
Agenda Kompetensrådet LiU - LiÖ 19 maj 2014 
kl 14.30 -17.00 

Lokal Konferensrummet HU-kansliet, Sandbäcksgatan 7 1 tr, 

Närvarande LiÖ: Mats Uddin (ordf), Ewa Öhrling, Kaiin Siwe, Karin Steinvall, Susanne 
Kvarnström 

Närvarande LiU: Karin Kjellgren, Karin Valeskog, AnnaKarin Johansson, David Olander 
(Consensus), John Lemchen (Consensus 14/15), Malin Andersson (sekr). 

Frånvarande LiÖ: Maria Randjelovic 
Frånvarande LiU: Annette Theodorsson, Louise Härdelin 

1. Fastställande av föredragningslistan 
Kompetensrådet beslutar att fastställa fördragningslistan med tilläggen 
20 Övriga frågor 
a. Terminsstart för HU studenter 

Föredragande: Karin Siwe 
b. Planering för webbbaserad handledarutbildning 

Föredragande: AnnaKarin Johansson 
c. Utbildning Neurologen 

Föredragande: Karin Kjellgren 
d. YR-utbildning 

Föredragande: Susanne Kvarnström 
e. Handledarmodellen 

Föredragande: Karin Kjellgren och Mats Uddin 

2. Föregående minnesanteckningar 
p2, Mats Uddin tar återigen upp frågan med IT-centrum vid LiÖ, om studenternas 
möjlighet att via Li Ös datorer kunna logga in på Lisam 

Med den kommentaren godkännes och läggs föregående minnesanteckningar till 
handlingarna. 

Beslutsärenden 
3. Förlängning av förordnande av klinisk adjunkt, Sinnescentrum 

Föredragande: Karin Steinvall 
Kompetensrådet beslutar att förlänga förordnandet av klinisk adjunkt, Sinnescentrum. 

4. Förlängning av förordnande av klinisk adjunkt, Närsjukvården i centrala 
Östergötland (NSC) 
Föredragande: Karin Steinvall 

Kompetensrådet beslutar att förlänga förordnandet av klinisk adjunkt Närsjukvården i 
centrala Östergötland (NSC) 

5. Förlängning av kliniska adjunkter vid Barn- och kvinnocentrum i Östergötland 
(BKC) och sjuksköterskeprogrammet vid ISV /IMH 
Föredragande: Karin Steinvall 

Kompetensrådet beslutar att förlänga förordnanden av kliniska adjunkter vid Barn- och 
kvinnocentrum i Östergötland (BKC) och sjuksköterskeprogrammet vid ISV /IMH 
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6. Från föregående möte punkt 3 - Reviderad Uppdragsbeskrivning för 
huvudhandledare inom Landstinget i Östergötland avseende vårdutbildningar 
inom Hälsouniversitet 
Föredragande: Karin Kjellgren & Malin Andersson 

Kompetensrådet beslutar att godkänna reviderad uppdragsbeskrivning med följande 
ändringar. 
Femte strecksatsen under Kompetenskrav för huvudhandledare 

Examen på avancerad nivå bör eftersträvas 
ändras till: 

Examen på avancerad nivå med relevans för verksamhetsområdet bör eftersträvas. 

Sjunde strecksaten under Vara stöd till handledarena genom att: 
Tillsammans med klinisk adjunkt ansvara för att PBL tillämpas som pedagogisk 
metod inom VFU 

ändras till 
Tillsammans med klinisk adjunkt ansvara för att PBL tillämpas som pedagogiskt 
förhållningssätt inom VFU. 

Diskussionsärenden 
7. Återrapportering från föregående möte punkt 8: Hanteringsordning VFU 

Föredragande: Susanne Kvarnström 
Diskussion kring hanteringsordning VFU. Förslag att anlita en logistiker för att se över hur 
utbildningsprogrammens VFU-perioder är fördelade över termin och verksamhet. 

Landstinget önskar att uppdragsbeskrivning tas fram och att möjligheten till 
samfinansiering mellan landstinget och HU undersöks. 

Karin Kjell gren och Susanne K vamström planerar att träffas om detta. 

8. Bordlagd punkt 9 från föregående möte: Delrapport från arbetsgrupp -
Uppdatering av kvalitetskriterierna 
Föredragande: Karin Steinvall och Karin Siwe 

Britt Nilsson och Karin Siwe har arbetat med detta. Arbetsgruppen har ett möte inplanerat 
2014-06-10. 

Ärendet tas upp i kompetensrådet 2014-09-23. 

9. Terminstider Barnmorskeprogrammet 
Föredragande: Susanne Kvarnström 

Landstinget lyfter frågan om möjligheten att barnmorskeprogrammet flyttar sin 
antagningsperiod till höstterminen. AnnaKarin Johansson och HU-kansliet uppdras att se 
över detta. 

Ärendet tas upp i kompetensrådet 2014-09-23. 
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10. Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA) - Klinisk undervisningsavdelning 
KUA 
Föredragande: Per Whiss & Miriam Söderström 

Diskussion om ekonomiska konsekvenser för programmet vid VFU-placering på KUA för 
biomedicinska analytiker studt:nter. Fortsatt arbete med detta ska ske i KUA 
samverkansråd. Per Whiss uppdras att inkomma med ett ekonomiskt underlag där 
kostnaderna är uppdelade mellan verksamhet och program. 

lnformationsärenden 
11. Bemanning KUA30 

Föredragande: Mats Uddin & Karin Kjellgren 
Rekrytering av handledare till KUA 30 pågår. Ann Josefsson, centrumchef, har meddelat 
att rekrytering kommer att vara klar inför höstterminen 2014. 

Minnesanteckningar från KUA samverkansgrupp ska distribueras till kompetensrådets 
ledamöter. 

12. Bordlagd punkt 11 från föregående möte: Medverkan vid bedömningssamtal 
Föredragande: Susanne Kvarnström 

Landstinget önskar att ett PM författas för att tydliggöra arbetsformerna och medverkan 
vid bedörnningssamtal under verksamhetsförlagd utbildning. 

Kompetensrådet önskar att detta i framtiden exempelvis ingår i den gemensamma 
handledarmodellen. 

Karin Valeskog och studeranderepresentanter uppdras att skriva ett förslag som ska sändas 
till Susanne Kvarnström. 

13. Bordlagd punkt 13 från föregående möte: Överenskommelse - utbytesstudenter 
och VFU 
Föredragande: Susanne Kvarnström 

Kompetensrådet ställer sig bakom att nuvarande avtal förlängs med ett år. Malin 
Andersson uppdras att administrera detta. 

Kompetensrådet önskar bjuda in Kerstin Hawkins till ett möte under hösten. 

14. Bordlagd punkt 14 från föregående möte: Nya tio.se 
Föredragande: Susanne Kvarnström 

Nya lio.se presenteras för komptensrådets ledamöter. 

15. Bordlagd punkt 15 från föregående möte: Rapportering från arbetsgrupp VFU
KURT 
Föredragande: Malin Andersson 

Information om pågående arbete med VFU-KURT. Den 29 augusti planeras för att 
studenter ska få testsvara på enkäten. Utifrån detta kommer frågorna att redigeras. Ett 
slutgiltigt förslag på frågor kommer att diskuteras i grundutbildningsnämnden. 
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16. Bordlagd punkt 17 från föregående möte: Masterutbildning inom BMA. 
Föredragande: Mats Uddin 

Verksamhetsföreträdare är osäkra på hur en ökad kompetens ska nyttjas på bästa sätt. 
Kompetensrådet ger klartecken till en fortsatt process, förslagsvis genom att BMA
programmet anordnar ett seminarium kring utbildningsutbud och verksamhetens behov. 

17. Bordlagd punkt 20a från föregående möte: Freemovers och relationen till ALF
medel 
Föredragande: Susanne Kvarnström 

Punkten stryks. 

18. Information från LiÖ 
Punkten bordläggs. 

19. Information från HU 
Möte med styrelsen för Didacticum har hållits. 
IPL-utredningens remissvar behandlas inom HU. Landstingen ses som en viktig part i 
detta arbete. 
Barnmorskeexamen fick omdömet hög kvalitet i UK-ämbetet utvärdering. 
Kandidatexamen i medicinsk biologi fick omdömet bristande kvalitet och ett arbete 
med att åtgärda bristerna har påbörjats. Masterexamen inom medicinsk biologi fick 
omdömet mycket hög kvalitet. Under hösten ges omdömen för 
specialistsjuksköterskeexamen (anestesi, intensivvård, barn och ungdom, 
distriktssköterska), magisterexamen i omvårdnadsvetenskap och 
psykoterapeutexamen. 
Ett möte om studenternas användning av patientjournaler planeras 2014-05-27. 
Förslag till nytt vaccinationsprogram kommer att tas upp vid 
grundutbildningsnämndens sammanträde 2014-05-26. 
Arbete med att utveckla det interna kvalitetsarbetet pågår. 
Delar av HU-kansliet och fakultetsledningen flyttar tillfälligt till gula villan på 
Campus US, etikprövningsnämnden och ekonomer kommer att vara placerade i en 
lägenhet på Torkelbergsgatan 18. Planerad återflyttning till Sandbäcksgatan under 
september månad. 
Consensus informerar att de utsett Mikael Sigvardsson till Årets pedagog och Thorax 
kärlkliniken till den Årets VFU-plats. 

20. Övriga frågor 
a, Terminsstart för HU studenter 
Föredragande: Karin Siwe 
Frågan om möjligheten att tidigarelägga tenninsstarten till v 34 lyftes. Detta har utretts 
tidigare och diskuterats i grundutbildningsnämnden. Beslut om terminstider fattas 
grundutbildningsnämnden i början av höstterminen 2014. 

b, Planering för webbbaserad handledarutbildning 
Föredragande: AnnaKarin Johansson 
En mer långsiktig planering för en webbaserad handledarutbildning önskas. AnnaKarin 
kontaktar Margareta Bachrach-Lindström om detta behov. 

4(5) 



c, Utbildning Neurologen 
Föredragande: Karin Kjellgren 
Neurologen har lyft frågan om möjligheten till samarbete mellan HU och dem kring 
vidareutbildning av sjuksköterskor. HU ser positivt på detta. 

d, VB-utbildning 
Föredragande: Susanne Kvarnström 
Information om att förfrågningar om HU-representation i ledningsgrupper mm kan 
komma att inkomma från olika Yh-utbildningsanordnare. 

e, Handledarmodellen 
Föredragande: Karin Kjellgren och Mats Uddin 

Handledarmodellen behöver revideras och möjligheten till en gemensam handledarmodell 
för samtliga utbildningsprogram bör ses över i samband med detta. 

Ärendet tas upp i kompetensrådet 2014-09-23. 

~ 
Mats Uddin 
Ordförande 

eL~ 
Sekreterare 
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