
                                              
 

Minnesanteckningar-Kompetensrådet 
Tid:                    Måndagen den 27 november 2017 kl  13.00- 15.00 

Lokal:                               Tidlösa, Hus 511, plan 14, Campus US 

 

Närvarande ledamöter: 

 Medicinska fakulteten:  Margareta Bachrach-Lindström 
Malin Lindqvist Appell 
Jan Brynhildsen  
 Jan-Erik Karlsson  

  Johan D Söderholm 
 Jenny Nordqvist 
 Louise Härdelin 
 Annika Lindh Falk (föredragande p. 4) 
 Anita Larsson, sekreterare (adjungerad) 
 

Region Östergötland:   Zilla Jonsson, ordförande 
  Karin Siwe  
  Karin Steinwall 
  Kristina Nyström  
  Kia Bjälfve 
 
Region Jönköpings län   Agneta Delis 
  Anna Georgsson 

Landstinget i Kalmar län  Elisabeth Johansson 
 
Övriga Jacob Larsson, kårordförande Consensus, p. 11 (del) 
 
 
Anmält förhinder:         
  
Medicinska fakulteten       Elisabet Welin Henriksson, Karin Valeskog, Josefine Norlander, Britt 
 Nilsson 

 
Region Östergötland: - 
 
 

1. Fastställande av föredragningslistan 

Kompetensrådet beslutade att fastställa föredragningslistan. 

Karin Steinwall anmäler en övrig fråga: VFU-KURT.  

2. Föregående minnesanteckningar 



                                              
 

Kommenteras följande punkter: 

p. 4 – Arbetsgrupp inom  barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen  som skulle 

 sammankallas kring möjlighet till patientsamtycke har ännu inte träffats. 

p. 5 – Strategiska frågor; Arbetet i gruppen som ska ta fram grundkoncept för internationella 

 sjuksköterskestudenter kommer att påbörjas vid ett möte i januari. I gruppen kommer utöver 

 de som nämns i tidigare minnesanteckningar även Karin Steel, Karin Steinwall och ersättare 

 för Louise Härdelin att ingå.  

Agneta Delis kommenterar att Jönköping har ett stort internationellt utbyte och gärna delar 

 med sig av sina erfarenheter. Kontaktperson är Karin Enskär.  

Kompetensrådet beslutade därefter att lägga minnesanteckningarna till handlingarna. 

 

3. Yrkesintroduktion SSK 

Kia Bjälfve presenterar Region Östergötlands modell för yrkesintroduktion av sjuksköterskor 

 och även undersköterskor. Introduktionen är ett erbjudande och alltså ej obligatorisk.  

Kommenteras att sjuksköterskeprogrammet vid LiU har flest studenter under 25 år av landets 

 sjuksköterskeutbildningar.  

Utöver den modell som presenteras finns även ELSA som finns i Motala och även i Linköping 

 där man aktivt söker till en anställning (ett år) där arbeten inom olika block ingår.  

Elisabeth Johansson presenterar den modell som Landstinget i Kalmar län använder, ett 

 introduktionsår för nyanställda sjuksköterskor. KTC är samordnare för programmet. Man har 

 upplevt svårigheter att hitta mentorer för deltagarna i detta program. 

Agneta Delis och Anna Georgsson presenterar Region Jönköpings läns modell. Programmet 

 samordnas via Metodikum/Karin Johansson. Se mer information här  

http://rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/introduktion_sjukskoterskor/  

Samtliga presentationer bifogas minnesanteckningarna.  

Beslutas att bilda en grupp bestående av Kia Bjälfve, Agneta Delis och representant från 

 Kalmar för att diskutera samverkan kring introduktionsprogram och uppföljning av dessa.  

 

 

http://rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/introduktion_sjukskoterskor/


                                              
 
 

4. Alternativ VFU slutrapport 

 Annika Lindh Falk presenterar slutrapporten från gruppen som arbetat med alternativa sätt 
 att organisera verksamhetsförlagd utbildning. Arbetet går nu över i dels ett forskningsprojekt 
 tillsammans med Helix, dels ett uppdrag med syfte att se hur VFU kan förläggas under större 
 delar av året och vilka konsekvenser det får, se följande punkt. 

 Presentationen bifogas minnesanteckningarna. 

5. Uppdrag och logistik för VFU 

 Utifrån utredningen som slutrapporterats i föregående punkt planeras ett uppdrag med mål att 

 förslag på logistik för förläggning av VFU under större delar av året, vad detta innebär för våra 

 beställningsrutiner och konsekvenser av ett sådant upplägg. Arbetsgruppen planeras bestå av 

 två kliniska adjunkter (RÖ), två representanter från Medicinska fakulteten samt Kristina 

 Nyström och Niclas Silfverhammar. Uppdraget omfattar VFU för samtliga program.  
 

6. Tillsättning av kliniska adjunkter  
Vid senaste mötet beslutades att Zilla Jonsson och Margareta Bachrach-Lindström 

tillsammans fick fatta beslut gällande förlängning av kliniska adjunkters uppdrag om behov 

uppkom. 

Två sådana beslut om förlängning har fattats avseende klinisk adjunkt,  vid NSC (Amanda 

Lundqvist, förordnandetid 2018-01-15—2021-01-14) respektive vid Sinnescentrum (Kristina 

Gough, förordnandetid 2018-02-01—2022-01-31).   

 

7. Nya 6-åriga läkarutbildningen-avrapportering från arbetsgruppen 
Jan Brynhildsen rapporterar om att utbildningsdepartementet kallat till möte före sommaren, 

där uppdrag gavs att ta fram examensbeskrivning. Start av ny 6-årig läkarutbildning planeras 

till 2020-2021 och önskemålet är 2021 då vi i så fall skulle undvika tre parallella curricula.  

Bastjänstgöring kommer att införas tidigare, troligen kommer beslut i vår.  

  

8. Kvalitetssäkring VFU 
Tas upp vid kommande möte.  

 
9. Aktuella nyheter från respektive organisation 

Medicinska fakulteten 

Inför vårterminen 2018 har söktrycket till sjuksköterskeprogrammet minskat. En närmare 

analys av orsaker och huruvida detta är en tillfällig nedgång behöver göras.  



                                              
 

Region Östergötland önskar en dialog kring fristående kurser, frågan tas vidare av Margareta 

Bachrach-Lindström och Kristina Nyström. 

Läkarprogrammet har tilldelats extraplatser, 8 per termin med start höstterminen 2018. 

Ökningen kommer att ske genom att överintaget minskas, och man ska även senare se över 

om intag till senare del behöver öka för att nå uppdraget 116.  

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning operationssjukvård kommer HT 2018 att 

ges i samarbete med Linnéuniversitet och samtidigt avslutas samarbetet med Karlstad.  

Webbaserad handledarutbildning för läkarprogrammet, Jan-Erik Karlsson arbetar med denna. 

Kommer att skickas ut senare.  

Jan Brynhildsen informerar om att provval nr 2 inför regionaliserad läkarutbildning har hållits 

och visar ett ökat intresse för decentraliseringsorterna jämfört med provval 1.  

 

Region Östergötland 

Verksamhetsberättelse för kliniska adjunkter har skickats ut inför mötet liksom beställningar 

och utfall av VFU-platser vårterminen 2017.  

Dubbla curricula för läkarprogrammet gör att det blir trångt på vissa VFU-ställen.  

Region Jönköpings län 

Arbete med peer learning och IPL pågår. Johanna Dahlberg stöttar i IPL-arbetet. Klinisk 

utbildningsavdelning/mottagning planeras, sannolikt i form av vårdcentral.  

Landstinget i Kalmar län 

Arbete med IPL-införandet och KUA pågår. En workshop med deltagande av representanter 

från Medfak kommer att genomföras i vår.  

Samverkansmöte med fysioterapeutprogrammet har hållits och upplevts positivt.  

 
10. Återkoppling från arbetsgrupperna 

Arbetsgruppen grundutbildning 

Arbetsgruppen barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen 

Arbetsgruppen läkarprogrammet 

Tas upp vid kommande möte.  

 
11. Övriga frågor 

Beställningsrutin internationella studenter.  
Samma beställningsrutin som för övriga studenter bör gälla med tillägg av texten  
”Inresande utbytesstudenters VFU/fältstudieplaceringar hanteras enligt ovan med undantag 
för att ansvarig för dessa studenter inom respektive program, förbereder enheterna att 
studenterna kan mottas. Gäller placeringarna Region Östergötland reserverar Medicinska 
Fakulteten VFU-samordnaren platserna i KliPP för respektive program. Gäller placeringarna 
för Kommunen reserverar programmets VFU-samordnare platserna i dialog med berörda 
enheter.” 



                                              
 

Uppmaning från Medfak att bromsa internationella studenter under ”dubbelterminerna” på 

läkarprogrammet.  

 

Nya mötestider 2018 
Nästa möte planeras till den 14 maj 2018 kl 13-16.  
Höstens möte planeras till den 26 november kl 13-16. Lokal för båda mötena är Tidlösa (hus 
511 plan 14, Campus US).  
 
Arbetsformer. Kompetensrådet, arbetsgrupper 
Tas upp vid senare möte.  
 
Inresande internationella studenter vid läk programmets decentralisering 
Tas upp vid senare möte.  
 
Handledarutbildning läkarprogrammet 
Tas upp vid senare möte. Se även p. 9.  
 
Varför LÄK i Studentundersökningen 2017 har så höga procent jämfört med 
alla andra program när det gäller sexuella trakasserier 
Vid denna punkt deltar även Consensus ordförande Jacob Larsson.   
I studentundersökningen avviker läkarprogrammets siffror från andra program.  
Frågan har tagits upp inom Region Östergötland och tillsammans med SYLF och har även 
lyfts i läkarprogrammets programutskott.  
Förbättrad information avseende hur man anmäler incidenter av detta slag behöver ges via 
hemsidor etc. 
På RÖ:s interna sidor finns nu en artikel i denna fråga.  
En handlingsplan kommer att tas fram av en grupp med representanter från programmet, 
studentenheten och studenter. Jacob Larsson kommer även att tillsammans med Ann Holmlid 
träffa jurist vid LiU kring frågan.  
 
VFU-KURT 
Tas upp vid senare möte. 

 

12. Nästa kompetensråd 
Måndagen den 14 maj 2018 13.00- 16.00 Tidlösa, hus 511, plan 14 Campus US 

 
 

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

Zilla Jonsson    Anita Larsson 

Ordförande    Sekreterare 


