
                                                               
 

Minnesanteckningar-Kompetensrådet 
Tid: måndagen den 28 november 14.30- 17.00 

Lokal: Tidlösa, hus 511 plan 14 

 

Närvarande ledamöter: 

 Medicinska fakulteten:  Margareta Bachrach-Lindström, Ordförande,  
Stergios Kechagias, 
Elisabeth Welin Henriksson,  
 Louise Härdelin,    
 Malin Andersson.  
 Annika Lind- Falk,  
 Paulina Guillén 
 

Region Östergötland:   Zilla Jonsson,  
  Karin Steinvall, 
  Karin Siwe 
  Eva Öhling,  
  Kristina Nyström, sekreterare 
 
Frånvarnade ledamöter:         
  
Region Östergötland  Maria Randjelovic 
  Maria Vanhanen  
 

1.          Fastställande av föredragningslistan 
Uppföljning från föregående möte läggs till som punkt 3 på föredragningslistan. 

Kompetenrådet beslutade att fastställa föredragningslistan med ovanstående justering. 

 

2.          Föregående minnesanteckningar 

Kompetensrådet beslutade att lägga minnesanteckningarna till handlingarna. 

3.          Uppföljning från föregående möte 

a, punkt 3,Uppföljningsstruktur av ramavtalet 

Margareta Bachrach- Linström, Karin Steinvall och Kristina Nyström har fortsätter att 

arbeta med frågan. De delar i ramavtalet som berör medicinska fakulteten och region 

Östergötlands ansvar är vi överens om hur de ska utvärderas. Kvar att diskutera är 

punkten samverkan som vi återkomma till på nästa kompetensråd i samband med 

diskussionen om kompetensrådets uppdrag. 



                                                               
 

b, punkt 3, Schemafira dagar för VFU 

RÖ har gjort en kartläggning och analys av hur många färre VFU platser det innebär 

om RÖ inte kan schemalägga påsk/valborg/1:a maj gällande sjuksköterskeprogrammet 

T4 och T6. Lösningen för vt -17 blir att senast vecka 4 ska de sjuksköterskestuderande 

som av olika skäl inte kan göra VFU dessa dagar begära särskild studieplan. RÖ 

säkerställer att 20 platser tas fram som inte är schemalagda dessa helgdagar. Ansökan 

görs till programansvarig och med fak meddelar VFU-kansliet på RÖ. 

Studiehanledningen kommer förtydligas med att ”VFU kan innefatta storhelg”. Inför vt- 

18 tittar medicinska fakulteten över VFU perioderna. 

Vi kommer tillsammans ta fram ett PM om VFU utifrån diskrimineringslagstiftningen. 

Ansvariga Margareta Bachrach-Lindström och Zilla Jonsson. 

4.          Rapport från Workshop 24 nov, Alternativ VFU 

Kort sammanfattning av Annika Lind-Falk  

Genomgående i workshopen fanns ett studentcentrerat tänk och en vilja att göra det bra 

för studenterna. Förslag som studentmottagning, studentavdelning, KUA husen fanns. 

Annat som kom upp var kvalitet kontra kvantitet, möta många patienter eller få och då 

mer på djupet. Basplacering i en verksamhet dit man återkommer och att följa patienten 

genom vården. Interprofessionellt bemötande och att handledas av andra professioner. 

Vad ska man lära Clinicum kontra VFU? 

På näst kompetensråd 27 februari ska arbetsgruppen lägga fram några styrande 

principer som vi kan diskutera. 

 

5.          Kompetensrådets sammansättning, bilaga 
Föredragande Margareta Bachrach-Lindström och Zilla Jonsson 

Förändring sedan senast är att Dekanus och programansvarig för biomedicinska 

analytikerprogrammet har tillkommit. RÖ gör ett medvetet val att inte vara flera i 

Kompetensrådet och har inget krav på lika många representanter. Diskussion fördes 

om vilka funktioner som ska ingå i ”arbetsgruppen grundutbildning”. RÖ återkommer 

med förslag på funktion. Den 14 dec fattar LUFU beslut om kompetensrådets 

sammansättning som gäller från och med 2017. 

 

6.          Uppdraget för kliniska adjunkter  
Föredragande Margareta Bachrach-Lindström 
Uppdragsbeskrivningen för kliniska adjunkter diskuterades i mindre grupper.  

Den generella skrivningen ”dock med minst 33 % inom endera verksamhetet” kan vara 

begränsande. Hur ska tiden inom respektive verksamhet fördelas?  Rubrikerna behöver 



                                                               
 

ses över alt tas bort, viktigt att uppdragsbeskrivningen överensstämmer med 

intentionerna i ramavtalet. 

Hur tas den kliniska adjunktens kompetens tillvara inom programmen? 

Utvecklingsarbete saknas i nuvarande uppdragsbeskrivning. 

Hur gör vi med förordandet om den kliniska adjunkten får förändrade arbetsuppgifter 

som försvårar genomförandet av de olika delarna i uppdraget 

Alla centrum har inte kliniska adjunkter. 

Förslag på ny formulering av uppdraget ska skickas till kliniska adjunkter och berörda 

chefer för vidare diskussion innan beslut fattas. 

 

7.          Beslut om förlängning av klinisk adjunkt uppdrag 

Föredragande Karin Steinvall 

Beslut Diagnostikcentrum (DC) har ansökt om förlängning av uppdraget som klinisk adjunkt för 

Karin Öberg. Kompetenrådet beslutade att förlänga uppdraget fram till 2019-01-31 samt 

att uppdra till Margareta B-L och Zilla J att besluta om förlängning av uppdraget för 

Christina Lundin, Institutet för Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) /Närsjukvården Öster 

(NSÖ) när ansökan om förlängning inkommit. 

8.          Medicinska fakultetens informerar. 
  Föredragande Margareta Bachrach-Lindström 

På utbildningsnämnden har alla program presenterat hur de arbetar med etik och etiska 

aspekter. Viktigt att ta vara på etiska frågor och diskutera dem under VFU placeringarna 

också. 
Söktryckssiffror för vårtermin 2017 har kommit och läkarprogrammet har ökat antal 

sökande. Vid övriga program kan en liten minskning jämfört med tidigare vårterminer 

ses. 

 

  9.           Region Östergötland informerar 

   Föredragande Zilla Jonsson 

RÖ vill signalera bekymmer med VFU placeringar på sjuksköterskeprogrammets 

slutenvårdensplacering på CKOC på grund av sjuksköterskebrist. 

Till kommande arbetsgrupp grundutbildning har RÖ ett önskamål att frågan om 

studiebesök i framtiden diskuteras, operativ fråga. 

Primärvårdsorganisation blir ett eget centrum 1 mars vilket påverkar samtliga tre 

närsjukvårdscentrum. Den 1 januari slås samtliga stöd och servicecentrum samman till 

Centrum för verksamhetsstöd (CVS). RÖ arbetar aktivt med att fasa ut hyrpersonal 

under 2017. 



                                                               
 
 

10.         Datum för nästa Kompetensråd 27 feb 

  Till nästa möte kommer kompetensrådet och arbetsgruppernas deltagare bjudas in för 

en gemensam uppstart kl. 9-16.  

 

 

---------------------------------   ------------------------------------- 

Margareta Bachrach-Lindström  Kristina Nyström 

Ordförande    Sekreterare 


