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Lokal HU:s kansli 

 

Närvarande LiÖ:  Mats Uddin, Maria Randjelovic, Ewa Öhrling, Karin Siwe 

Karin Steinvall, Susanne Kvarnström (sekr) 

Närvarande LiU: Karin Kjellgren (ordf), Stergios Kechagias, Karin Valeskog,  

AnnaKarin Johansson, Louise Härdelin, Malin Andersson 

Inbjudna:  Göran Atterfors 

Frånvarande LiU: John Lemchen (Consensus) 

 

 

1. Föredragningslistan fastställdes 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar godkändes.  

Uppföljning: Mats Uddin meddelade att BMA-programmets förslag ang VFU-

finansiering mellan KUA och Kliniskt Kemi har accepterats av Diagnostikcentrums 

produktionsenhetschef. 

 

3. Gemensam handledningsmodell, förslag till fortsatt arbetssätt 

Punkten bordlades till nästa möte. 

 

4. Gemensam utvärdering av VFU, underlag från Jönköping 
Landstinget i Jönköpings län önskar en gemensam studentenkät för samtliga utbild-

ningar. Kompetensrådet instämde i behovet och framhöll framförallt gemensamma 

enkätfrågor som möjligt. Eftersom frågan hade ställts till Grundutbildningsnämnden 

besvaras förfrågan av Hälsouniversitetet, inkl. information om arbetet med nya enkät-

frågor. 

 

5. Samverkansgruppernas fortsatta uppdrag 

Kompetensrådet bedömde att samverkansgrupperna mellan utbildningsprogram och 

olika verksamheter numera har en tveksam funktion eftersom nya samverkansarenor 

mellan LiÖ-LiU har inrättats, framförallt terminsvisa beställningsmöten mellan pro-

grammen och landstingets VFU-kansli. Samverkansgrupperna bör därmed upphöra för 

att spara deltagarnas tid. Beslutades att samverkansgrupperna inte ges fortsatt uppdrag 

efter år 2014. De tidigare deltagarna inviteras att anmäla ärenden till Kompetensrådet 

vid behov. Minnesanteckningar från dagens möte skickas för kännedom till berörda 

program och sammankallande för samverkansgrupperna vid LiM resp ViN. 

 

6. Ev behov av ytterligare utbildningsplatser vid sjuksköterskeprogrammet 

Karin Kjellgren informerade om Linköpings universitets svar till Utbildningsdeparte-

mentet ang. utökning av utbildningsplatser vid bland annat sjuksköterskeprogrammet 

(dnr LiU-2014-01915). Mats Uddin informerade om landstingets kompetensförsörj-

ningsbehov, svårigheterna att tillmötesgå ökade VFU-platser med kvalitet i fokus samt 

behovet av att tänka nytt och annorlunda kring VFU.  

 

Karin Siwe framförde värdet av att HU i samband med utbyggnaden av läkarpro-

grammet även finansierar lektorer vid US. Vidare framhölls att formen ”undervis-

ningsavdelning” som potential för att tillhandahålla VFU klargörs i relation till KUA, 

som är ett interprofessionellt lärandemoment, för att undvika missförstånd och felakt-

iga förväntningar från parternas sida. 
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Rekommenderades att genomföra gemensam marknadsföring LiU-LiÖ inför nästa an-

sökningsomgång av specialistsjuksköterskeprogrammen. Mats Uddin och Karin Kjell-

gren aktiverar resp kommunikatörsenheter. 

 

7. Resultatrapport/verksamhetsberättelse 2013-2014 kliniska adjunkter 
Ordföranden gav en eloge till de kvalitetshöjande insatser som görs av kliniska ad-

junkter. 

 

8. Förlängning av överenskommelse VFU inom medicin- och vårdområdet 
HU och LiÖ har beslutat att förlänga nuvarande VFU-överenskommelse tills det nya 

Regionala ALF-avtalet (RALF) är klart och en ny VFU-överenskommelse är förhand-

lad. Den nya VFU-överenskommelsen ska därför fastställas utifrån det nya RALS-

avtalets principer om samverkan. 

 

9. Specialistsjuksköterskeutbildningar 
AnnaKarin Johansson informerade om decentraliseringen av utbildningarna samt om 

anstökningsstatistiken för vårterminen 2015 för Masterprogrammet för avancerad spe-

cialistsjuksköterska. 

  

10. Sammanställning av resultat från UKÄs utvärderingar 2011-2014 
Karin Kjellgren presenterade en sammanställning av resultatet från UKÄs kvalitets-

värderingar. Linköpings universitethar totalt fallit mycket väl ut i denna granskning. 

 

11. Biomedicinska analytikerprogrammet – masterutbildning inom BMA 
Informerades om samarbete med landstingen i Jönköping och Kalmar. 

 

12. Regionala ALF-avtalet 
Göran Atterfors informerade om förändringarna i det nya nationella avtalet för läkar-

utbildning och forskning (ALF), vilket medför att även ett nytt regionalt avtal ska 

formuleras. Utbildningsfinansiering via ALF berörs inte. 

 

13. Film visades. Studenter förbättrar vården i Landstinget i Östergötland 

 

14. Information från LiÖ, bordlades 

15. Information från HU, bordlades 

 

16. Övriga frågor 
- Finansiering av vaccination av studenter. 

- Önskemål om inrättande av KUA vid Geriatrik och Kirurgi ViN. Kompetensrådet bi-

föll inrättandet under förutsättning att syftet klargörs enligt ovan punkt 6, samt att lä-

kare finns närvarande på avdelningen. Detta meddelas KUA-rådet. 

- Underhandbesked ansökan förlängning klinisk adjunkt CKOC. Kompetensrådet gav 

ett positivt underhandsbesked, men var tveksam till möjligheten att verka som brygga 

till HU när personen ifråga samtidigt genomgår en forskarutbildning. Ansökan be-

handlas vid nästa möte. 

 

17. Extra möte 
Beslutades om extramöte. 4 februari kl 8.30-11.00. 

http://lisa.lio.se/pages/73194/%c3%96verenskommelse%20Li%c3%96%20LiU%20VFU%20medicin-%20o%20v%c3%a5rdomr%20Li%c3%962012-89.pdf

