets sammanträde den 23 
september 2014. Medicinska fakulteten tar med sig frågan tillbaka. 

16.4 Freemovers - VFU 
Föredragande: Stergios Kechagias 
Frågan om freemovers eventuellt kan medföra färre VFU-placeringar för läkarstudenter 
diskuteras. Rådet ger Stergios Kechagias i uppdrag att prata med Karin Siwe om detta. 
Uppföljning av frågan tas upp kompetensrådets nästa sammanträde den 16 november 2015. 
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Eva Granfeldt 
Ordförande 

lfff/VVI 
Malin dersson 
Sekreterare 
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