
Minnesanteckningar-Kompetensrådet 
Tid: Måndagen den 25 november 2019 kl 13-16 

Lokal:  Regionhuset, S:t Larsgatan 49 C, Lokal Västra 

Närvarande ledamöter: 

Medicinska fakulteten: Anna Strömberg 
Jan-Erik Karlsson  
Johan D Söderholm 
Helén Marklund 
Jane Holstein 
Karin Öberg 
Lena Hanberger  
Kajsa Holmgren Peterson 
Johanna Radegård, studeranderepresentant 
Anita Larsson, sekreterare (adjungerad) 

Region Östergötland:  Zilla Jonsson, ordförande 
 Karin Steinvall 
 Kristina Nyström  
 Kourosh Lotfi  

Region Jönköpings län  Agneta Delis (via länk) 
 Anna Georgsson (via länk) 

Region Kalmar län  Elisabeth Johansson (via länk) 

Övriga - 

Anmält förhinder:        

Medicinska fakulteten    Jan Brynhildsen  
Heléne Eriksson 
Åsa Ernersson 

Mötet inleds med en presentation av mötesdeltagarna. 

1. Fastställande av föredragningslistan

Kompetensrådet beslutade att fastställa föredragningslistan enligt förslag med tillägg av
punkterna ”Söktryck kliniska adjunkttjänster” samt ”Influensavaccination för studenter”.

2. Föregående minnesanteckningar

Kompetensrådet beslutade att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.



3. Beslut fattade på delegation

Beslut om förordnande klinisk adjunkt PVC (dnr LiU-2019-01311). Beslutas bevilja
annonsering av förordnande/uppdrag enligt ansökan.

Beslut om förordnande klinisk adjunkt NSV (dnr LiU-2019-03759). Beslutas att förlänga och
utannonsera uppdrag som klinisk adjunkt på fyra år.

Beslut om förordnande klinisk adjunkt NSÖ (dnr LiU-2019-03761).   Beslutas att förlänga och
utannonsera uppdrag som klinisk adjunkt på två år.

4. Uppdrag som kliniska adjunkter

Föredragande Anna Strömberg

Juristfunktionen vid LiU har föreslagit att uppdragstiden ska vara 2 år, eftersom man jämför
med modellen för adjungeringar. Förlängning kan sedan ske med ytterligare tvåårsperioder.
Förordnandena som klinisk adjunkt kan dock utlysas på 4 år, med 2+2 års adjungering. På
andra lärosäten används begreppet ”adjungerad klinisk adjunkt”, en titel som nu föreslås av
LiU. Marie Jansson, fakultetsråd på Medicinska fakulteten, har skrivit fram ett förslag till
hanteringsordning/uppdragsbeskrivning. Dessa dokument kan beslutas per capsulam efter
synpunkter från kompetensrådet alternativt tas vid vårens möte om det behöver diskuteras
ytterligare. Underlag skickas ut senare i början av nästa år.

5. Handledarutbildning

Föredragande Anna Strömberg

Från och med vårterminen 2020 har prorektor bestämt att Medicinska fakulteten ska ta över
den kurs/handledarutbildning som tidigare givits av Didacticum. I nuläget kommer den att
drivas i sin nuvarande form men under 2020 planeras att den nya utbildningen ska kunna
användas av handledare inom alla program, även läkarprogrammet, och programspecifika
moduler kan ingå. Utbildningen ska vara webbaserad men förslag väcktes vid dagens möte
att ev. vissa moment kan genomförs som ”fysiska möten”, Jan-Erik Karlsson och Heléne
Eriksson arbetar med kursutvecklingen. Information om kursen, hur man söker etc. kommer
att finnas tillgänglig via en hemsida som man just nu arbetar fram (Heléne Eriksson
tillsammans med Liselotte Lundberg som kommer att vara administratör för kursen). En
arbetsgrupp arbetar fram kursplan m m. och det ska även utses en referensgrupp, där det
finns önskemål om representation från Kalmar och Jönköping, studentrepresentanter från
Consensus samt representant från klinisk adjunkt-gruppen.  Karin Öberg och Karin Steinvall
tar med frågan. Anna Strömberg/Helene Eriksson kommer att skicka ut mail och bjuda in till
en inledande workshop kring innehåll. Kursen har tidigare varit poänggivande, nu är det under
utredning om den kan fortsätta att vara poänggivande eller om det blir ett kursintyg där man
anger att kursen motsvarar x poäng. Detta gäller fr o m 2020 samtliga pedagogiska kurser
som ges vid Didacticum. Önskemål finns från sjuksköterskegruppen att kursen ska ge poäng
och det är också viktigt relaterat till de karriärstegar som finns inom RÖ. Kajsa Holmgren
Peterson tar med frågan om detta är möjligt. Diskuteras om kursen kan ges som fristående
kurs men då krävs ett annat ansöknings- och antagningsförfarande.



Idén har även lyfts att handledarutbildning skulle ges för läkarstudenter på termin 12 och även 
för slutterminen på övriga program. Detta faller väl in inom området ”Framtidens 
vårdkompetens” där Johan Söderholm ingår i nationella rådet.  

6. Ny organisation i Region Östergötland

Föredragande Zilla Jonsson

Regionen har fått ett politiskt uppdrag att se över organisationen, en utredning gjordes våren
2019, beslut om ny organisation fattades 25 september och förändringen genomförs 1 januari
2020. Två vårddirektörer med ansvar för hela hälso- och sjukvården tillsätts (Ninni Borendal
Wodlin och Jessica Frisk). De administrativa strukturerna förändras, ett mer verksamhetsnära
stöd införs och förenklingar genomförs där det är möjligt. Funktioner tillsätts, istället för 11
staber blir det 3. En större stab samlas kring hälso- och sjukvården. Ekonomichefer har
utsetts och inom kort är HR-cheferna också klara.  Relaterat till utbildningsuppdraget samlas
alla resurser som arbetar inom dessa områden, ersätter ST-kansli, AT-kansli, Clinicum m m.
Detta arbete är ej klart ännu då stabschefer inte är utsedda. Förskjutningar sker även i
organisationen vad gäller centrumtillhörighet, Hjärt- och medicincentrum delas, Närsjukvården
blir kvar men reduceras då ett nytt psykiatricentrum bildas. Rolf Östlund blir ny
utvecklingsdirektör och Stefan Franzén blir medicinsk direktör. En del ansvar vad gäller
utbildning läggs på vårddirektörerna. Utbildningsenheten kommer att ligga under HR. I
dagsläget innebär inte organisationsförändringen personalförändringar, men utmaningar finns
för att få ekonomin i balans.

7. Uppföljning utvecklingsmöten

a. Beskrivning av roller i beställningsprocessen

Föredragande Kristina Nyström 

Dokumentet är färdigställt och bifogades kallelsen till dagens möte. Diskuteras hur 
dokumentet ska kommuniceras ut i verksamheterna. Programmen bör lägga information på 
Lisamsidan och även påpeka att detta är nytt. Alla nämnda funktioner ska också få 
dokumentet liksom kompetensrådets ledamöter. Beställningsprocessen (tidsatt) kompletterar 
beskrivningen av rollerna.  

b. Kliniska adjunkters uppdragsbeskrivning mars 2019.

Föredragande Kristina Nyström 

Förslag till uppdragsbeskrivning skickades ut med kallelsen till dagens möte. Det ska 
förtydligas vem uppdraget ska diskuteras med. Dokumentet fastställs därefter och skickas ut 
till berörda.   

c. Bedömningsunderlag VFU september 2019



Punkten utgår då Heléne Eriksson som skulle ha föredragit punkten är frånvarande pga. sjuk 
anhörig.  

d. Uppföljning av kompetensrådets struktur mars 2020

Kompetensrådets förändrade arbetsstruktur kommer att diskuteras på utvecklingsdagen i 
mars. Då sker en utvärdering av arbetssättet som reviderades för två år sedan, med möten i 
kompetensrådet 2 ggr/år, 2 utvecklingsdagar och arbetsgruppsmöten.  

8. Avrapportering från arbetsgrupperna
Jan-Erik Karlsson: Gruppen har möte på torsdag. Ortopedplatser och gyn/pediatrik-platser 
saknas p g a dubbla curricula. Ett år framåt behöver man arbeta med bl a neurologi och 
psykiatri. Möten har hållits med Helene Eriksson och Anna Strömberg. Frågor har kommit från 
studenter ang. ersättning för resor inom RÖ, detta är inte aktuellt för något program eller ort. 
Visst samarbete med spec ssk LnU, HHJ finns gällande vissa moment. Plan att kurs 1 ska 
innehålla en heldag kring stroke (interprofessionellt).
Lena Hanberger: Arbetar med nya kursplaner. Samarbete med Jönköping (HHJ) gällande 
anestesi och IVA. I år en plats mindre i Örebro. Barn spec kommer inte att ges hösten 2020 
pga lärarbrist. Eventuellt kommer den att genomföras som uppdragsutbildning från Jönköping, 
detta är upp till RÖ att besluta. Studiegrupp i Linköping som LiU och RÖ önskat blev inte 
aktuellt pga. att Jönköping har överproduktion. I övrigt startar 
specialistsjuksköterskeprogrammen som planerat hösten 2020. Samarbete med Linné 
avseende spec ssk med inriktning operationssjukvård är klart med utökat antal platser, Region 
Östergötland utannonserar sina utbildningstjänster den 6 januari.
SSK: Åsa Ernersson är sjuk, en skriftlig sammanfattning skickas ut med 
minnesanteckningarna.

9. Verksamhetsberättelse kliniska adjunkter

Föredragande Karin Steinvall

Rapporten avser H18-V19 och är en gemensam verksamhetsberättelse för samtliga kliniska 
adjunkter. Strategier för 2019–2020 har tagits fram. Kommenteras sid 2, andra stycket, där det 
finns en formulering att kliniska adjunkter saknar delaktighet i utvecklingsinsatser inom SSK, 
Spec ssk, FT och log; Programmen delar inte den synen och bl a kommer ssk att ha ett möte 
med sina kliniska adjunkter i vår.

10. Aktuella nyheter från respektive organisation

Medicinska fakulteten
Vid tidigare möte diskuterades ett önskemål från Linköpings kommun att en uppdragsutbildning 
för undersköterskor till sjuksköterska skulle genomföras. Gruppen som arbetar med detta har 
kommit fram till att en rad frågor återstår att lösa kring bl a validering, behörighetskrav, VFU-
platser. Det har inte kommit någon ytterligare förfrågan från personen på Linköpings kommun. 
Zilla Jonsson önskar utredningen och den rapport som LiU:s enhet för uppdragsutbildning 
författat för VFU rådet bifogas minnesanteckningarna. 



                                              
 

Vad gäller söktal till vårterminen 2020 har LiU gått ner lite i antal förstahandssökande. T ex 
har AT en förstahandssökande per plats, SSK N 1.7, SSK L 2.8. Fysioterapeutprogrammet 
har hela 4 förstahandssökande per plats.  
 
I januari kommer fakulteten att träffa politiker kring Norrköpingsutbildningarna.  
Linköpings kommun går in i ett gemensamt system för hantering av VFU-platser, önskemål 
finns om ett modernt program för denna hantering. 
Arbete pågår med ansökan om examenstillstånd för sexårigt läkarprogram. Det nya 
programmet ska starta hösten 2021 och ansökan om examenstillstånd måste lämnas in 
senast i mars 2020. Den nya läkarutbildningen ger legitimation och ett nytt BT-system införs. 
Arbetsgrupper finns, denna modell kräver utökad samverkan med sjukvården.  
En omorganisation genomförs inom LiU 1 januari 2020, då nuvarande ”2.5” institution inom 
Medfak (IKE, IMH och delar av ISV) sammanförs till 2 institutioner där ISV-delen går in i den 
nya Institutionen för Hälsa, medicin och vård och där en ny institution, Institutionen för 
biomedicinska och kliniska vetenskaper, bildas och den består till största delen av tidigare IKE 
men där även farmakologi, akutvård och anestesi nu kommer att ingå. Omvårdnad kommer 
alltså från årsskiftet att ligga inom en institution, HMV och blir där en egen avdelning med fyra 
enheter. I den nya institutionen kommer då både SSK, AT och FT att ingå. BMA-programmet 
kommer att ligga inom BKV. Läkarprogrammet ligger 30% på HMV, 70% på BKV. 

Omorganisationen har hittills gått bra och anses passa bra mot RÖ:s organisation. 

Region Östergötland 

Omorganisationen påverkar mycket. Mer robusta vårdavdelningar önskas. Fortsatt arbete 
med vem gör vad. Ledarskapsutbildningar för olika yrkesgrupper tas fram. Karriärmodeller för 
flera grupper, SSK, spec ssk, AT, Fysio, Barnmorska, Undersköterska, vårdadministratör har 
tagits fram och arbete pågår nu med karriärmodeller för BMA, röntgensjuksköterska, 
psykolog, läkare. Kuratorer. Arbete pågår inom SKL för utbildningsområdet och där ingår Zilla 
Jonsson. Kartläggning av handledningsmodeller genomförs (Karin Thörne ansvarar), 
gemensam hållning kring utbildning och lärande, stärka synen på lärande i vardagen. 
Kompetensutveckling, lärande i vardagen. Pilot BT för sex personer pågår och BT startar 
september 2020. Arbete med AT-tjänster pågår parallellt med BT-strukturen.  
Krav från regeringen om visst antal BT-platser förväntas enligt Johan Söderholm.  
 
Region Jönköpings län 
Futurum som är utvecklingsenhet inom RÖ kommer att sitta tillsammans.  
BT-målen är ännu ej klara från Socialstyrelsen. Martin Schilling sitter med från RÖ. Agneta 
Delis kommer att gå i pension i februari.  
 

Region Kalmar län 

Idag brist på platser för läkarprogrammet. Arbete med IPL/KUA är igång. 
Teamhandledarutbildning planeras. BT startar i förväg för utländska läkare.  

 

11. Tider för kompetensrådets möten 2020  

(16 mars utvecklings/strategimöte kl 13-16) 

19 maj kompetensråd kl 13-16 



                                              
 

(17 september utvecklings/strategimöte kl 9-12) 

23 november kompetensråd kl 13-16, 

Kompetensrådets årshjul bifogas minnesanteckningarna.  

 

12. Söktryck kliniska adjunkter 

Anna Strömberg har diskuterat frågan med Sussanne Börjeson, avgående avd chef på omv 
och tillträdande proprefekt för utbildning HMV som är orolig för det minskade söktrycket på 
kliniska adjunkttjänsterna. Viktigt att det inte blir ”glapp” vid överlämning från tidigare till 
kommande klinisk adjunkt.  Hur kan kompetensrådet bidra? Kan RÖ ”lobba”, via 
verksamhetschefer, vårdenhetschefer för att hitta lämpliga och intresserade personer som 
kan uppmuntras att söka? 
Sannolikt kommer detta att bli enklare när RÖ samlar utbildningsresurserna. Viktigt att 
identifiera ”frön” i verksamheterna och ”se personer” samt att marknadsföra rollen/funktionen 
som klinisk adjunkt. Information om uppdraget sprids via huvudhandledarna. Ta upp på 
huvudhandledarkonferensen. Bredare presentation av kliniska adjunktrollen mer generellt 
önskas.  
 

12. Influensavaccination för studenter 

Frågan har väckts från läkarstudenter och det finns olika policy i regionerna. I Östergötland får 
studenterna göra VFU utan vaccination men de rekommenderas vaccinera sig. I Jönköping 
erbjuds både studenter och anställda vaccination kostnadsfritt (även HHJ:s studenter). Bör 
det finnas en samsyn? Sammanfattningsvis är det inte ett krav i någon region och respektive 
sjukvårdshuvudman avgör hur detta hanteras för studenterna.  
 
 

 

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

Zilla Jonsson    Anita Larsson 

Ordförande    Sekreterare 

 


