
Minnesanteckningar Kompetensrådet LiU- LiÖ 23 september 2013 
kl12.00 -17.00 inkllunch 

Lokal Balkongen, Matsalsbygganden, Campus US, 
Närvarande LiÖ: MatsUddin (ordf), Maria Randjelovic (p 1-3,5-6, 8, 9, lOb-c, 4), Ewa 

Öhrling, Karin Siwe, Karin Steinvall, Susanne Kvarnström 
Närvarande LiU: Karin Kjellgren, Annette Theodorsson, Margareta Bachrach-Lindström, 

Kristin Alfredsson Ågren (p. 9, lOb-c, 4, 7 och lOd, lOa, 11-14, 16, 15, 
17a-b), AnnaKarin Johansson, David Olander (Consensus), Louise 
Härdelin, Malin Andersson (sekr) 

Inbjudna: Punkt 4 Camilla Salomonsson & Ulla-Britt Möller 
Punkt 4, 7, l Oa Britt Nilsson 

l. Fastställande av föredragningslistan 
Kompetensrådet beslutar att fastställa fördragningslistan med tilläggen, 
17. Övriga frågor. 
a. Masterutbildning BMA 
b. Möte med kontakpersonerna för de kliniska adjunkterna. 

Punkterna avhandlas i följande ordning 1-3, 5-6, 8, 9, lOb-c, 4, 7 och lOd, 10a, 11-14, 16, 
15, 17a-b. 

2. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. 

Beslutsärende 
3. Ansökan till kompetensrådet: klinisk adjunkt till Diagnostikcentrum 

Föredragande: Karin Steinvall & Louise Härde/in 
Kompetensrådet beslutade godkänna förslaget om ansökan for klinisk adjunkt, 
Diagnostikcentrum. 

Diskussionsärenden 
4. Hemsjukvårdsreformen 

Föredragande: Camilla Salomonsson & Ulla-Britt Mäller 
Camilla Salomonsson (projektledare hemsjukvärdsreformen i Östergötland) 
och Ulla-Britt Möller ( delprojektledare för HR-frågor) informerade om pågående arbete 
och organisation vad gäller hemsjukvårdsreformen. 

Viktigt att skapa samverkansarenor mellan kommunerna, kommunerna och HU samt att 
en inventering av kompetenser i kommunerna görs efter genomförandet av reformen. 
Detta för att säkerställa handledarnas kompetens och att tillgång till praktikplatser 
tillgodoses. Projektledarna framhöll att utbildningarna måste rusta studenter fur arbete 
med hemmet som arena för hälso- och sjukvardoch for att kunna arbeta konsultativt 
tillsammans med andra yrkesgrupper. 

5. Tillsättning av nya tjänster: kliniska adjunkter NSV och NSÖ. 
Föredragande: Karin Steinvall & Louise Hårdelin 
Komptensrådet informerades om pågående arbete med att rekrytering av tjänster som 
kliniska adjunkter NSV och NSÖ. 
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Föredragande sammanställer lista över de kliniska adjunkterna, deras fårordnande samt 
verksamhetsplan till kompetensrådets möte 2013-11-19. 

6. Biomedicinska analytikerprogrammet- KUA 
Föredragande: Karin Kjellgren 
Komptensrådet ser positivt på fårslag till fårändringar och fårbättringar i inkommen 
skrivelse och fårslår att diskussioner kring detta fårs mellan programledning och 
verksamhetsansvariga samt styrgmppen får KUA. Karin Kjellgren återkopplar detta till 
programansvari g. 

Informationsärenden 
7. Översyn av verksamhetsförlagdutbildning - slutrapport 

Föredragande: Britt Nilsson 
Britt Nilsson presenterade fårslagen från arbetet med översyn av den verksamhetsfårlagda 
utbildningen. Förslagen och fortsatt arbete diskuteras vidare på kompetensrådets möte 
2013-11-19. 

8. Återrapportering från föregående möte punkt 4- studenter och Cosmic. 
Föredragande: MatsUddin 
Frågan angående regiongemensamma riktlinjer för studenters användning av 
journalsystemet Cosmic har lyfts i Regionsjukvårdsledningen (RSL), men frågan ansägs 
inte vara ett ärende får RSL. MatsUddin återkommer till kompetensrådets möte 
2013-11-19. 

9. Återrapportering från föregående möte punkt 6- Befattningsutveckling för 
sjukgymnaster 
Föredragande: Susanne Kvarnström 
Tillfrågade verksamheter anger inget tydligt behov av ytterligare mastelUtbildningar inom 
sjukgymnastik utöver Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/ logopedi/ 
medicinsk pedagogik/ omvårdnadsvetenskap/ sjukgymnastik. Behov av master med viss 
inriktning kan finnas. Den internationella utvecklingen kan komma att påverka 
fysioterapeutgmppen med kandidatexamen i framtiden. Karin Kjellgren tar med frågan 
tillbaka till Birgitta Öberg (Professor sjukgymnastik). 

10. Återrapportering-Avtal mellan LiU-LiÖ 
a. Uppföljning §6- Samverkan- Överenskommelse mellan 

Landstinget i Östergötland och Linköpings universitet avseende 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom medicin- och vårdområdet. 
Föredragande: Karin Steinvall och Britt Nilsson 
Uppfåljning av utfall får VFU per utbildningsprogram utifrån beställt och slutligt utfall 
som finns registrerat i KLiPP (Kliniskt PlaceringsProgram) presenterades. Komptensrådet 
önskar att utfallet presenteras i relation till angivna kvantiteter i bilagorna till VFU
överenskommelsen samt över tid. 

Uppdatering av bilagorna med anledning av hemsjukvårdsreformen ska vara färdigt innan 
årsskiftet. 

b. Avtal HU och LiÖ - VFU Internationella utbytesstudenter 
Föredragande: Susanne Kvarnström 
Avtalet som gäller till och med 30 juni 2014 är skickat får underskrifter hos respektive 
part. Arbetet med ett avtal från och med l juli 2014 pågår. 
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c. Avtal kring den verksamhetsförlagda utbildningen 
i Förbättringskunskap mellan Landstinget i Östergötland och 
Linköpings universitet inom medicin- och vårdområdet 
Föredragande: MatsUddin 
Revidering av nuvarande avtal har gjorts och är skickat for underskrift hos respektive part. 

d. Samarbetsavtal och kvalitetskriterier- behov av uppdatering. 
F öredragand e: Karin Steinvall 
Utifrån diskussionen under punkt 7 ser kompetensrådet positivt på att tillsätta en 
arbetsgrupp (landstinget sammankallande) med uppdrag att revidera kvalitetskriterierna 
for VFU. HU ska inkomma med fårslag på representanter till Karin Steinvall. 

Arbetsgruppens sammansättning och uppdrag diskuteras vidare på kompetensrådets möte 
2013-11-19. 

11. Sinnescentrum: information om önskemål om stöd från ssk-programmet 
gällande handledarutbildning. 
Föredragande: Karin Steinvall & Louise Härde/in 
Komptensrådet informerades om att Sinnescentrum finansierar handledarutbildning 
genom köp från sjuksköterskeprogrammet då klinisk adjunkt (logoped) är fciräldraledig. 

12. Rapportering från arbetsgrupp VFU-KURT 
Föredragande: Margareta Bachrach-Lindström 
Komptensrådet infom1erades om pågående arbete med att utveckla VFU-KURT. 
Arbetsgruppen (Sammankallande Margareta Bachrach-Lindström) har träffats vid ett 
tillfålle. Punkten tas upp igen vid kompetensrådets möte 2013-11-19. 

13. Consensus verksamhetsplan 2013/2014 
Föredragande: David Glander 
Information om studentkårens verksamhetsplan 2013/2014 gavs ledamöter i 
kompetensrådet Ett av verksamhetsmålen är att fortsätta arbeta får en ökad kvalitet på 
den verksamhetsforlagda utbildningen (VFU). Sammanställning av enkätundersökning om 
vad studenterna menar är hög kvalitet på VFU distribueras av sekreteraren till 
komptensrådet. 

14. Specialistsjuksköterskeutbildning 
a. Nationellt möte Stockholm 2013-09-11 
Föredragande: Anna-Karin Johansson 

Information från nationellt samverkansmöte inom specialistsjuksköterskeutbildningama. 
Totalt var 7 lärosäten och SKL samt LiÖ genom MatsUddin representerade vid mötet. 

Rådet informerades även om regeringsbeslutet Uppdrag om samverkan om och 
uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen 2013-06-19 (U2013/ 4058/ UH). 

b. Antagningsstatistik höstterminen 2013 
Föredragande: Anna-Karin Johansson 

Antagningsstatistik for höstterminen 2013 presenterades for komptensrådet. 
Mats U ddin meddelade att han sänt förfrågan till samtliga berörda chefer om 
beviljande av ledighet och att samtliga har svarat att ledighetsansökan för studier har 
beviljats. 
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15. Information från LiÖ 
MatsUddin informerar att 

budgetarbete pågår 
Centrum for kirurgi, ortopedi och cancervård, Hjärt- och medicin centrum och 
Sinnescentrum kommer att erhålla budgetförstärkningar med anledning av 
strukturella ekonomiska underskott. 
kompetensförsörjningen inom landstinget, det finns idag fler läkare och 
sjuksköteskor anställda än någonsin inom landstinget. 
Landstinget firar i år 150 år. 
Arbetsgrupper finns for att se över framtidens primärvård och akutverksamhet 

16. Information från HU 
Karin Kjellgren informerar att 

arbete med en ny kurs- och utbildningsdatabas (BILDA) pågår 
representanter från Tromsö universitet kommer till HU 2013-10-21 - 2013-10-22. 
Syftet med besöket är ett utökat samarbete framforallt inom integration mellan 
utbildningar. 
J orma Hinkula har blivit nominerad att ansöka till STINTs programTeaching 
Sabbatical 
remissvar på Hälsouniversitetets rapport 11En läkarutbildning for framtiden, översyn 
av läkarprogrammets utbildningspiann ska vara fakulteten tillhanda senast 201 3-09-
30. 
delrapport från arbetsgmppen som ser över de interprofessionella lärmomenten har 
lämnats till fakultetsledningen 
under oktober och november genomfor UK-ämbetet lärosätesintervjuer vid HU 
programdialoger genomfors under hösten, (arbetsterapeutprogrammet och 
programmen inom medicinsk biologi) med studenter, programledning 
fakultetsledning, och institutionsledning 
Jonas Ludvigsson (läkarprograrnmet) har utsetts till Årets alumn vid LiU 

17. Övriga frågor 
a. Masterutbildning BMA 

Karin Kjellgren ställde en fråga om hälso- och sjukvårdsverksamhetens behov av 
ytterligare masterutbildning inom laboratorievetenskap (BMA). Ärendet tas upp vid 
Kompetensrådet 2013-11-19, efter dialog inom landstinget. 

b. Möte med kontakpersonerna för de kliniska adjunkterna. 
Karin Steinvall och Louise Härdelinträffar årligen kontaktpersonerna for de kliniska 
adjunkterna. Nästa möte kommer att ske under våren 2014. 

Mötet avslutas, 
·-t : 13-11-19 klockan 14.30-17. 

ordforande ~t:~ 
sekreterare 
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