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1. Covid/Vaccinationer – diskussionspunkt, nuläge 
 

Kort information om läget i Region Skåne. Smittspridningen och beläggningarna 
på sjukhusen har ökat. Många arbetar kring hur vi ska hantera situationen. Nya 
direktiv kan väntas komma.  
Möte kommer att hållas med Smittskydd Skåne och Vårdhygien i början av 
december kring hur praktikperioderna kan säkerställas och vilket tänk som ska 
gälla VT22. Även frågan kring inresande studenter är lyft till Smittskydd Skåne.  
 
Redan idag är det ett bekymmersamt läge i sjukvårdande verksamheter med covid 
i kombination med säsongsinfluensa, RS-virus, Calici, VAB och dessutom bibehålla 
elektiv vårdkapacitet. Svårt för flertalet verksamheter att säkerställa bemanning 
pga. detta. Läget är ansträngt, och ett stort arbete görs kring detta. 
 
God framförhållning inför förändringar är önskvärt. Så fort några nya direktiv eller 
besked finns kommer information att gå ut till samtliga berörda. 
 
Ovaccinerade studenter: 
Frågan kring vaccination och framförallt kring ovaccinerade medarbetare och 
studenter är också lyft. Arbetsgivaren kan enligt grundlagsstiftning inte påtvinga 
medarbetare att vaccinera sig. Vissa regioner har gått ut med att studenter måste 
vara vaccinerade för att få genomföra VFU men i Region Skåne hanteras studenter 
på samma sätt som medarbetare och vi därmed finns inga krav på vaccination för 
VFU. Det är en stark rekommendation till alla medarbetare och studenter att 
vaccinera sig. 
 
I nuläget håller Malmö kommun samma linje som Region Skåne. Önskvärt med 
nationella riktlinjer i frågan. Det framhålls att det kan uppstå en väldigt besvärlig 
situation för lärosätena om det skulle tas olika beslut gällande ovaccinerade 
studenter i kommuner och Region. 
 
Frågan ställs kring hur vi kommer att hantera den tredje dosen för studerande 
vilket i nuläget är oklart. Vi följer uppmaningarna och prioriteringsordningen som 
kommer från regeringen. 
 
Emina från studentkåren informerar att de gör vad de kan. Har haft 
diskussionsforum och använder sociala medier till att sprida information och 
påminnelser kring vaccinationer. Men det finns studenter som inte vill vaccinera 
sig. Fått besked att medarbetare får tredje dos men inte lika tydligt för studenter. 
Förståelse för att vissa går före andra men vill såklart också räknas in. Studenter 
på VFU i Region Skåne hanteras som medarbetare, vilket innebär att de får tredje 
dosen om de är på VFU när personalen får den. Om de inte är på VFU hanteras 
studenter som medborgare vad gäller tredje dosen. 
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2. VT 2022  

 
2a. Inriktningsbeslut VFU 

Möte nästa vecka ger mer underlag för kommande beslut.  
 
Frågan lyfts på nytt om det kan komma ett beslut att vaccination blir ett tvång för 
studenter men som tidigare nämnts kan vi inte som det ser ut nu tvinga någon 
enligt lagstiftning. Däremot kan det finnas särskilda verksamheter särskilt utsatta 
patientgrupper där det kan bli fråga om förflyttning om vaccination inte finns. Ett 
sådant beslut tas på enhetsnivå och i samråd med verksamhetschef och 
förvaltningschef. 
 
 
2b. Smittskydd Skåne 
Kontinuerliga dialoger förs med smittskydd Skåne kring covid-läge och riktlinjer. 
Framkommer att det finns en problematik kring en fråga i hälsodeklarationen som 
studenterna fyller i. Hälsodeklarationen är under pågående revidering och 
synpunkterna skickas till Lise-Lott Hassel som ansvarar för redigeringen.  
 
2c. VFU-skuld 
En del studenter kunde inte göra sin planerade VFU under vårterminen – hur 
tänker vi kring detta? Konsekvenser? 
 
HKR: SSK-studenter i termin 3 fick halverad VFU. Svårt att säga något om vilka 
konsekvenser detta får innan de kommer längre i utbildningen och till kommande 
VFU:er.  
 
Socialhögskolan: Vi tappade några platser men lovades extra platser under en 
annan termin. Har en dialog med Region Skåne så hoppas att detta ska lösa sig. 
 
Psykologprogrammet: Tycker det har fungerat fantastiskt. RS har prioriterat att 
VFU ska fungera så gott som möjligt så vi har ingen skuld. Har dock mest längre 
perioder vilket hela tiden skulle prioriteras. 
 
SUS: Det har inte blivit perfekt men vi har gjort så gott det går. Tror inte vi har 
någon skuld att ta igen utan har löst det efter bästa förmåga. Vi känner dock en 
större oro inför vårterminen 2022.  
 
Sjuksköterskeprogrammet LU: Ser ett kvalitetstapp men vi ser inte att det är så 
omfattande så att det utgör ett stort problem. Men framåt om samma terminer 
drabbas flera gånger kan det klart bli en annan situation.  
 
SSNO: Minskade antalet veckor för Ssk-stud. T3 HKR men har ju en strategi för hur 
vi ska fånga detta och kompensera framöver. 
  
Biomedicinska analytiker HKR: Kvalitetstappet beror ju inte bara på VFU utan 
generellt även på hur undervisningen skett. Den påtvingade digitalisering men 
även att praktiska moment under utbildningen påverkats.  
 
Viktig fråga att utvärdera de insatser som gjorts under pandemin – att vi tittar ur 
båda perspektiven på de olika lösningarna som vidtagits - vad som har blivit 
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mindre bra – men framförallt också vad som har blivit bättre eller minst lika bra. 
Om det här håller i sig – hur kan vi hitta sätt som är hållbara på sikt? Det är något 
vi kan behöva titta närmre på. Det framgår att det är en resursfråga att göra ett 
arbete kring detta och att resurser behöver finnas för att det ska kunna göras på 
bästa sätt. Det finns dessutom faktorer som påverkar – bland annat hur mycket 
tid som ska göras i VFU. 
 
 
2d. Antagningsvolymer 

 
Region Skåne upplevt att det ibland har varit stora överintag: 
Alla har vi samma mål: att få ut alla studenterna på VFU och att de som antas till 
utbildningarna också stannar kvar och är de som examineras. Det finns också en 
förståelse till den bakomliggande anledningen till överintagen men överintaget, 
som inte är medräknat i processen, innebär i vissa fall en enorm press på våra 
medarbetare och verksamheter. Om det är en utbildning med särskild inriktning 
som gör det till ytterligare en trång sektor behöver hela Region Skåne användas. 
 
SUS lyfter att sjuksköterskeprogrammet i de tidiga terminerna framförallt tufft. 
Även att alla sjukhus inte heller har alla specialiteter. Primärvården lyfter att de 
haft en besvärlig höst gällande VFU på grund av att sjuksköterskebristen är väldigt 
stor.  
 
Det är ett reellt problem i nuläget och om inget görs kan det eskalera och bli än 
större. Region Skåne har varit frikostig och tillgodosett överintaget men om vi inte 
klarar det – hur hanterar vi det då? Kvalitet måste alltid vara det som eftersträvas. 
 
Region Skåne önskar vara delaktig i dialoger kring utökningar. Blir det utökningar 
utan att RS varit delaktiga kan det föranleda att det helt enkelt inte kan hanteras. 
Vi ser att det är ett måste framöver att dialog förs även kring detta. 
 
Sjuksköterskeprogrammet Lunds Universitet flaggar för att dialogen behöver inte 
bara ske mellan lärosäten och verksamheter utan även lärosätena emellan. Ett 
överintag på ett lärosäte får konsekvenser för andra lärosäten. Det finns andra 
sätt att jobba på än att ta in fler studenter. Det är det lätta sättet men inte det 
hållbara. Vi har lyckats minska våra avhopp och därmed kunnat minska våra 
antagningstal.  
 
Sammanfattningsvis behövs en fortsatt samverkan som kan utvecklas ytterligare 
samt en tydligare dialog mellan verksamheten och lärosäten samt mellan 
lärosätena.  

 
Önskemål kring processbeskrivning/flödesbeskrivning för att kunna arbeta med 
antagningsvolymer - 
Vad är antalet – vad är resultatet – vad är problematiskt osv.  
Arbetsgrupp ska tas fram som kan arbeta med att skapa en processbeskrivning – 

en modell för hur vi ska arbeta med frågor kopplade till VFU – oberoende av 

vilken VFU och vilken yrkeskategori.  

Deltagare till arbetsgrupp för processbeskrivning:  Anmäl deltagare till Tomas 

senast fredag 3/12. Återrapportering till ledningsgrupp andra mötet under våren.  
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3. Lägesrunda  

 

Sjuksköterskeprogrammet LU 

Ser ok ut. Tappat lite fler studenter i vissa terminer. Når takbelopp. VFU-mässigt 

rullar det på. Utmaning inför våren – dialog pågår. 

 

Skånes universitetssjukvård 

Svår situation både i våra verksamheter och med VFU. Går och väntar på vidare 

besked. Många frågetecken fortfarande.  

 

Biomedicinska analytikerprogrammet HKR  

Vi har alltid flest studenter under hösten. Försöker jobba med genomströmningen 

för att undvika ett större överintag. 

 

Primärvården 

Ovanligt tuff höst gällande placeringar av Ssk-stud. Även stora problem med 

praktikplatsen.se. När systemet helt är på plats hoppas vi på bättring. Jobbar för 

peer learning – hoppas vi kan ha ett fortsatt intresse för det. Mest ssk-studenter 

som är problematiskt i nuläget. Allt har löst sig men det är svårt. Ssk-bristen har 

nått även oss. 

 

Socialhögskolan 

Det rullar på. Vi har lite initiala problem med att få hälso- och 

sjukvårdskuratorsutbildnings studenter att stanna – ska vi ha överintag eller ej? 

Frågan har varit uppe tidigare i denna grupp gällande studenter med särskilda 

behov – blir fler på socionomprogrammet. Behöver ha en fortsatt dialog kring hur 

vi hanterar detta på bästa sätt. Alla studenter berättar inte förrän de är ute på 

VFU. Annars ser det bra ut inför våren. 

  

Audionom/Logopedprogrammet  

Just nu rullar det mesta på. Diskuteras överintag men har inte gett effekt på VFU. 

 

Sjuksköterskeprogrammet Malmö Universitet 

Inga signaler på att det skulle finnas några större problem. 

 

Sjukhusområde Nordost  
Bra koll på läget i SSNO. Befinner oss på första eskaleringssteget utifrån covid-19. 

Tagit emot de lagda VFU-beställningarna. Planerar för att öppna upp helt VT22. 

Om läget blir annorlunda och vi behöver backa så har vi en plan för det. Vi vill ha 

fler studenter från specialistutbildning op + an.  

 

 

 



    6 (7) 

 
 

 

Region Skåne  

 

Lunds Universitet 

Vi har goda dialoger gällande alla program. Naturligtvis en utmaning. Möte igår 

gällande rtg-Ssk. Den somatiska placeringen konkurrerar med sjuksköterskornas 

placeringar. Specialistsjuksköterskeprogrammen – behovet är stort. Vi rustar för 

att kunna öka upp rejält. Den dialogen fortsätter. Frågan lyft kring RAM-avtalet 

som löper ut till nyår. Viktigt att det är förankrat i ”verkligheten”, stort behov av 

att ta tag i det.  

 

Region Skåne 

De nya examinationsmål – vi behöver få en tydligare bild av vad detta kommer att 

betyda. Fortfarande oklart även för lärosätena.  

 

Malmö stad + andra kommuner (Pia Nilsson) 

Bekräftar hög belastning och stor Ssk-brist. Svårrekryterat. Vaccinationsarbetet 

fortgår. Lyftet det bra samarbetet. Vi håller oss inom ramarna för våra avtal. 

Positivt med pågående pilotprojekt. Gruppen önskar en presentation kring dessa 

projekt på kommande möte.  

 

Sjukvårdsområde Nordväst 

Instämmer i mycket som är sagt kring pandemisituationen - det flyter på i nuläget. 

Ser fler utmaningar med post-pandemiläget. Belastade verksamheter. Krock 

mellan handledare till rtg-ssk och Ssk-programmet. Önskar att VFU-platserna för 

rtg-ssk i somatik fördelas över fler sjukhus. 

 

Medicinsk service  

Det rullar på. Bra samarbete både med Malmö och Kristianstad. Lite utmaningar 

med praktikplatsen.se. Svårt med handledarkompetens pga. fler påverkande 

faktorer. 

 

Förvaltning Psykiatri/Habilitering/Hjälpmedel  
Jobbar med många olika grupper. Inga stora problem att rapportera kring. En del 

tid läggs på praktikplatsen.se att få den att fungera för alla grupper. Regional 

dialog kring socionom och HoS-kuratorer – haft möte kring dessa frågor med 

verksamhetsrepresentanter. Arbetas med förvaltningsgemensam struktur för 

intern kompetensutveckling och fortbildning.  

 

Psykologprogrammet  
Utredningsmomentet stöter på patrull och känns konstigt. Utbildningsmottagning 

är ett förslag på lösning. Kopplar ihop olika studerandegrupper. Upplever lite 

motstånd i verksamheter när det kommer till kompletteringsstudenter. Innebär 

lite utmaningar där vi behöver se över hur vi jobbar. 
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VÅVS Lunds Universitet 
Läget just nu är att våra studenter vet att det kan bli förändringar med kort varsel. 

Tacksamma att vi får vara med och att vi får veta så fort det finns något att veta. 

 

 

Sjuksköterskeprogrammet HKR 

Olika utmaningar som vi löser allteftersom med goda medarbetare och goda 

dialoger med SSNO och SSNV. Tematiska utvärderingen som UKÄ gör – särskilt 

fokus på VFU. Förutom lärosätena är verksamheterna och studenter 

representerade.  

 

Mötestider för 2022: 

Styrgrupp 1/3 fm.  

Möte för ledningsgrupp 2/3 fm.  

Gemensamt möte 17/5 kl 10-12 

 

 
 


