
Minnesanteckningar Kompetensrådet LiU- LiÖ 11 februari 2014 
kl14.30- 17.00 

Lokal Rönnen, Campus US, 
http :/ / lioappll.lio.se/karta/V isa.aspx?V O Id=248&0mradeld=20 

Närvarande: LiÖ: MatsUddin (ordf), Karin Siwe, Susanne Kvarnström 
Frånvarande LiÖ: Karin Steinvall, Maria Randjelovic, Ewa Öhrling, 

Närvarande LiU: Karin Kjellgren, Annette Theodorsson, AnnaKarin Johansson, Louise 
Härdelin, David Olander (Consensus), Malin Andersson (sekreterare) 

Frånvarande LiU: Karin Valeskog 

l. Fastställande av föredragningslistan 
Kompetensrådet beslutar att fastställa fördragningslistan med tilläggen 
20 Övriga frågor 
a. Freemovers och relationen till ALF -medel 
b. Västra länsdelen 

2. Föregående minnesanteckningar 
p12, MatsUddin meddelar att landstinget arbetar med frågan om studenternas möjlighet 
att via LiÖs datorer kunna logga in på Lisam. 
p 18, Susanne Kvarnström meddelar att hon ej fått svar på denna fråga. Frågan följ s upp 
vid nästakommande komptensråd. 

Med den kommentaren godkännes och läggs föregående minnesanteckningar till 
handlingarna. 

Diskussionsärenden 

3. Förslag - Reviderad huvudhandledaruppdragsbeskrivning 
Föredragande: Louise Härdelin 

Förslag till revidering av Uppdragsbeskrivningför Huvudhandledare inom Landstinget i 
Östergötland avseende vårdutbildningar inom Hälsouniversitetet har distribuerats rådets 
ledamöter. Diskussion om föreslagna förändringar fördes . Landstinget finner förändringarna 
av de innehållsliga delarna godkända. Hälsouniversitetet (Karin Kjellgren och Louise 
Härdelin) får i uppdrag att språkgranska dokumentet. 

4. Landstinget i Östergötlands remissvar läkarprogrammets curriculumöversyn 
Föredragande: Susanne Kvarnström & MatsUddin 

Susanne Kvarnström presenterar landstingets remissvar för läkarprograrnmets 
curriculumöversyn. Hälsouniversitetet meddelar att ett fortsatt arbete med förändringar måste 
samordnas med utredningen av de interprofessionella utbildningsmomenten samt resultatet 
från Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning av läkarexamen. Då förslagen påverkar 
landstingens verksamheter kommer arbetet att ske i dialog med landstingen. 
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5. IPL utredningen "l takt med framtiden". 
Föredragande: Karin Kjellgren 

slutrapporten för nytt förslag av interprofessionellt Curriculum lämnades in till 
fakultetsledningen 2014-01-20, av den arbetsgrupp som utsågs av fakultetsstyrelsen 
20 12-11-29. En sammanfattning av föreslaget presenterades för rådets ledamöter. 
slutrapporten kommer att skickas på remiss till berörda instanser inom kort. 

6. Hemsjukvårdsreformen: Lägesrapportering 
Föredragande: Karin Kjellgren & Mats Uddin 

Mats Uddin informerar att överflytten av verksamheter i och med hemsjukvårdsreformen gått 
bra. Karin Kjellgren informerar om att ett VFU-råd planeras att inrättas. Hälsouniversitetet 
inväntar svar från kommunerna om representation i ett sådant råd. Representant från landstinget 
kommer att vara adjungerad till detta råd. 

7. Återrapportering från föregående möte punkt3: Bilagor till överenskommelse VFU 
Föredragande: MatsUddin & Karin Kjellgren 

Bilagorna till Overenskomme/se mellan Landstinget i Ostergötland och Linköpings universitet 
avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom medicin- och vårdområdet (Dnr LiU-
2011-01979, LiÖ 2012-89) har uppdaterats. Rådet uppdrar åt Karin Steinvall och Britt 
Nilsson att ta fram en enhetlig mallstruktur för denna rapportering och att föra över 
uppdaterade siffror in denna. 

8. Återrapportering från föregående möte punkt 5: Hanteringsordning VFU 
Föredragande: Susanne Kvarnström & Louise Härde/in 

Förslag på hanteringsordning utifrån slutsatser som framkommer i VFU-rapporten (dnr LiU-
2012-01669, LiÖ 2013-1086) och från sammanställning från grundutbildningsnämndens 
halvdag- tema VFU 2013-11-18 presenterades. 

Kompetensrådet beslutar att, med start under vårterminen 2014, prioritera att se över VFU
periodema inom och mellan programmen för optimalt utbyte och progression av VFU. Rådet 
uppdrar åt Karin Steinvall och Britt Nilsson att samordna detta arbete. Det påbörjade arbetet i 
grundutbildnings- nämnden kring VFU kommer att diskuteras vid nämndens sammanträde 
2014-03-24. 

Punkten tas upp igen vid kompetensrådets möte 2014-05-19. 

9. Återrapportering från föregående möte punkt 6: Delrapport från 
arbetsgrupp- Uppdatering av kvalitetskriterierna 

Föredragande: Karin Steinvall 
Punkten utgår. 

Informationsärenden 

10. Nyanställd klinisk adjunkt på Diagnostikcentrum 
Föredragande: Karin Steinvall & Louise Härde/in 

Information om nyanställd klinisk adjunkt (BMA) på diagnostikcentrum gavs rådet ledamöter. 
Information gavs även om de förordnande som går ut under 2014. 
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11. Medverkan vid bedömningssamtal 
Föredragande: Susanne Kvarnström 

Punkten utgår. 

12. KliPP för läkarprogrammet 
Föredragande: Karin Siwe och Jan-Erik Karlsson (via telefon) 

Diskussion om KliPP har förts inom läkarprogrammet. Presentation av behovet av !T-system 
vid fördelning av VFU-plaster gavs rådets ledamöter. KliPP som system kan i dagsläget ej 
tillgodose de funktioner som behövs för fördelning av VFU-plaster, bl a med anledning av 
studenterna erbjuds att prioritera sina placeringar. Läkarprogrammet kan se vinster med att 
placeringarna förs in i KliPP. Detta arbete är omfattande och frågan om vilken/vilka enhetler 
som ska ansvara för att detta görs är inte löst. 

13. Överenskommelse- utbytesstudenter och VFU 
Föredragande: Susanne Kvarnström 

Punkten utgår. 

14. Återrapportering från föregående möte punkt 7: Nya lio.se 
Föredragande: Susanne Kvarnström 

Punkten utgår. 

15. Återrapportering från föregående möte punkt 8: Rapportering från arbetsgrupp 
VFU-KURT 

Föredragande: Louise Härde/in 
Punkten utgår. 

16. Återrapportering från föregående möte punkt 12: Studenter och Cosmic 
Föredragande: MatsUddin 

MatsUddin informerar att landstinget arbetar med att ta fram anvisningar för studenters rätt 
att läsa i datajournalsystemet Cosmic. Arbetet planeras att vara fårdigt i mars 2014. 

David Olander meddelar att studentkåren initierat ett arbete med att ta fram en 
informationstext om studenter och patientjournalsystem. En preliminär sammanställning av 
regelverket kring studenterande och patientjournaler har tagits fram. Sammanställningen är 
vidarebefordrad via MatsUddin tilllandstingets jurister. 

17. Återrapportering från föregående möte punkt 13: Masterutbildning inom BMA. 
Föredragande: MatsUddin 

Punkten utgår. 

18. Information från LiÖ 
Punkten utgår. 

19. Information från HU 
Arbete pågår med att ta fram en ny uppdragsbeskrivning för Clinicum. Detta med anledning 
av införandet av den nya pedagogiska enheten vid LiU, Didacticum. 
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20. Övriga frågor 
a. Freemovers och relationen till ALF-medel 
Föredragande: Susanne Kvarnström 

Punkten utgår. 

b. Västra länsdelen 
Föredragande: Karin Siwe 

Punkten utgår. 

Ett extra sammanträde under mars 2014 planeras. Förslag på datum skickas ut via Malin 
Andersson. 

Ii~ 
MatsUddin 
Ordförande #.#111~ 

Malin Aridersson 
sekreterare 
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