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Minnesanteckningar Kompetensrådet 

Tid: 
Lokal: 

Närvarande: 

Ej närvarande: 

KOMPETENSRÅDET 

Måndagen den 29 februari kl 14.30-17 .00 

Konferensrummet, Medicinska fakultetens kansli, 
Sandbäcksgatan 7 1 tr, Linköping 

Ledamöter: 
Eva Granfeldt 

Karin Kjellgren 
Karin Valeskog 

Britt Nilsson 
AnnaKarin Johansson 
Louise Härdelin 
Malin Andersson 

Susanne Kvarnström 
Karin Siwe 
Karin Steinvall 
Maria Vanhanen 

Övriga: 
Kristina Nyström 

Ledamöter: 
Ewa Öhrling 
Stergios Kechagias 
Håkan Edler 

Maria Randjelovic 

Ordförande, Region Östergötland 
tom punkt 9 
Medfak, Linköpings universitet 
Medfak, Linköpings universitet 1, 

2,7,3 

Medfak, Linköpings universitet 
Medfak, Linköpings universitet 
Medfak, Linköpings universitet 
Medfak, Linköpings universitet 
(sekr) 
Region Östergötland 
Region Östergötland 
Region Östergötland 
Region Östergötland 

Region Östergötland, adjungeras 

Region Östergötland 
Medfak, Linköpings universitet 
Medfak, Linköpings universitet 
(stud) 
Region Östergötland 
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KOMPETENSRÅDET 

Fastställande av föredragningslistan 

Kompetensrådet beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg 
av punkterna 

11. Krock på VFU, Läkarprogrammet och 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning anestesisjukvård. 
Föredragande: Karin Steinvall 

12. Legitimation för sjuksköterskor 
Föredragande: Susanne Kvarnström 

13. Verktyg för ett nytt värderingssystem för VFU 
Föredragande: Karin Siwe 

Punherna behandlas i följande ordning 
1-2, 7, 3-6, 8-13. 

Föregående minnesanteckningar 

Kompetensrådet önskar en förändring under punkt 3. Ny text ska lyda: 

"Uppgiften för de kliniska adjunkterna är att vara brygga mellan 
undervisning och vårdverksamhet. Mot bakgrund av att antalet 
s tudenter har ökat önskar avdelningschefer och programansvariga på 
LiU att uppdraget för kliniska adjunkter uppdateras. Detta för att 
säkerställa att de kliniska adjunkterna har mer direktkontakt med 
studenterna och möjlighet att vara stöd för handledarna i vården. 
Medicinska fakulteten vill även se en utökning av antalet kliniska 
adjunkter. RÖ lägger idag 5 miljoner på kliniska adjunkter och har inte 
för avsikt att öka antalet. Däremot ser RÖ positivt på ökad 
studentkontakt för kliniska adjunkterna på den del som finansieras av 
medicinska fakulteten. Uppdraget för kliniska adjunkter reviderades så 
se11L sum i maj 2015. 

Beslut: Britt Nilsson och Karin Steinvall får i uppdrag att samordna 
och kontrollera att inte uppdraget splittras upp. 

Kristina Nyström uppdras att göra denna ändring. 

Med denna förändring kan minnesanteckningarna läggas till 
handlingarna. 
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Beslut 

KOMPETENSRÅDET 

Sammansättning kompetensrådet 
Föredragande: Karin Kjellgren 

En ny samverkansorganisation mellan universitetet, Region 
Östergötland, Landstinget i Kalmar län och Region Jönköpings län 
presenteras för rådet. 

Diskussion kring den nya organisationen och förslaget av 
sammansättning i kompetensrådet. 

Kompetensrådet önskar att förslaget på sammansättning av 
komptensrådet ses över vad gäller funktioner. 

Eva Granfeldt tar upp detta på möte med LUFU den 7 mars. 

Nytt kvalitetssystem 
Föredragande: Karin Kjellgren 

Regeringen avser att införa ett nytt kvalitetssäkringssystem under 
andra delen av 2016. http://www.uka.se/nyheter/2016-03-03-nytt
kvali tetssystem-for-hogre-
utbildning.h tml ?u tm source=newsletter&utm medium=email&utm c 
ampaign=Nyhetsbrev3mars2016 

Utbildningsdialoger planeras för hösten 2016 vid Medicinska 
fakulteten. 

Ramavtal VFU Region Östergötland och Linköpings universitet 
Föredragande: Kristina Nyström 

Förslag till nytt ramavtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
presenteras. 

Under rubriken Parternas ansvar, Linköpings universitet ansvarar 
för att, ska punkt 4 ändras till "studenten inför varje VFU-period är 
väl förberedd, såväl teoretisk som praktiskt samt har en lärandeplan 
utifrån lärandemålen i aktuell kursplan" 

Under rubriken Parternas ansvar, Region Östergötland ansvarar 
för att, ska punkt 6 ändras till "att svara för att 
huvudhandledare/VFU-ansvarig läkare har avsatt tid för att verka 
som stöd för sina handledarkollegor". 

Kompetensrådet önskar att bilaga 1 ska gås igenom så att samtliga 
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uppdateringar av antagningstal finns med. Malin Andersson uppdras 
att sammanställa kolumnen med universitetets behov av VFU-platser. 
Kristina Nyström uppdras att kontakta studentmottagningen och 
programansvarig för att inkludera termin 5 och termin 6 (logoped) 
gäller att i bilaga 1 redovisa utbud och eftelirågan av VFU-placeringar 
vid mottagningen. 

Med dessa justeringar anser rådet att avtalet kan skrivas under. 

Vid kompetensrådets sammanträde 16 maj 2016 tas frågan om 
uppföljning av avtalet upp. 

Förlängning klinisk adjunkt NSV 
Föredragande: Karin Steinvall 

Kompetensrådet ställer sig bakom förslaget att förlänga Jessica 
Vollertsens uppdrag som klinisk adjunkt. 

Uppföljning från föregående möte punkt 9 : Gemensam 
handledningsmodell 
Föredragande: Karin Valeskog 

Förslag till ny handledningsmodell presenteras för rådet. 

Eventuella synpunkter ska skickas till Karin Valeskog senast den 15 
mars 2016. 

Karin Valeskog uppdras att korrigera handledningsmodellen efter 
eventuella synpunkter och därefter skickas handledningsmodellen ut 
till rådet. 

Rapport - avvikelser från beställningsrutiner 
Föredragande: Karin Steinvall, Britt Nilsson 

Diskussion kring avvikelser från beställningsrutiner förs. 

Rådet önskar att processen, hanteringen och förankring tydliggörs när 
utökning av antalet utbildningsplatser sker. 

Avvikelser kan skrivas även från Medicinska fakulteten. 

9 Information från Region Östergötland 

Information Kristina Nyström presenterar: 
Sammanställning av sammanställning av antal beställda och 

KOMPETENSRÅDET ...._\ 9=~· __ 
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placerade VFU-veckor under 2015 för vårdprogrammen. I 
denna finns inte behovet från Medicinska fakulteten med. 

Kristina Nyström informerar att: 
Region Östergötland önskar fristående kurser, 7,5 hp inom 
astma/KOL 
Utlysning av utbildningstjänster för specialistsjuksköterskor 
inför höstterminen 2016 påbörjas 1 mars. Utvärdering av 
rekrytering till dessa tjänster kommer att göras i höst. 

Information från Medicinska fakulteten 

Karin Kjellgren informerar att: 
Halvdag kring VFU anordnades för kommunerna den 12 

februari 2016. Halvdagen var mycket uppskattad. 
Eva Granfeldt och Karin Kjellgren kommer att delta vid ett 
första möte vad gäller kompetensförsörjning i sydöstra 
sjukvårdsregionen fredagen den 4 mars 2016. 

Vid fakulteten pågår arbetet med att införa ett nytt IPL 
curriculum. Ett arbete har initierats att uppdatera material 
kring PBL. 

Krock på VFU, Läkarprogrammet och 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
anestesisjukvård. 
Föredragande: Karin Steinvall 

Finns ett behov av att se över antalet studenter som är placerade på 
VFU samtidigt då det sker krockar i opererande verksamheter inom 
Region Östergötland. 

AnnaKarin Johansson uppdras att kontakta Jan-Erik Karlsson och 
Stergios Kechagias om detta. Återkoppling ska ske till kompetensråd 
och Region Östergötland (Karin Siwe). 

Legitimation för sjuksköterskor 
Föredragande: Susanne Kvarnström 

I och med de nya kraven för anställning som sjuksköterska önskar 
Region Östergötland att handläggningen av examensutfärdande och 
information om handläggningen för utfärdande av legitimation sprids 
till studenterna. 
Louise Härdelin uppdras att informera kursansvarig i avslutande kurs i 
sjuksköterskeprogrammet att göra detta. 
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Eva Granfeldt 
Ordförande 

KOMPETENSRÅDET 

Verktyg för ett nytt värderingssystem för VFU 
Föredragande: Karin Siwe 

Frågan angående hur arbetet med ett nytt VFU värderingssystem 
fortskrider ställs till Medicinska fakulteten. Medicinska fakulteten 
meddelar att prioritering av kursvärderingsystem har gjorts vid LiU. 
Behovet av ett nytt verktyg för VFU-värdering är inte bortglömt och 
önskemålet från fakulteten är att detta går att samköra med 
utvecklingen av ett nytt kursvärderingssystem. 
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