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Anteckningar Karin Johansson 

 

 

 

Närvarande via zoom 

Per Hellman 

Sten Rubertsson 

Anders Wanhainen 

Liisa Byberg 

Eva Jangland 

Camilla Fröjd 

Kerstin Ahlgren 

Ulrika Mallmin 

Matilda Borg 

Johan Wikström  

Karl Michaëlsson 

Mark Lubberink 

Anders Sundin 

Mark Lubberink 

Karin Johansson 

Anna Wänn 

Katarina Lindroth 

 

1. Justeringspersoner Camilla Fröjd, Anders Sundin 

2. Föregående protokoll gicks igenom och lades till 

handlingarna 

3. Grundutbildningsfrågor Kompetensförsörjningsplan för 

specialistsjuksköterskeutbildningen. Camilla Fröjd presenterar 

bakgrunden till skrivelsen och sedan diskuterades dokumentet.  

Slutsats: Det är en utmärkt skrivelse som inte bör stanna inom 

institutionen utan som bör lyftas till bla fakulteten. Först  

behövs dock en del justeringar och tillägg i dokumentet. En 

grupp tillsattes för att se över dokumentet, arbetet ska vara 

klart till nästa styrelsemöte. Gruppen består av Camilla Fröjd, 

Eva Jangland, Sten Rubertsson, Anders Wanhainen och Karin 

Johansson. 
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Lite av det som kom fram i diskussionen: 

• Problemet med ekonomin för utbildningarna. Stora 

underskott samtidigt som vi behöver stärka upp med fler 

disputerade lärare för att inte utbildningarna ska bli 

ifrågasatta med risk för indragen examensrätt. 

• Problemet med den kliniska anknytningen. Samtliga 

talande delar den problembild som Camilla beskriver och 

är medvetna om att många lärare på sjuksköterskesidan 

som har förenade befattningar har dåliga arbetsvillkor på 

klinikerna. Deras kunskaper tas inte tillvara i klinikarbetet. 

Samtidigt betonades vikten av att ha lärare med aktuell 

klinisk anknytning. Vi kan inte backa när det gäller klinisk 

delaktighet utan istället bearbeta sjukhuset så att 

kunskapen om den resurs dessa personer innebär verkligen 

förankras.  

Klinisk anknytning är en enorm styrka t.ex. för en 

professor. Krav på klinisk del kan inte frångås även om det 

finns uppenbara svårigheter i den delen. 

• Disputerade sjuksköterskor som chefer. Skapa tjänster med 

ledningsuppdrag som stärker upp omvårdnadsforskningen. 

Det borde vara ett krav på att chefer på vårdsidan ska vara 

disputerade på samma sätt som chefer på läkarsidan. Det 

skulle ändra synen på disputerade sköterskor, utgöra en 

tydlig karriärväg och därmed göra det mer lockande för 

sjuksköterskor att doktorera. Många fler disputerade 

sjuksköterskor måste till, i dagsläget finns det för få även 

för att täcka behovet av lärare. 

• Arbetsmiljö: Viktigt att arbetsmiljöfrågan belyses i 

dokumentet. 

• Jämförelse med andra sjukhus: Ta fram exempel från 

andra sjukhus/institutioner, hur ser det ut med ekonomi för 

utbildningarna och hur ser arbetsvillkoren ut för 

disputerade sjuksköterskor. 

• Förslag från Karl Michaëlsson att vi lyfter frågorna och tar 

skrivelsen till Matts Olofsson, Pernille Åsenlöf och Eva 

Tiensu. Prefekten tar kontakt med dessa och bokar in ett 

möte – efter nästa styrelsemöte.  

• Frågan om arbetsvillkoren tas till sjukhusledningen som en 

enskild fråga. 
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Två lärare på IVA specialiseringen vill ha tjänstledigt från 

hösten och ett år framåt. Det försätter utbildningarna i en svår 

situation samtidigt som lärarna ifråga nog behöver en paus. 

Sten R har haft samtal med dem och orsaken verkar främst 

vara arbetsmiljörelaterade. Studentkontakten och rollen som 

lärare nämns som de största problemen. Vi har tidigare försökt 

hitta någon som kan göra en genomlysning av utbildningarna 

men då handlade det främst om ekonomi. Det tycks 

nödvändigt att göra ett nytt försök. 

Krisläge pga covid. Belastningen på intensivvården är för 

närvarande mycket hög och sjukhuset vill ha in så många iva-

sköterskor som möjligt. Ing-Marie och Ewa och även Lena 

Nyholm blir därför indragna i klinik. Deras uppdrag måste 

spridas ut på andra lärare så länge. Det finns även någon extra 

som kan rycka in. 

 

Röntgensjuksköterskeprogrammet uppdatering. Vi har anhållit 

om att få utlysa en adjunkt, rekrytering påbörjad. 

En lektor från Jönköping är anlitad att stärka upp på 20% med 

examinationer och handledning. Börjar i augusti. 

Institutionen beslutade vid föregående möte att ställa in 

antagningen på röntgensjuksköterskeprogrammet till hösten.  

Det avslogs av vice-rektor efter lobbyarbete från bla VC på 

radiologen. Motiveringen var det samhälleliga behovet. I 

gengäld hoppas vi att kliniken garanterar nödvändiga VFU-

platser. Ett möte har hållits med de personer på kliniken som är 

inblandade i undervisning. Målet är att få till en strategisk plan 

där fakultet och klinik jobbar mot ett gemensamt mål. 

 

Inspera. Diskuterades på föregående möte. Beslutades att 

kursadministratörerna kan lägga in i Inspera om lärarna 

föredrar det. Det måste dock förtydligas att lärare som 

överlämnar registreringen till kursadministratör själva är helt 

ansvariga för frågorna och att de måste korrekturläsa dem 

innan tentamen. Beslutas i styrelsen men måste förankras med  

kursadministrationen. 

 

4. Forskarutbildning och handledarfrågor  

UKÄs granskning – platsbesök 5 maj.  Prefekten utsedd att 

delta.  
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Vi måste skapa ett system för kvalitetsgranskning/ 

kvalitetssäkring av vår egen forskarutbildning. 

Fler ärenden som berör doktoranderna måste diarieföras. 

Viktigt att alla handledare går handledarutbildning, tyvärr 

erbjuds endast ett tillfälle i vår och det är den 25e maj. 

Prefekten uppmanar alla som inte redan har utbildningen att 

anmäla sig. 

En FUG är på gång att formeras. Den 22/4 kallas alla 

forskargruppsledare till ett möte där man avser att skapa 

stadgar som ska kunna uppfylla UKÄs krav. 

Beslut om Forskarutbildningskurs i klinisk forskning alt 

klinisk anestesiologisk, kirurgisk och radiologisk forskning” 

kommer att tas inom kort. Det kommer att krävas en viss 

administration för att få alla dokument i ordning. 

 

5. Forskning 

Beslut: Smärtforskning blir ny forskargrupp från  20210501. 

Eva Kosek blir forskargruppsledare. Den ekonomiska delen 

med ändringar av konton mm tar tid och får göras längre fram. 

 

6. Ekonomi  

Covid-medel. Karl Michaëlsson var sammankallande i gruppen 

som tillsattes för att ta fram förslag på hur medlen ska fördelas. 

Han redogör för tankarna bakom förslaget och hur det ser ut. 

Systemet för tilldelning ska vara transparent och enkelt.  

De forskargruppsledare som har fått extra kostnader pga Covid 

fick anmäla sitt intresse av att ta del av medlen. Elva av arton 

skickade in (varav tre efter deadline). Bestämdes att de tre 

räknas in eftersom tidsramen var väldigt tight. En förändring 

har skett utifrån det tidigare löftet om tilldelning. Den dryga 

miljon som skulle gå till prefektens som kompensation för 

utebliven forskning togs bort,(i alla fall det första året). 

Återstår den andra delen om 2,4 miljoner. Gruppen enades om 

att av dessa medel reserveras 1 miljon till prefektens 

förfogande. Resterande belopp fördelas till de som sökt och 

fördelningen sker utifrån nycklar. 

Beslut: Styrelsen beslutar om fördelning till prefektens 

förfogande.  

Fördelning av resterande pengar sker genom prefektbeslut men 

fördelningen bygger på nycklar. 
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7. Personal 

Lektorat i ortopedi – ska utlysas 

Professor inom ÖNH, rekrytering är påbörjad 

Lektor inom ÖNH, avvakta. 

Klinisk PET professor, sökgrupp identifierad 

Professor i Radiologi, Per Liss börjar på positionen 1/5. 

Håkan Ahlström går i pension 30/4 men kommer att påbörja en 

seniorprofessur på 40% 

Röntgensjuksköterskeadjunkt – utlysning påbörjad. 

Adjungerade lektorer, An + iva 2 st, interventionell radiologi 

påbörjade 

Gästprofessor Thelin snart klar 

 

8. Arbetsmiljö/Lika villkor 

Två nya deltagare i arbetsmiljö/likavillkorgruppen har 

tillkommit.  Kallelse till möte med gruppen inom kort. 

 

9. Meddelanden 

Doktorandernas dag via zoom måndag 17e maj 
VP 2022 inskickad 

Fakultetsmöte planeras till början av juni – zoom 

Arbete pågår med lokal arbetsordning 

Input på UU:s mål och strategier lämnat. 

 

 

Protokollet justeras 

 

 

__________________   ____________________ 

Camilla Fröjd         Anders Sundin 

 

 

För anteckningarna 

 

 

___________________ 

Karin Johansson  
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