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Tid: Måndagen den 16 maj kl 14.30-17.00 
Lokal: Tidlösa, Campus US, hus 511 ing 76 eller 78 plan 14 

Närvarande ledamöter: 
Eva Granfeldt 

Karin Kjellgren 
Stergios Kechagias 

Britt Nilsson 
AnnaKarin Johansson 

Louise Härdelin 

Håkan Edler 
Malin Andersson 
Susanne Kvarnström 
Ewa Öhrling 
Karin Siwe 
Karin Steinvall 
Maria Vanhanen 

Frånvarande 
Kristina Nyström 
Maria Randjelovic 
Karin Valeskog 

KOMPETENSRÅDET 

Ordförande, Region Östergötland 
(tom delvis punkt n läk) 
Medfak, Linköpings universitet 
Medfak, Linköpings universitet 

Medfak, Linköpings universitet 
Medfak, Linköpings universitet till 
och med punkt 7 
Medfak, Linköpings universitet punkt 
4 (delvis), 1-2, 6-7, 5, 8 -14 
Medfak, Linköpings universitet (stud) 
Medfak, Linköpings universitet (sekr) 
Region Östergötland 
Region Östergötland 
Region Östergötland 
Region Östergötland 
Region Östergötland 

Region Östergötland (adjungerad) 
Region Östergötland 
Medfak, Linköpings universitet 
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Information 

KOMPETENSRÅDET 

Fastställande av föredragningslistan 

Kompetensrådet beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg 
av punkten 
14. Mall för rapportering Kliniska adjunkter 

Föredragande: Karin Steinvall 

Punkterna behandlas i följande ordning 
3-4 ' 1-2, 6-7, 5, 8-14 

Föregående minnesanteckningar 

Med följande kommentarer läggs minnesanteckningarna till 
handlingarna 

Punkt 12 - arbetet med att utfärda examensbevis efter ansökan från 
studenten påskyndas i största möjligaste utsträckning av handläggare 
vid Medicinska fakulteten. 

Punkt 13 - Region Östergötland önskar i framtiden en fast punkt på 
agendan om nytt verktyg för värderingssystem för VFU. Medicinska 
fakulteten ser positivt på detta men i nuläget så finns ingen ny 
information då detta system är avhängigt arbetet med utveckling av 
LiU:s övergripande kursvärderingssystem. 

Planering inför eventuellt inrättande av avancerad 
fysioterapeututbildning 
Föredragande: Birgitta Öberg 

Kompetensrådet ges information om bakgrunden, upplägg och 
kursinnehåll i planeringen av en eventuell ny utbildning vid 
Medicinska fakulteten. 

Region Östergötland lyfter vikten av att verksamheten måste 
fonnulera det behov som de anser ha av en ny funktion i hälso- och 
sjukvården. Birgitta Öberg tar med sig detta i det fortsatta arbetet. 

Rådet påtalar även vikten av att VFU och frågan om vem som ska 
handleda studenterna utreds. 
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Diskussion förs kring hur många studenter som skulle kunna vara 
intresserade av denna utbildning. Karin Kjellgren och Eva Granfeldt 
tar med denna fråga till möten inom Sydöstra sjukvårdsregionen. 

lnfomrntion om detta kommer även att ges i Ledningsgrupp för 
universitetssjukvårdens forskning, utveckling och utbildning 
(LUFU). 

Rapport från arbetsgrupp alternativ VFU 
Föredragande: Annika Lindh Falk 
Information från arbetsgruppen. Tre möten har genomförts hittills 
under våren 2016. Arbetsgruppen har diskuterat kring uppdraget och 
börjat att sammanställa organisatoriska principer och pedagogiska 
principer. 

Nästa återkoppling sker vid rådets sammanträde den 26 september. 

Uppdrag och sammansättning för kompetensrådet från och 
med hösten 2016. 

Föredragande: Eva Granfeldt, Karin Kjellgren 

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

Utifrån denna presentation önskar kompetensrådet att dess uppdrag 
ses över, innan ledamöter till det nya rådet utses av respektive 
organisation. Eva Granfeldt och Karin Kjellgren tar upp detta vid 
kommande möte med Ledningsgrupp för universitetssjukvårdens 
forskning, utveckling och utbildning (LUFU). 

Uppföljning föregående möte punkt 11: Krock på VFU, 
Läkarprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning anestesisjukvård. 
Föredragande: AnnaKarin Johansson 

AnnaKarin Johansson har haft 2 (två) möten med Jan-Erik Karlsson 
om detta sedan kompetensrådets föregående möte. Förändring av VFU
perioderna kommer att ske vårterminen 2017. 

7 Specialistutbildning barn och ungdom - förfrågan från 
verksamhet 
Föredragande: Susanne Kvarnström 
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Diskussion 

KOMPETENSRÅDET 

Verksamheten efte1frågar en dialog med Medicinska fakulteten om 
pediatrik i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot barn 
och ungdom. 

AnnaKarin Johansson tar med sig denna fråga till tillträdande 
programansvarig Elisabet Welin Henriksson och Evalotte Mörelius. 

Samverkan inom den Sydöstra sjukvårdsregionen 
Föredragande: Karin Kjellgren och Eva Granfeldt 

Information om arbetet med samverkan inom sydöstra 
sjukvårdsregionen ges rådets ledamöter. 

Uppföljning föregående möte punkt 5: Uppföljningsstruktur 
av nytt ramavtal VFU 
Föredragande: Karin Kjellgren och Eva Granfeldt 

Rådet uppdrar till Britt Nilsson och Kristina Nyström att ta fram ett 
förslag på struktur av uppföljning i och det nya ramavtalet Karin 
Steinvall kan även vara behjälplig i detta arbete. 

Förslaget tas upp vid rådets sammanträde den 26 september. 

Schemafria dagar för VFU - beredning inför 
utbildningsnämnd 
Föredragande: Susanne Kvarnström 

Region Östergötland önskar möjligheten att förlägga VFU under 
påskhelgen förutsatt att verksamheten tillåter detta och att handledare 
finns att tillgå. 

Medicinska fakulteten önskar att frågan utreds närmare. 

Frågan kommer att tas upp vid utbildningsnämnden för grund- och 
avancerad nivå sammanträde den 23 maj. 

Återkoppling av detta ärende tas upp vid rådets sammanträde den 26 
september. 
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Handledarutbildning inom VFU för läkare 
Föredragande: Stergios Kechagias 

Förslag till upplägg av handledarutbildning presenteras. Rådet är 
positiva till förslaget. 
Rådet påtalar även att detta arbete bör göras i samarbete med 
Didacticum. 

Information från region Östergötland 

Åtgärdsprogram för bemanning och vårdplatsplanering, långsiktigt 
arbete 
Utredning inleds som fortsättning på Sveriges bästa primärvård 

Information från Medicinska fakulteten 
Arbete pågår för att eventuella strata nya utbildningar/ 
utbildningsprogram vid Medicinska fakulteten 

Audionom program 
Utbildning inom radiografi (avancerad nivå) 
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot 
ambulanssjukvård 
Utbildningar inom barnafrid, http: //www.barnafrid.se/ 

Nya Curriculum höstterminen 2016 

Nytt material kring problem baserat lärande (PBL) tas fram i 
samband med detta, 
information om de största förändringarna sammanställs och 
kommer att distribueras från programmen till verksamheten. 

Utbildningsdialoger kommer att genomföras under höstterminen 2016 

med samtliga program. Detta är en del i fakultetens 
kvalitetssäkringsarbete. 

Utbildningsnämndens organisation ses över. Sammansättningen av 
ledamöter kommer att ändras tidigast vårterminen 2017. 

Ansökningsstatistiken ser bra ut i förhållande till den nationella 
ansökningsstatistiken. Specialistsjuksköterskeprogrammen har ökat. 

Representanter i VFU-rådet har påtalat vikten av att snabbt finna ett 
gemensamt system för VFU placeringar. 

Consensus har bland annat delat ut priset Årets VFU-plats som 
tilldelades Neurorehab på Rörelse och hälsa. Maria Mauritz utsågs till 
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Årets pedagog. Maria är distriktsläkare i Jönköping. 
https: / /li u.se/medfak/ nyheter /nyhetssidan ?l=sv&newsitem = 682949 

Mall för rapportering Kliniska adjunkter 
Föredragande: Karin Steinvall 

Rådet beslutar enligt förslag. 

'---' I ~ (_ _ . V'-'"'·"' U \i( 
Eva Granfeldt 
Ordförande 

Sekreterare 

KOMPETENSRÅDET 
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