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Minnesanteckningar kompetensrådet LiU – LiÖ 23 september 2014 
 
Lokal Kompetensen, Gula Villan, Universitetssjukhuset Linköping 
 
Närvarande Landstinget i Östergötland (LiÖ): 
 Mats Uddin, Maria Randjelovic, Karin Siwe, Karin Steinvall, 

Susanne Kvarnström 
Närvarande Linköpings universitet (LiU): 

Karin Kjellgren (ordf), Karin Valeskog, AnnaKarin Johansson,  
John Lemchen (Consensus), Louise Härdelin 

Inbjudna:  Punkt 8 Per Whiss, programansvarig 
 
Frånvarande LiÖ Ewa Öhrling 
Frånvarande LiU: Stergios Kechagias, Malin Andersson 
 

1. Föredragningslistan fastställdes 
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkändes.  
Uppföljning: 
- Den av LiÖ önskade förändringen från vår till höstintag för Barnmorske-

programmet diskuteras.  
- LiÖs PM för medverkan i bedömningssamtal har distribuerats till registrator på 

Hälsouniversitetet (HU) för kännedom. 
- IT-centrum inom LiÖ har ännu inte återkommit avseende önskemål om studenters 

åtkomst till LiU-dator under verksamhetsförlagd utbildning.  
 

3. Klinisk adjunkt Närsjukvården väster 
Kompetensrådet beviljade förlängning av förordnande för adjunkt Helena Johansson. 
 

4. Kvalitetskriterier för verksamhetsförlagd utbildning 
Kompetensrådet godkände arbetsgruppens förslag till kvalitetskriterier för 
verksamhetsförlagd utbildning, med följande tillägg och kommentarer: 
- Tillägg: Studenten har med sig sin skriftliga lärandeplan. Återkoppling till 

studenten. 
- De aspekter som rör studenter bör följas upp årligen via VFU-KURT 
- De aspekter som rör parternas samverkan bör följas upp årligen i lämpliga 

samverkansforum såsom Kompetensrådet (LiÖ-LiU) och VFU-rådet 
(kommunerna-LiU). 

- Arbetsgruppen genom Karin Steinvall ändrar i dokumentet i enlighet med beslut 
och sänder till Karin Kjellgren, som ombesörjer layout via HU:s informatör. 

 
5. Samverkan mellan Landstingets och Hälsouniversitets Clinicum-enheter 

LiÖ:s företräds i styrelsen för HU:s Clinicum-enhet av Karin Siwe som även bevakar 
om ytterligare LiÖ-representant behöver adjungeras vid behov.  
 

6. Uppdrag Flödesanalys av verksamhetsförlagd utbildning 
Karin Kjellgren och Susanne Kvarnström presenterade ett uppdrag för en flödesanalys, 
vilket var ett förslag från den tidigare VFU-utredningen ledd av Britt Nilsson HU. 
Kontakt har tagits med ett konsultföretag för att genomföra uppdraget. Flödesanalysen 
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behandlas även vid HU:s grundutbildningsnämnd i oktober för att inventera var 
krockarna mellan och inom programmen finns samt efterhöra om lämplig geografisk 
avgränsning för uppdraget. Mats Uddin, Susanne Kvarnström och Karin Kjellgren 
gavs i uppdrag att vidareutveckla uppdragsbeskrivningen framförallt vad gäller att 
fastställa kostnaden. 
 

7. Gemensam handledarmodell, förslag till fortsatt arbetssätt 
Kompetensrådet gav Karin Valeskog i uppdrag att till nästa sammanträde ge förslag 
till hur arbetet för en gemensam handledarmodell kan genomföras. Målsättningen är 
att handledarmodellen omfattar samtliga HU:s utbildningsprogram och förankras även 
hos landstingen i Jönköpings och Kalmar län. Nuvarande handledarmodeller för vård- 
och läkarprogrammen bifogas minnesanteckningarna. 
 

8. Biomedicinska analytikerprogrammet – KUA, från föregående möte 
Per Whiss, programansvarig, presenterade ett förslag för hur placering och VFU-
finansiering för BMA-studenter bör delas mellan KUA och Klinisk Kemi. Mats Uddin 
kontaktar berörda verksamhetschefer och förmedlar till Per Whiss. Noterades även att 
intagningskraven till kompletteringsutbildningen har höjts pga. signaler från 
laboratoriemedicin om bristande förkunskaper. Diskussion om brister i 
språkkunskaper. 
 

9. Biomedicinska analytikerprogrammet – masterutbildning inom BMA 
HU har tagit kontakter med landstingen i Jönköpings och Kalmar län för att samordna 
kurser på avancerad nivå. Kan ev koppla till HU:s  interprofessionella masterprogram. 
 

10. Arbetsgrupp VFU-KURT 
Karin Siwe rapporterade att studenter testade de nya frågorna i augusti och att en ny 
testomgång sker i oktober. Vidare undersöks om enkäten kan hanteras via LiU:s IT-
system SUNET. Det är viktigt att studenten kan värdera enskild verksamhet för att 
verksamheten ska få återkoppling. Idag finns ca 300 VFU-platser inlagda i VFU-
KURT. Ambition att ny version är i drift ht-15.  
 

11. Nytt interprofessionellt curriculum vid Hälsuniversitetet 
Behandlas vid HU:s fakultetsstyrelse den 25 september. 19 remissvar, däribland LiÖ. 
Integrationskommittén, under Grundutbildningsnämnden, har i uppdrag att ansvara för 
implementeringen. LiÖ påtalade behovet av att även inkludera landstingsanställda 
lärare vid kompetensutvecklingsinsatser, samt vikten av att fler huvudmän utvecklar 
KUA-verksamheter. 

 
12. Framtidens US och studenters förbättringsarbeten 

Susanne Kvarnström informerade om studenters involvering i förbättringsarbetet kring 
det nya Universitetssjukhuset i Linköping. Vid nästa möte visas film om studenters 
förbättringsarbete. 
 

13. Yrkeskvalifikationsdirektivet 
Karin Kjellgren presenterade EU-direktivet. LiU:s remissvar förmedlas till 
Kompetensrådet. 
 

14. Kompetensförsörjning i Sydöstra sjukvårdsregionen 
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Susanne Kvarnström rapporterade från regional workshop i juni om 
specialistutbildning för sjuksköterskor inom akutsjukvård, samt presenterade LiÖ:s 
behov. Förslaget från HU var uppdragsutbildning, samarbete med närliggande 
högskolor eller samläsning med An/Iva. 
 

15. Sammanträdestider 2015 
4 mars kl 14.30-17.00 
28 april kl 14.30-17.00 
26 maj kl 14.30-17.00 
22 september kl 14.30-17.00 
17 november kl 14.30-17.00 

 
16. Information från LiÖ 

Mats Uddin informerade om: 
- regionbildning 1 januari 2015 
- valresultatet, ev byte av majoritet 
- utvecklingsprojekt inom primärvården.  

 
17. Information från HU 

Karin Kjellgren informerade om: 
- programdialoger mellan fakultets-, program- och institutionsledningar 
- VFU-råd med länets kommuner 
- dilemman med läkemedelsräkning på sjuksköterskeprogrammet 
- invigning av det nya HU-biblioteket den 7 oktober 

 
18. Övriga frågor 

- Samverkansgruppernas uppdrag. Frågan tas upp nästa möte. Louise Härdelin 
förbereder punkten.  
 

19. Nästa möte 18 november kl 14.30-17.00 


