
Minnesanteckningar Kompetensrådet LiU- LiÖ 19 november 2013 
kl14.30- 17.00 

Lokal Björken, Campus US, 
Närvarande LiÖ: Mats Uddin (ordf, punkt 1-13 ), Karin Siwe, Karin Steinvall, Susanne 

Kvarnström 
Närvarande LiU: Karin Kjellgren (ordf punkt 14-18) , Kristin Alfredsson Ågren, 

AnnaKarin Johansson, 
David Olander (Consensus, punkt 3-18), Louise Hårdelin (punkt 1-9), 
Malin Andersson (sekr) 

Frånvarande LiÖ: Maria Randjelovic, Ewa Öhrling, 
Frånvarande LiU: Annette Theodorsson, Margareta Bachrach-Lindström 

l. Fastställande av föredragningslistan 
Kompetensrådet beslutar att fastställa fordragningslistan med tillägget 
18. Övriga frågor 
a Campusbussen, Campus US-Campus Norrköping 

2. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkändes och lades till handlingama 

Diskussionsärenden 

3. Reviderad bilaga till överenskommelse VFU 
Föredragande: Karin Steinvall 
Landstingets uppdatering (inventering av tillgängliga VFU-plaster) av bilagorna med 
anledning av hemsjukvårdsreformen har distribuerats till rådets ledamöter. Bilagorna ska 
innan årsskiftet uppdateras med HUs behov av VFU-plaster. 

Uppdaterade bilagor ska sedan läggas till Överenskommelse mellan Landstinget i 
Östergötland och Linköpings universitet avseende verksamhetsforlagd utbildning (VFU) 
inom medicin- och vårdområdet (dnr LiU-2011-01979, LiÖ2012-89) 

4. Analys av avvikelser från beställningsrutin VFU vårdprogrammen 
Föredragande: Susanne Kvarnström & Karin Steinvall 
Landstingets VFU-kansli har påbörjat ett arbete for att kvalitetssäkra beställningsrutinen 
for VFU vårdprogrammen mellan HU och LiÖ. Identifierade avvikelser kommer att 
kommuniceras med respektive program. HU ser positivt på detta arbete. 

5. Fortsatt arbete- översyn av verksamhetsförlagdutbildning 
Föredragande: MatsUddin 
Louise Hårdelin och Susanne Kvarnström uppdras att utifrån slutsatserna i slutrapporten 
från arbetsgruppen for översyn av VFU (dnr LiU-2012-01669) ta fram ett forslag på 
hanteringsordning. Prioritering av slutsatserna diskuteras vid grundutbildningsnämndens 
sammanträde 2013-12-09. 

Förslag på hanteringsordning presenteras vid kompetensrådets möte 2014-02-11. 



6. Sammansättning och uppdrag för arbetsgrupp- Uppdatering samarbets
avtal och kvalitetskriterier 
Föredragande: MatsUddin och Karin Kjellgren 
Arbete med att uppdatera kvalitetskriterierna planeras att påbörjas under våren 2014. 
Representanter från LiÖ (samankallande) och HU har utsetts. 

En första rapportering av gruppens arbete görs vid kompetensrådets möte 2014-02-11. 

Informationsärenden 

7. Nya lio.se 
Föredragande: Susanne Kvarnström 
Den nya hemsidan kommer att lanseras under januari 2014. Frågan om möjligheten att från 
LiÖs studentsidor länka till HUs hemsidor ställdes. Lisams projektledare ska kontakta 
Mats Uddin. 

Punkten tas upp igen vid kompetensrådets möte 2014-02-11. 

8. Rapportering från arbetsgrupp VFU-KURT 
Föredragande: Louise Härde/in 
Komptensrådet informerades om pågående arbete med att utveckla VFU-KURT. 
Arbetsgruppen (Sammankallande Margareta Bachrach-Lindström) har träffats vid två 
tillfällen. Vid första mötet diskuterades om arbetsgruppens uppdrag och vid andra mötet 
diskuterades kring behovet av värderingamas användbarhet. 

Punkten tas upp igen vid kompetensrådets möte 20 14-02-11. 

9. Ny pedagogisk enhet vid LiU- Didacticum 
Föredragande: Karin Kjellgren 
Information om LiU:s nya enhet för pedagogisk och didaktisk utveckling gavs rådets 
ledamöter. Mats Uddin tar kontakt med Karin Fälth Magnusson angående landstingets 
behov av exempelvis handledarutbildning. 

10. Kvalitetssäkrad introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor 
Föredragande: Susanne Kvarnström 
Presentation av bakgrund, syfte och innehåll av arbetet med introduktion för 
nyutexaminerade sjuksköterskor gavs rådets ledamöter. 

11. Återrapportering från föregående möte punkt 5: Kliniska adjunkter, 
förordnande och verksamhetsplan 

Föredragande: Louise Härde/in och Karin Steinvall 
Sammanställning av de kliniska adjunkterna, deras förordnande samt verksamhetsplan har 
distribuerats till rådets ledamöter. 

12. Återrapportering från föregående möte punkt 8- studenter och Cosmic 
Föredragande: MatsUddin 
Mats har lyft frågan med !T-cheferna inom de tre berörda landstingen. Viktigt att det även 
finns en samordning mellan centrumen. Frågan om studenternas möjlighet att via LiÖs 
datorer kunna logga in på Lisam ställdes. Mats Uddin återkommer till komptensrådets 
möte 2014-02-11. 



13. Återrapportering från föregående möte punkt 17a- Masterutbildning inom BMA. 
Föredragande: Mats Uddin och Karin Kjellgren 
MatsUddin och Susanne Kvarnström har tillfrågat enhetschefer samt HR-chef angående 
behov av masterutbildning inom laboratorievetenskap. Tillfrågade chefer anger inget 
tydligt behov av en sådan kompetens inom verksamheten. Frågan om krav på komptens för 
huvudhandledare och kliniska adjunkter ställdes. Landstinget återkommer till 
kompetensrådets möte 2014-02-11. 

14. Mötestider Kompetensrådet 2014 
Föredragande: Mats Uddin och Karin Kjellgren 
Följande mötestider beslutades får 2014. 
11 februari kl14.30-17.00 
19majkl14.30-17.00 
23 september kl 12-17 inkllunch 
18 novemberkl14.30-17.00 

15. Samverkansform med kommunerna- hemsjukvårdsreformen 
Föredragande: Karin Kjellgren 
Karin Kjellgren, Johan Söderholm och MatsUddin har träffat socialcheferna inom 
kommunerna i Östergötland om behovet av VFU-platser. Ett samverkansforum mellan 
kommunerna och HU planeras att inrättas. Komptensrådet ser positivt på detta och 
representation från HU och landstinget föreslås . 

16. Information från LiÖ 
Punkten utgår. 

17. Information från HU 
SUHFs expertgrupp får kvalitetsfrågors slutrapport 2012-2013 rekommenderas får 
läsning, http://www.suhf.se/publicerat/rapporter l . 
Den sista lärosätesintervjun får UK-ämbetets kvalitetsutvärderings omgång 5 
genomförs 2013-11-20. 
Hälsouniversitetet har nyligen haft besök av en delegation från Universitetet i Tromsö, 
där även studeranderepresentanter deltog, gällande bl a samarbete kring 
interprofessionellt lärande. 
Frågan om entreprenörskap och innovation i utbildningarna har diskuterats mellan 
fakultetsledning och InnovationskontorETT 
BILDA-projektet - en databas får kurs- och utbildningsplaner vid LiU - pågår. Maria 
Sundkvist och Ewa Westny deltar i projektgruppen. 
Arbetet med att utveckla ett nytt kursvärderingssystem fortgår vid LiU. 
Utlysning av ekonomiska medel inom pedagogiska språnget 
Integrationsutredningen planeras att skickas ut på remiss under början av 2014. 
Curriculumutredningens remissvar kommer att diskuteras med läkarprogrammets 
programutskott och curriculumgruppen. Landstinget poängterade att landstingen; 
remissvar bör tillmätas avgörande betydelse samt att landstingsrepresentation saknats i 
de ovanstående utredningarna. 



18. Övriga frågor 
a. Campusbussen Campus US-Campus Norrköping. 
Karin Siwe ställde frågan om möjligheten att påverka Campusbussens tider mellan 
Campus US och Campus Norrköping. Viktigt att det finns avgångar för de studenter som 
påbörjar VFU på Vrinnevi sjukhuset tidigt på morgonen. Susanne Kvarnström tar med 
frågan till landstinget som ägare av Östgötatrafiken. 

Mötet avslutas, 
Nästa möte 2014-02-11 kl14.30-17.00 

.~~ 
.,.: 
MatsUddin 
Ordförande 

Malin Andersson 
S ekreterare 


