
                                              
 

 

Minnesanteckningar-Kompetensra det 

Tid:                    Måndagen den 14 maj 2018 kl  14.00- 17.00 

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

 

Närvarande ledamöter: 

 Medicinska fakulteten:  Margareta Bachrach-Lindström 
Jan Brynhildsen (del av mötet)  
 Jan-Erik Karlsson  

  Johan D Söderholm 
  Helén Marklund 
  Elisabet Welin 

 Heléne Eriksson 
  
 Niclas Silfverhammar, sekreterare (adjungerad) 
 

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

Landstinget i Kalmar län  Elisabeth Johansson 
 
Övriga  
 
Anmält förhinder:         
  
Medicinska fakulteten       Vedrana Baric, Josefine Norlander, Malin Lindqvist Appell 

 
Region Östergötland: - 
 
 

1. Fastställande av föredragningslistan 

Kompetensrådet beslutade att fastställa föredragningslistan. 

2. Föregående minnesanteckningar 

Kompetensrådet beslutade att lägga minnesanteckningarna till handlingarna. 

 



                                              
 

 

3. Beslut fattade på delegation  

Zilla Jonsson och Margareta Bachrach-Lindström kan på delegation av Kompetensrådet 

tillsammans fatta beslut gällande t.ex. förlängning av kliniska adjunkters uppdrag om behov 

uppkommer mellan mötena. 

Två sådana beslut har fattats : Förlängning förordnande/uppdrag som klinisk adjunkt vid 

Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) samt fastställande av uppdragsbeskrivning för 

VFU-ansvarig läkare i sydöstra sjukvårdsregionen vid Linköpings universitet. 

 

4. Förslag en halvdag per termin 

 Zilla Jonsson  

 Kompetensrådet har idag två möten per läsår (1 per termin) med fokus på beslut. Behov har 

framkommit att utöka med två halvdagar per läsår som skulle fokusera mer på strategiska 

diskussioner och fördjupning. Videolänk för långresande på beslutsmöten och fokus på 

närvaro på processmöten/strategimöten.  

Beslutas att boka in ett första processmöte/strategimöte för ht18, den 5 september kl.13.00-

16.00. Mötet kommer att fokusera på SSK samt spec ssk.  

  

5. Arbetsformer arbetsgrupperna: beredande, uppföljande, verkställande   

                        Zilla Jonsson  

                        Zilla redogjorde för arbetsgruppernas uppdrag (PP bifogas minnesanteckningarna).  

                        Förses arbetsgrupperna med rätt förutsättningar? Vad ska göras när och av vem?  

                        Arbetsformerna sätts fortfarande, reflektera över vilka som behöver vara med i grupperna.                         

.                      Arbetsgrupperna behöver mer tid att sätta strukturen. 

 

 

6. Genomgång/återkoppling arbetsgrupperna  

Arbetsgruppen grundutbildning 

-Logoped VFU-platser 

 

Arbetsgruppen barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen 

-Samarbete med 1177 för VFU 

Arbetsgruppen läkarprogrammet 

-Dubbla curriculum den största frågan just nu, även VFU samt reseersättningsfrågor är 

aktuella. 

-Handledarutbildning behöver genomföras under hösten, i första hand för de som kommer att 



                                              
 

 

ta emot studenter från K6.  

-VFU-utvärdering: inväntar hur nya VFU-Kurt (Evaliuate) fungerar.  

-Önskemål om deltagande från LiU på verksamhetschefsmöte i regionerna/landstingen. 

 

 

7. Magnetmodellen 

Zilla Jonsson  

 Presentationen bifogas minnesanteckningarna. Diskussion. Önskemål från LiU att delta i det                                                                               

.                      fortsatta utvecklingsarbetet. 

  

8. Följa upp utbud och efterfrågan VFU-platser 

Kristina Nyström  

Presentationen bifogas minnesanteckningarna. Hur ska differensen mellan   beställda platser 

och platser enligt avtal på främst SSK kunna minskas? Diskussion. Fortsatt samarbete, 

förståelse och dialog.  

 

9. Spec ssk uppkommet läge samt framtid 

                       Margareta Bachrach-Lindström 

Presentationen bifogas minnesanteckningarna gällande inställd medicin spec och studiegrupp 

IVA Jönköping. För att ge studenterna möjlighet att söka annan inriktning är sen anmälan 

öppen fram till 2 veckor innan kursstart på de flesta spec ssk programmen. Inför framtiden 

behöver vi föra dialog kring marknadsföring RÖ-LiU. En genomlysning av alla specialist ssk 

genomförs nu. I september 2018 måste nästa hösts utbud bestämmas.  

 

 

10. Uppdrag logistik i VFU avrapportering 

                        Kristina Nyström 

Presentationen bifogas minnesanteckningarna. 

 

11. VFU inom Anestesi LÄK T11 (Blev punkt 3) 

                   Jan Brynhildsen 

Då fler läkarstudenter bl.a. pga dubbla curricula, som de närmaste åren kommer att behöva 

göra VFU inom anestesi har det framkommit önskemål om att förlägga den möjligheten till fler 

veckor from vt19. Det påverkar upplägget av ”akuta situationer” på Clinicum. Dialog behövs 

mellan alla berörda aktörer men kompetensrådet ställer sig bakom att gå vidare i denna fråga. 

Läkarprogrammet ansvarar för att kalla berörda parter till möten.  

 



                                              
 

 

12. Lärares närvaro vid klinisk examination- uppdatering och stöd  

                   Margareta Bachrach-Lindström 

Nytt ramavtal delades ut vid sittande bord samt bifogas minnesanteckningarna. Respektive 

jurister vid RÖ och LiU har arbetat fram en formulering, sid 3, punkt 12.  Jönköping och 

Kalmar tar med frågan till sina jurister för att se om samma formulering går att använda även i 

deras ramavtal med LiU. 

 

13. Aktuella nyheter från respektive organisation 

 

Medicinska fakulteten 

Uppföljningsmöten 

Uppföljningsmöten har hållits med samtliga 12 program med fokus på besparingskrav och 

kvalitetsarbete (PP bifogas minnesanteckningarna).  

 

Metoo 

En ”Task force” grupp tillsatt med representation från LiU och RÖ. En temadag/halvdag 

planeras till senhösten-18 där nyckelpersoner som träffar våra studenter på alla nivåer 

planeras att bjudas in (huvudhandledare, handledare, studentrepresentanter, chefer). 

 

USB  

En strategidag för universitetssjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen hölls den 9 maj. 

Sydöstra ska ses som en enhet i möjligaste mån. Olika förslag på förbättringar och 

nytänkande togs upp. Hela arbetet presenteras för alla iblandade huvudmän, mer information 

under hösten. 

 

 

Nya VFU-Kurt- Evaliuate 

Nytt namn klart och en pilot görs nu under våren. I slutet av juni skickar Margareta ut hur det 

gick till Kompetensrådet.  

 

Decentraliserade läkarutbildningen 

Ulla-Karin Sundqvist Nilsson från LiU centralt har ett samordningsuppdrag för den 

decentraliserade läkarutbildningen som bl.a innebär att samordna de nya tjänsterna 

(terminskoordinator, studieortsansvarig, biträdande studieortsansvarig). 

 

Region Östergötland 

-magnetmodellen 

-bilaga till ramavtalet RÖ-LiU,  Ht18-Vt19 



                                              
 

 

-förenade anställningar för andra yrkesgrupper än läkare, avtal tecknas. 

 

Region Jönköpings län 

-Implementering av decentraliserade läkarutbildning som ger ringar på vattnet på övriga 

verksamheten.  

 

Landstinget i Kalmar län 

-Översyn beställningsrutin för VFU-platser  

-Regionarbete pågår 

 

 

 

14. Övriga frågor 

 

Beslutade nya mötestider 2019 

13 maj kl 13.00-16..00  

25 november kl 13.00-16.00  

 

Inresande internationella studenter till läkarprogrammet och decentralisering 
Tas upp vid senare möte.  

 

Utdrag ur belastningsregistret inför VFU 
Jan Brynhildsen.  

Kan berörda huvudmän enas om en gemensam policy för alla grund- och 

specialistutbildningar på LiU, eller är det en nationell fråga? Zilla lyfter frågan nationellt samt 

sammankallar arbetsgivarsidan i Kompetensrådet. RÖ’s riktlinjer bifogas 

minnesanteckningarna. 

  

15. Nästa kompetensråd 

Måndagen den 26 november 2018 13.00- 16.00  Regionshuset, sal meddelas senare. 

 

 

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

Zilla Jonsson    Niclas Silfverhammar 

Ordförande    Sekreterare 


