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Minnesanteckningar-Kom petensrådet 

Tid: 

Lokal: 

måndagen den 26 september 14.00- 18.00 

Tidlösa, hus 511 plan 14 

Närvarande ledamöter: 

Medicinska fakulteten: Margareta Bachrach-Lindström, Ordförande, 
Stergios Kechagias, 
Elisabeth Welin Henriksson, 
Louise Härdelin, punkt 4-11 , 
Malin Andersson. 
Annika Lind- Falk, punkt 1-9, 
Paulina Guillen 
Johan Söderholm, punkt 11 
Kerstin Hawkin, punkt 11 

Region Östergötland: Zilla Jonsson, 
Karin Steinvall , 

Frånvarnade ledamöter: 

Region Östergötland 

Maria Vanhanen, punkt 4-11, 
Eva Öhling, punkt 3-11 , 
Kristina Nyström, sekreterare 

Maria Randjelovic 
Karin Siwe 

1. Fastställande av föredragningslistan 

Kompetenrådet beslutade att fastställdes föredragningslistan 

2. Föregående minnesanteckningar 

Kompetensrådet beslutade att lägga minnesanteckningarna till handlingarna 

3. Uppföljning från föregående möte, 

a. punkt 4, Arbetsgruppen alternativ VFU, bilaga 

Arbetsgruppen har identifierat rådande principer och arbetar nu vidare med dem. Har 

haft inspel från Karin Kjellgren och ett lärosäte från Australien och kommer även få 

inspel från RÖ och projektet Nära vård. En Workshop är planerad den 24 november 

för att föra en dialog med studenter, programmen och verksamheten. 
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b. punkt 9, Uppföljningsstruktur av nya ramavtalet 

Britt Nilsson och Kristina Nyström har identifierat sex punkter i ramavtalet som känns 

angelägna att följa upp. Margareta Bachrach- Linström, Britt Nilsson, Karin Steinvall 

och Kristina Nyström fortsätter att arbeta med frågan. 

c. punkt 10, Schemafria dagar för VFU 

Frågan rör sjuksköterskestudenter och ledigt påsk/valborg/1 :a maj. Konsekvens kan 

bli en reducering av antal VFU platser som RÖ kan tillhandahålla. RÖ inventerar just 

nu VFU platser för 2017 och vårterminen 2018 därefter görs en analys om hur många 

platser som kan påverkas av ledigheten. Frågan återkommer på nästa Kompetensråd 

4. Kompetensrådets sammansättning, bilaga 

Föredragande Margareta Bachrach-Lindström och Zilfa Jonsson 

I och med det nya RALF avtalet har LUFU skapats med representation från hela 

sydöstra sjukvårdsregionen. Kompetensrådet kommer få en mer strategisk roll och vi 

föreslår bildandet av tre arbetsgrupper som arbetar med de operativa frågorna. 

Arbetsgrupperna kan ibland behöva adjungera personer från verksamheten och 

programmen. Förändrad organisation kräver en kommunikationsplan. 

Förslag på ny organisation av Kompetensrådet läggs fram till LUFU och föreslås gälla 

med start vårterminen 2017. 

5. Beställning och utfall av VFU platser, bilaga 

Föredragande Karin Steinvalf 

En detaljerad beskrivning för vårdprogrammen över beställda VFU platser och de som 

sedan används av Med. fak. Presenterades. Vissa delar i vårdverksamheten är 

flaskhalsar. 

6. Resultatrapport från Kliniska adjunkter, läsåret ht-15/ vt-16, bilaga 

Föredragande Karin Steinvall 

En sammanställning av samtliga kliniska adjunkters verksamheter. Några kliniska 

adjunkters uppdragtid löper ut i början av nästa år. Uppdraget att var brygga mellan 

medicinska fakulteten och region Östergötland behöver ses över. Ett arbete startar för 

att se över deras möjlighet att även avsätta LiU tid för detta. Margareta Bachrach

Lindström, Louise Härdelin, och Kristina Nyström kommer att arbeta vidare med frågan. 
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7. Resultat VFU-KURT, bilaga 

Föredragande Karin Steinvall 
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Resultatet presenteras. Fråga 14, "Jag har vid behov fått stöd från 

företrädare/kontaktlärare för utbildningsprogrammet under VFU", behöver belyser lite 

mer. Den fråga som har lite lägre poäng är fråga 7 "Min/mina handledare har tillämpat 

PBL i handledningssituationen". Det kräver kunskap om PBL och att verksamheten 

handleder enlig den pedagogiken. Nya PBL guiden skickas ut via VFU kansliet RÖ. 

8. Introduktion inför nya kunskapsprovet. 

Föredragande Margareta 8-L. 

Uppdagsutbildning från Arbetsförmedlingen med start april 2017, räknar med 15 

blivande läkare och de ska göra 3-4 veckor VFU. Margareta Bachrach-Lindström 

stämmer av VFU platser med Karin Siwe och Jan-Erik Karlsson. 

9. Medicinska fakultetens informerar. 

• Möte om en ny specialistutbildning för ambulanssjuksköterska, arbetet fortskrider. 

Tänkt start är hösten 2018. Kontakt tas med Lena Lundgren för att stämma av 

tankarna. Det har gjorts en ekonomisk kalkyl där Falks ambulans är 

samarbetspartner. Inom KMC finns god lärarkompetens. 

• Antal registrerade studenter på grundutbildningen fyller platserna. Inom 

specialistutbildningen är 30 % av platserna inte fyllda. Störst diskrepans finns på 

Distriktssköterska, Barn- och ungdom och Medicinsk vård. En sammanställning över 

orsakerna til l begärda anstånd/avhopp kommer Elisabet Welin-Henriksson att delge 

kompetensrådet. En översyn av samtliga specialistutbildningar inom sydöstra 

regionen görs. 

• Prognos Takbelopp (uppdrag från riskdagen) och utfall/prognos. Några program har 

ökat sitt överintag. 

10. Region Östergötland informerar 

Föredragande lilla Jonsson 

• Kompletterande utbildning Biomedicinska analytisker, region Östergötland kan inte 

anordna VFU för en ytterligare basgrupp. Zilla Jonsson tar tillbaka frågan och 

kontaktar Malin Lindqvist-Apel!. Kan VFU läggas utanför terminen? 

• Uppdatering av Huvudhandledaruppdraget är gjort med förtydligande av 

verksamhetschefens/vårdenhetschefens ansvar för utbildningsuppdraget. 

tli_ 
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11. Internationalisering 

Föredragande Johan Söderlund och Kerstin Hawkins 

• Viktigt att få ut våra internationella studenter. En bidragande orsak till att 

avtalsskrivandet körde fast var att det är svårt att fastställa hur många 

utbytersstudenter som kommer och vilken typ av placering de behöver inför varje 

termin. Alla känner sig inte bekväma att handleda på engelska vilket försvårar VFU

placeringarna. Den största utmaningen är att dessa studenter har ett eget spår som 

kräver en annan beställnings process. 

• Global Academy har anordnat engelskakurs för handledare inom region Östergötland 

och ett möte är planerat mellan studenter, handledare och programmen. Hur tar vi oss 

framåt? Tillsätter en grupp som ser över frågan, sammankallande är Kerstin Hawkins. 

lbi,, 'itV~ ~ . _/(__ 
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Margareta Bachrach-Lindström Kristina Nyström 

Ordförande Sekreterare 


