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Minnesanteckningar Kompetensrådet tisdagen den 7 februari 2012, kl 1200–17.00 

Plats:  HU:s kansli, Sandbäcksgatan 7, konferensrummet, 1 tr 

Deltagare LiÖ:  Mats Uddin (ordf), Maria Randjelovic, Karin Siwe (p3 – 13), Ewa 

Öhrling, Susanne Kvarnström, Karin Steinvall 

Deltagare LiU: Karin Kjellgren, Annette Theodorsson, Kristin Alfredsson Ågren, 

AnnaKarin Johansson, Eva Uebel (p4 – 13), Malin Andersson (sekr), 

Frånvarande:  Margareta Bachrach-Lindström, Therese Björn Johansson (Consensus) 

 

  

1. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns med tillägg av två övriga frågor, 12 a, Återkoppling VFU-KURT till 

verksamheten och 12 b, AT.  

Presentation av deltagare och kompetensrådets roll. Therese Björn Johansson har lämnat 

förhinder. Eva Uebel adjungeras till sammanträdet och ersätter Margareta Bachrach-

Lindström.  

 

2. Uppföljning föregående protokoll 

Punkt 3: Avtalen har fastställts av ordförande Mats Uddin och dåvarande vice ordförande 

Mats Hammar.   

Punkt 8: Ingen representant från HU har utsetts vad gäller utbildning i Cosmic för studenter. 

Karin Kjellgren tar med detta och återrapporterar vid nästa kompetensråd.  

Punkt 11: Landstingsstyrelsen stödjer HU:s skrivelse.  

Punkt 13a: Jurymedlemmar till VFU-priset har utsetts. Information om priset har delgivits via 

bland annat landstingets intranät.  

 

3. Utökning Läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet (Karin Kjellgren)  

Karin Kjellgren, Johan Dabrosin Söderholm och Helen Dannetun har besökt 

utbildningsdepartementet. För en utökning av läkarprogrammet kommer ekonomisk ersättning 

att ges, detta gäller inte en eventuell utökning av sjuksköterskeprogrammet. Denna utökning 

ska finansieras genom omfördelning av medel inom och mellan lärosäten. För att tilldelas fler 

platser är det viktigt att kunna visa på högt söktryck, hög kvalitet och att kunna tillgodose 

studenter VFU-platser.  

I HUs skrivelse till departementet kommer LiÖ att tillsammans med HU underteckna en 

avsiktsförklaring kring VFU i framtiden för sjuksköterskeprogrammet.  

 

4. Klinisk utbildningsavdelning (Mats Uddin) 

a. Skrivelse om KUA inom ramen för socionomprogrammet har inkommit. 

Komptetensrådet önskar förtydligande av förutsättningarna för ekonomin och 

handledningen. Ärendet tas upp vid nästa komptensråd.  

b. Enligt avtal ska en arbetsgrupp under Komptensrådet utses för att arbeta med 

utveckling av KUA. LiÖ har utsett de som är ansvariga för KUA som 
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representanter. Karin Kjellgren återrapporterar HUs representant vid nästa 

komptensråd.  

5. Rapport från VFU-gruppens arbete, Sjuksköterskeprogrammet (Susanne Kvarnström) 

Inför vårterminen 2012 saknades VFU-platser på sjuksköterskeprogrammet. En arbetsgrupp 

med representanter från HU och LiÖ tillsattses i slutet av höstterminen 2011. Antalet VFU-

platser för vårterminen är nu löst.  

Analys av arbetet från gruppen och hur andra utbildningsprogram kan ta lärdom av utfört 

arbete tas upp vid nästa komptensråd.  

 

6. VFU Värmland (Anna-Karin Johansson) 

Förfrågan från Värmlands läns landsting angående möjligheten att placera en studiegrupps- 

VFU inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning kirurgisk vård hos dem. 

Utbildningen skulle då bedrivas på distans med vissa utbildningsmoment placerade på HU 

men VFU inom Värmlands läns landsting. Utbildningsplasterna skulle ingå i det uppdrag som 

finns idag, med planerad start höstterminen 2012. HU och LiÖ ser positivt på detta.  

 

7. Ansökan om uppdrag som klinisk adjunkt.  (Susanne Kvarnström)  

Mötesdeltagarna diskuterade ansökningarna. Komptensrådet beslutade att bifalla ansökan från 

CKOC och HMC.  

 

8. KLIPP (Susanne Kvarnström)  

Frågan om vem som ska utveckla systemet KLIPP har diskuterats på LiÖ. Det har förts fram 

önskemål från utbildningsprogram vid HU att använda ett separat IT-system. Från LiÖs sida 

är detta inte möjligt, att på kliniknivå hantera flera olika IT-system för VFU-placeringar.   

 

9. Studentdriven logopedmottagning (Karin Kjellgren)  

Mötesdeltagarna diskuterade skrivelsen som inkommit. Komptetensrådet önskar förtydligande 

av förutsättningarna för en sådan mottagning. Ärendet tas upp vid nästa komptensråd. 

 

10. Rapport av vad som är på gång inom LiÖ, (Mats Uddin) 

a. Information om LiÖs bokslut. 

b. Kort information om hur framtida AT och ST ska organiseras i förhållande till 

en utökad och förändrad läkarutbildning gavs. Detta ska diskuteras vidare på 

LiÖs ledningsgrupp om två veckor.  

 

11. Rapport av vad som är på gång inom HU, Karin Kjellgren 

a. Information om HUs bokslut. 

b. Ny tillträdd fakultetsstyrelsen har haft internat 1-2 februari. Stefan Lindgren, 

nationell utredare av framtidens läkarprogram presenterade sina tankar.  

c. Curriculumgrupp för läkarprogrammet är tillsatt.  
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d. HSV-utvärdering av Arbetsterapi, - sjukgymnastik, och logopedprogrammen. 

Platsbesök under första kvartalet 2012. Viktigt att någon person med kunskap 

om VFU deltar under dessa intervjuer.  

e. Utveckling av HEL I och HEL II diskuteras på fakulteten.  

f. Professur i med medicinsk pedagogik har tillsats från och med 1 januari 2012.   

g. Information om hur långt arbetet med att utvärdera svensk vårdforskning har 

kommit.  

h. Invigning av det nya virituella bordet på Clinicum kommer att ske.  

i. Det gemensamma kursvärderingssystemet vid LiU håller på att utvecklas. I 

samband med detta diskuteras även VFU-KURT och möjligheten att använda 

sig av det validerade system från Stanford som används vid Uppsala 

universitet. 

12. Övrigt 

a. Programmen har fått indikationer på att återkoppling VFU-KURT inte når 

verksamheterna. LiÖ tar med sig detta.  

b. Frågan angående AT diskuterades under punkten 10b.   

 

13. Mötet avslutas 

 

Mats Uddin 

Ordf. 

 

   /Malin Andersson 


