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Agenda Kompetensrådet tisdagen den 17 april 2012, kl 15.00–17.00 

Plats:  HU:s kansli, Sandbäcksgatan 7, konferensrummet, 1 tr 
Närvarande LiÖ:  Mats Uddin (ordf), Maria Randjelovic, Ewa Öhrling, 

Susanne Kvarnström, Karin Steinvall 
Närvarande LiU: Eva Uebel, Kristin Alfredsson Ågren, AnnaKarin Johansson, Therese 

Björn Johansson (Consensus), Malin Andersson (sekr), 
Frånvarande:  Karin Kjellgren, Annette Theodorsson, Margareta Bachrach-Lindström 

och Karin Siwe (LiÖ) 
  

1. Godkännande av dagordningen 
Inga övriga frågor.  

2. Uppföljning föregående protokoll 
Genomgång av minnesanteckningarna från kompetensrådet 2012-02-07.  

3. Information VFU-KURT, resultat för höstterminen 2011 (Karin Steinvall) 
Landstingsövergripande sammanställning av resultat VFU-KURT delas ut till närvarande 
ledamöter (Se Bilaga 1).  Svarsfrekvensen har minskat sedan höstterminen 2010. Resultat för 
höstterminen 2011, Klinisk undervisningsavdelning (KUA) redovisas inte som tidigare utan är 
sammanslaget med centrumet. Resultatsammanställningen för KUA distribueras till av 
komptensrådet tillsatt samverkansgrupp för utveckling av KUA samt till 
grundutbildningsnämndens integrationskommitté.  
 

4. Information KLIPP-systemet på nationell nivå (Mats Uddin) 
Stockholms läns landsting avser att ta över KLIPP-systemet. Uppdatering av systemet 
kommer att utföras. När ägandefrågan är beslutad finns behov av att skriva en 
överenskommelse mellan LiÖ och LiU kring hur KLIPP-systemet ska användas.  

5. Kliniska adjunkter (Susanne Kvarnström) 

Ansökan om förlängning av en klinisk adjunkt, Susanne Hilke, vid Diagnostikcentrum har 
inkommit via mail till kompetensrådet. Kompetensrådet beslutade att bifalla ansökan om 
förlängning.  

6. Beslutspunkt, Studentdriven logopedmottagning (Malin Andersson) 

Kompetensrådet ser positivt på en Studentdriven logopedmottagning. I enlighet med 
inkommen skrivelse anser rådet att arbetet med detta inte bör föregripa resultatet av 
Högskoleverkets kvalitetsutvärdering. Komptensrådet inväntar därför ansökan om 
Studentdriven logopedmottagning till höstterminen 2012.  

7. a. Beslutspunkt, KUA: socionomprogrammets medverkan (Malin Andersson) 

Kompetensrådet beslutar att bifalla ansökan från Socionomprogrammet vad gäller medverkan 
på KUA (en student/ två veckors period totalt 14 platser), med kravet att  
- Programmet anpassar lärandemål efter Hälsouniversitetets lärandemål för KUA. 
- Ekonomisk ersättning homogeniseras med övriga utbildningsprogram.  
- Medverkan av socionomstudenter på KUA inte innebär en undanträngningseffekt av 

studenter vid hälsouniversitetets utbildningsprogram.  
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7. b. Psykologprogrammet – KUA (Karin Steinvall)  
Kompetensrådet beslutar att bifalla ansökan från Psykologprogrammet vad gäller medverkan 
på KUA (En student/två veckors period mellan v 46-47, avd 30 och 82 totalt 2 studenter) med 
kravet att  
- Programmet anpassar lärandemål efter Hälsouniversitetets lärandemål för KUA. 
- Medverkan av psykologstudenter på KUA inte innebär en undanträngningseffekt av 

studenter vid hälsouniversitetets utbildningsprogram.  

8. Förslag utvidgad arbetsgrupp kring VFU-frågorna (Mats Uddin) 

Kompetensrådet ser positivt på att tillsätta en arbetsgrupp bestående av företrädare från 
Hälsouniversitetet, Landstinget i Östergötland och ev. kommunerna i regionen, för att arbete 
med utveckling av VFU. Mats Uddin föreslår att han och Karin Kjellgren tar på sig uppdraget 
att skriva en uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen. Kompetensrådet stödjer detta förslag.  

9. Konsekvenser nya VFU-avtalet – Arbetsterapeutprogrammet (Kristin Alfredsson 
Ågren) 

Information om bristen av VFU-platser på bland annat Arbetsterapeutprogrammet gavs rådets 
ledamöter.  

10. Avtalet Norrköpings kommun (Malin Andersson) 

För kännedom har avtalet mellan hälsouniversitetet och Norrköpings kommun distribuerats 
kompetensrådet.  

11. Landstingets behov av universitetsutbildning inom vårdområdet (Mats Uddin)  

Information om landstingets behov av universitetsutbildning inom vårdområdet med start 
höstterminen 2013 och vårterminen 2014 gavs rådets ledamöter.  

12. Övrigt 

Förslag att i fortsättningen presentera resultatet av VFU-KURT läsårsvis godkändes av rådet. 

13. Landstingets VFU-pris 2012 (Mats Uddin)  

VFU-priset 2012 delades ut till Kirurgiska kliniken avd 103/KAVA. Företrädare för 
avdelningen bjöds in att mottaga priset.  Information om att tre hedersomnämnanden delats ut 
till avd 6 Thoraxkärlkliniken, Lungmedicinsk vårdavdelning och Klinisk kemi primärvård 
gavs rådets ledamöter.  

14. Mötet avslutas 
Mats Uddin tackar för tiden som ordförande för komptensrådet.  
 
 
 

Mats Uddin 

Ordf. 

   /Malin Andersson 



BILAGA 1 

VFU KURT LiÖ 
   

    

Data 
HT 
2010 

VT 
2011 

HT  
2011 

1 - Uppskatta hur många timmar per  
vecka som du har arbetat aktivt med  
dina studier; schemalagd tid plus  
hemarbetstid 44,0 43,2 42,0 

 2 - På en femgradig skala ger jag kursen  
sammanfattningsbetyget 1 - 5 3,8 3,9 4,0 

3 - Jag har fått en bra introduktion på  
VFU-placeringen 4,1 4,2 4,2 

4 - Jag har fått ett bra bemötande på  
VFU-placeringen 4,5 4,6 4,6 

5 - Jag har fått bra bemötande av övriga  
medarbetare under VFU 4,4 4,5 4,5 

6 - Min/mina handledare har varit förtrogna  
med utbildningsprogrammets innehåll  
och upplägg 4,0 4,2 4,1 

7 - Min/mina handledare har tillämpat PBL  
i handledningssituationen 3,8 3,9 3,9 

8 - Jag har fått tillräckligt med handledning  
för att nå mina lärandemål 4,1 4,2 4,3 

9 - Jag har fått möjlighet att tillsammans  
med min/mina handledare reflektera över  
mina handlingar, tankar och upplevelser 4,0 4,2 4,3 

10 - Jag har uppmanats att motivera  
mina handlingar och ställningstaganden 3,7 3,9 3,9 

11 - Jag har fått möjlighet att omsätta  
mina teoretiska kunskaper under VFU 4,0 4,1 4,2 

12 - Jag har fått återkoppling på mina  
prestationer och mitt förhållningssätt 4,0 4,1 4,2 

13 -  Jag har tagit vara på möjligheten  
att samverka med andra professioner 4,0 4,0 4,1 

14 -  Jag har vid behov fått stöd från  
företrädare/kontaktlärare för  
utbildningsprogrammet under VFU 3,8 4,0 3,9 

15 - Jag har uppnått mina lärandemål  
för VFU 4,2 4,3 4,3 

Antal studenter 871 841 630 
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