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Minnesanteckningar Kompetensrådet för Linköpings universitet och 
Region Östergötland. 4 februari 2015 kl 8.30 - 11.00 

Lokal: HU:s kansli, Sandbäcksgatan 7, konferensrummet, 1 tr 
Närvarande Region Östergötland: Ewa Öhrling, Karin Siwe, Kristna Nyström, Karin 
Steinvall 
Närvarande Linköpings universitet: Karin Kjellgren (ordf), Stergios Kechagias, Karin 
Valeskog, AnnaKarin Johansson, Louise Härdelin, Malin Andersson (sekreterare) 

Frånvarande Region Östergötland: Mats Uddin, Maria Randjelovic, Maria Vanhanen, 
Susanne Kvarnström 
Frånvarande Linköpings universitet: John Lemchen (Consensus), Britt Nilsson 

1. Fastställande av föredragningslistan 
F öredragningslistan fastställs med tillägg om 3 övriga frågor. 

14.1 Information antagning barnmorskeprogrammet 
Föredragande: AnnaKarin Johannsson 

14.2 Intresse för utbildning till akutsjuksköterska hos Region Östergötland 
Föredragande: AnnaKarin Johansson 

14.3 Uppdraget som klinisk adjunkt 
Föredragande: Karin Kjellgren 

2. Föregående minnesanteckningar 
Punkt 5 - Beslut att inte ge samverkansgrupperna ett fortsatt uppdrag. Om 
programmen anser att de behöver ett forum för att diskutera kvalitet i VFU så har de 
möjligheten att kalla berörda till möten. 

Punkt 11 - Masterprogram inom biomedicinsk laboratorievetenskap planeras. Möte 
om eventuella möjligheter för samverkan med Högskolan i Jönköping och 
Linneuniversitetet har genomförts. 

Punkt 12 - Arbete med det regionala ALF-avtalet pågår. 

3. Meddelanden. 
Dagens medicin har utsett Universitetssjukhuset i Linköping till landets bästa sjukhus 
2014. Även bland mellanstora och små sjukhus har sjukhus inom den sydöstra 
sjukvårdsregionen fått topplaceringar. http://www.regionostergotland.se/Halsa-och
vardN ara-sjukhus/Sveriges-basta-sjukhus/ 
Sammanställning av resultatet från Universitetskanslersämbetets 
kvali tetsutvärderingar presenterades. 
http://www.hu.liu.se/nyheter/nyhetssidan?l=sv &newsitem=612656 
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Beslutsärenden 
4. Förlängning klinisk adjunkt CKOC 

Föredragande: Karin Steinvall 
Beslutas att förlänga uppdrag som klinisk adjunkt vid Centrum för Kirurgi, Ortopedi 
och Cancervård, CKOC. 

5. Inrättande av ny klinisk adjunkt Närsjukvården i Finspång 
Föredragande: Louise Härdelin 
Beslutas om tillsättning av klinisk adjunkt vid Närsjukvården i Finspång (NiF). 

Informations- och diskussionsärenden 
6. Gemensam handledningsmodell, förslag till fortsatt arbetssätt 

Föredragande: Karin Valeskog 
Kompetensrådet gav 2014-09-23 Karin Valeskog i uppdrag att ge förslag till hur 
arbetet för en gemensam handledarmodell kan genomföras. Förslaget är att ta fram en 
kortfattad gemensam handledningsmodell som riktar sig till student, handledare och 
lärare vid utbildningsprogrammen. Diskussion om det ska finnas programspecifika 
delar till modellen, detta då det skiljer sig mellan programmen. 

Kompetensrådet ser positivt på förslag till fortsatt arbete. Karin Kjellgren och Mats 
Uddin uppdras att utse en arbetsgrupp. 

Frågan tas upp på komptensrådets sammanträde 2015-03-04. 

7. Hur utvecklar vi verksamhetsförlagd utbildning för framtidens hälso- och 
sjukvård? 
Föredragande: Karin Kjellgren 
Information från gruppdiskussion under Infuturum-konferensen och om resultatet vad 
gäller kliniska examinationer från UKÄs kvalitetsutvärdering gavs rådets ledamöter. 

Diskussion om ansvarsfördelningen mellan klinisk verksamhet och universitetet, de 
kliniska lektoratens uppgifter, hur vi kan gå över professions gränserna vid 
examination, planering och beställning av VFU-platser, planering av undervisning på 
VFU och programmens upplägg vad gäller teori och praktik. 

Komptensrådet anser det vara viktigt att samarbeta över professionsgränsema, att se 
över placeringarnas längd och att en kartläggning görs i och med nya curriculum och 
utbildningsplatser. 

8. Uppdrag från Samverkansberedningen: Undersökning inför start av ny klinisk 
undervisningsavdelning vid Geriatriska akutvårdsavdelningen ViN 
Föredragande: Karin Kjellgren 
Frågan tas upp på komptensrådets sammanträde 2015-03-04. 
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9. Nya Patientlagen 
Föredragande: Karin Kjellgren 

Viktig att den nya patientlagen tas upp i utbildningarna. 

Ewa Öhrling informerar om att rum planeras på kirurgiska kliniken, US för detta 
ändamål. 

10. Slutrapport från VFU KURT gruppen 
Föredragande: Louise Härdelin 
Slutrapporten och utvärderingsfrågorna presenteras för rådet. Rådet kommenterar att 
språket behöver ses över i frågorna. Arbetsgruppen lämnar därmed över arbetet till 
Hälsouniversitetet för att se över vilket tekniskt system som ska användas. 

11. Verksamhetsområden för Kompetensrådet 2015 
Föredragande: Karin Kjellgren 
Förslag på verksamhetsområden för rådet under 2015 presenteras. 
Samverkansberedningen behöver uppdatera komptensrådets uppdrag. Karin Kjellgren 
tar med denna fråga till samverkansberedningen. 

12. Information från Region Östergötland 
Ingen information. 

13. Information från Hälsouniversitetet 

Projektmedel har erhållits från AGEra som är ett projekt finansierat av 
Tillväxtverket. Utgångspunkten för projektet är den åldrande befolkningen och vad 
framtidens vårdbehov ställer för krav på nästa generations anställda inom vården. 
Se, http://www. innovationskontorett. se/ om/ agera/ 

Arbete pågår med nya kurs.-och utbildningsplaner för programmen som deltar i 
den interprofessionella lärandemomenten. Mats Uddin och kommunrepresentanter 
har bjudits in att delta vid en workshop kring detta arbete. 
Antagningsstatistiken för vårterminen ser bra ut. 
Karin Kjellgren och AnnaKarin Johansson ska delta i ett nationellt möte kring 
masterprogram för avancerad specialistsjuksköterskeutbildning. 
Affischer för att påvisa undervisning pågår vid kliniker och VC ses över. 

14. Övriga frågor 
14.1 Information antagning barnmorskeprogrammet 
Föredragande: AnnaKarin Johannsson 
Information om antagningsomgången för vårterminen 2015. 5 stycken av de antagna 
studenterna vårterminen 2015 har begärt anstånd att påbörja sina studier. Diskussion 
förs kring möjligheterna att få tjänstledighet. 
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14.2 Intresse för utbildning till akutsjuksköterska hos Region Östergötland 
Föredragande: AnnaKarin Johansson 
Örebro universitet har skickat en förfrågan om intresse från Region Östergötland att de 
startar en studiegrupp med placering i Linköping för 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård. Karin Kjellgren tar 
upp frågan med Mats Uddin och Susanne Kvarnström. 

14.3 Uppdraget som klinisk adjunkt 
Föredragande: Karin Kjellgren 
Diskussion kring uppdraget för kliniska adjunkterna. Viktigt att adjunktens profession 
stämmer överens med aktuellt centrum. Kartläggning av var adjunkterna är anställda, 
vilken profession och vilka områden de arbetar inom kopplat till studentgrupperna tas 
upp på komptensrådets sammanträde 2015-03-04. 

15. Fastställda sammanträdestider 
Våren 2015: 4/3 14.30--17.00 och 27/5 14.30- 17.00 
Hösten2015: 21/913- 17.00och 16/1114.30-17.00 
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Karin Kjellgren, 
Ordförande 
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/~aljriAndersson 

Sekreterare 
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