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Primärvårdens utbildningsenhet, PUE – med utveckling av
medarbetare i fokus!
Eva Pulverer-Marat, enhetschef för PUE och AKO Skåne.
Kompetensutveckling, samverkan, studentplacering samt en vision om ständig utveckling
för att förbättra teamarbete och flöden inom primärvården, är något av Eva PulvererMarats vision för Primärvårdens Utbildningsenhet.
Primärvårdens utbildningsenhet, PUE, är en verksamhet som täcker de första stegen in i
primärvården, dels genom VFU, verksamhetsförlagd utbildning där till exempel
sjuksköterskor och barnmorskor får sin studentplacering, liksom rekrytering, placering och
handledning av AT- och ST-läkare. Därefter fortsätter PUE att fortbilda sina medarbetare i
primärvården. Eva har god inblick i arbetet på en vårdcentral eftersom hon själv arbetar en
dag i veckan som specialist i allmänmedicin på Vårdcentralen Eden.
- I och med samverkan med AKO, Allmänläkarkonsult Skåne
har vi till exempel utvecklat digitala möjligheter till fortbildning
via satsningen på Videotek och Webbinarium, säger Eva
-Visionen är att kunna ge mer för fler yrkeskategorier,
fortsätter Eva och tänker på bland annat riktlinjer om olika
rutiner, att skapa större utrymme för utveckling av alla
yrkesgrupper och öppna för ännu mer samverkan. I dagsläget
träffar PUE referensgrupper från olika yrkesgrupper 2
timmar/termin för att planera kommande fortbildningar.
- Vi saknar tyvärr resurser för att kunna efterlikna de tidigare
yrkesutvecklingskoordinatorerna, dvs möjlighet att utarbeta
riktlinjer och rutiner. En utmaning vi har är att skapa en bra
kvalitét på utbildning till våra 400 ST-läkare, en andel som
nästan har fyrdubblats de senast 5 åren.
Teamarbete behövs verkligen utvecklas, att vara mer flexibel,
att kunna sambedöma en patient underlättar för såväl patient
som medarbetare, fortsätter Eva.
Ett exempel på mer teamarbete är via Peer Learning där studenter arbetar två och två, vilket
ger större trygghet. Eva menar också att det bör finnas kompetensplaner för varje
medarbetare.
Det finns möjlighet att lägga önskemål om fortbildning via ”önskelådan” som finns på
hemsidan. Du kan träffa PUE vid flera olika tillfällen, dels digitalt men också via flera
samverkansytor såsom SFAM-kongresser, primärvårdsdagar, Läkemedelsmässa etc. Redan
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nu kan medarbetare se vad som erbjuds av PUE via nyheter på webben (du prenumererar
enkelt på nyhetsflödet och fortbildningar genom att fylla i prenumerationen på Vårdgivare
Skåne, välj Allmänmedicin - Primärvård).
-Jag hoppas också att få träffa fler medarbetare , även chefer, via möten ute i
verksamheterna! avslutar Eva.
Behöver du komma i kontakt med PUE, mejla gärna eva.pulverermarat@skane.se eller
pue@skane.se
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