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AGENDA 

 

Välkomna och presentation av nya deltagare 
Varmt välkommen till Katarina Sjövall från Högskolan i Kristianstad, som tar över 
ordförandeskapet i Ledningsgrupp VFU. 

 

Lägesrunda  

Osby kommun  
Vi vill gärna ha fler studenter, har endast en just nu. Vi behöver studenterna för 
att attrahera studenterna och vill vara med och vara ett stöd för studenterna att 
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nå sina lärandemål. Studenterna tas emot oavsett om dom är vaccinerade eller 
inte, fortsätter följa hygienföreskrifter avstånd/skydd etc 

 

Primärvården 
Oroligt ute i verksamheterna pga hårt tryck, många studenter som ska ut. Extra 
stor beställning till VT22. Oro ute i verksamheterna pga missar i det nya systemet 
Praktikplatsen. 

 

Skånes universitetssjukvård 
Många är väldigt trötta efter pandemi och sommaren. Covidläget är bra, 10 
patienter inlagda just nu. Har RS-virus på Barnkliniken, ökat och är på en aldrig 
tidigare sedd nivå.  

 

Psykologprogrammet 
Nöjda med att allt blir bättre vad gäller styrning, stöd och kommunikation. Arbetar 
med att det ska bli tydligare vad man ska göra på sin praktik och ligger lågt med 
PP.se just nu. Utbildningspraktik på BUP är ett mycket gott exempel på att 
Psykologstudenterna kan göra en stor skillnad. Psyk/Hab skulle kunna gagnas av 
att växla upp detta arbetssätt. Hur kan vi få en utväxling mellan lärosäte och 
region.  

 

Förvaltning Psykiatri/Habilitering/Hjälpmedel 
Covid har inte ställt till det så ingripande för våra verksamheter. Har kunnat löpa 
på bra. Utbildningsenheten på BUP är väldigt bra och interprofessionellt utbyte. 
BUP har annars haft stora bekymmer vad gäller tillgängligheten. Mycket politiska 
ambitioner för att öka tillgängligheten. Det arbete som gjordes för psykologerna 
har nu fortsatt att man arbetar med samma koncept för Socionomstudenterna.  

 

Audionom/Logopedprogrammet 
Svårt att få tillräckligt många platser speciellt för Logopedstudenterna. En 
tredjedel av studenterna har inte fått någon praktikplats. VFU är ständigt en punkt 
som är problematisk.  

 

Arbetsterapeutprogrammet 
Nu finns platser till alla studenter, men det tar lång tid att få platserna. 
Administratör får ligga på väldigt mycket. Arbetar med att gå från en utvärdering 
(QPS - som medicinska fakulteten köpt in) i pappersform till digitalt. T3 integrerat 
VFU-upplägg teori/praktik, ute 2-3 dagar/vecka under en längre period. Utmaning 
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för studenterna att ställa om mellan teori och praktik, men samtidigt väldigt 
värdefullt. Handledarna tycker att det är positivt med digital utvärdering. 

 

Socialhögskolan 
Skolan har erbjudit vaccinationer till studenterna. Praktikplatsen.se – vi ligger lågt 
och avvaktar ingång. Dialoger är igång mellan Socialhögskolan och Region Skåne 
för ökad tydlighet kring praktikfrågor.  

 

Sjukhusområde Nordväst 
Vårdkapacitet är i fokus, stor rotation på personal. Neddragen VFU är nu i stort 
sätt återställd, vi är i uppgång mot normalläge och det känns skönt att komma på 
rätt köl igen. Verksamheterna kör för fullt igen. 

 

Sjuksköterskeprogrammet MAU 
Ingen utbildningsskuld, utan är i fas med VFU och efter stort kämpande (122 
stud/termin) har alla platser tillsats. Studenterna känns som att dom ligger lite 
back vad gäller kunskaper, framförallt T6 har missat mycket och 
underkänningarna har ökat. Växlat över två veckor från sjukhus till kommunal 
praktik och det har mottagits positivt för T6, så totalen av 
hemsjukvård/primärvård/kommunalvård har ökat för studenterna. Studenterna i 
T6 kan nu redogöra för omvårdnadsprocessen på ett utökat sätt.  

 

Biomedicinska analytikerprogrammet HKR 
Har i princip fått vara i praktik oförändrat under pandemin, kommer dock inte ut 
på studiebesök och dessa saknas, nu kommer dom inte in i vården förrän sent i sin 
utbildning. Hoppas att detta kan återupptas nästa termin. Tiden stämmer inte när 
informationen går ut till verksamheter och det kan Lina och Angelika titta på. 

 

Sjukhusområde Nordost 
Hoppas att alla kan välkomnas till VT22 som vanligt. Spec ssk har fått färre än vi 
önskat OP/AN dialog tas med SSNV och SUS. VFU-utvärderingen ses fram emot – 
tematisk utvärdering UKÄ med fokus på VFU.  

 

Sjuksköterskeprogrammet LU 
Önskar dialog mellan MAU-LU-RS när platser används som är tilldelade annat 
lärosäte. Ställer till det lärarmässigt vad gäller fördelning. Fler har uppehåll som 
anger pandemin som skäl, man har kanske inte ens flyttat till Lund och inte hittat 
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sitt sammanhang. Liknande tendenser på flera andra program och sämre 
studieresultat.  

 

Sjuksköterskeprogrammet HKR 
Förbereder för campus-förlagd undervisning. Har inte kunnat utvärdera 
kunskapsnivån på studenterna fullt ut ännu, men konsekvenserna kommer att 
synas på längre sikt. 

 

Vaccinationer mot covid-19 – studenter som är ovaccinerade och/eller inte vill 
vaccinera sig 
Lärosätena får inte fråga studenterna om dom är vaccinerade eller inte. Men 
fokus har varit på att informera om riktlinjer. Sveriges medicinsk etiska råd har 
kommit med ett utlåtande och bedömer frågan som etisk-moralisk.  

smer-uttalande-avseende-vaccination-mot-covid-19-av-vard-och-
omsorgspersonal.pdf  

Lärosätena och arbetsgivarna fortsätter att hålla frågan levande och fortsätta 
trycka på hur viktigt det är att vaccinera sig, både för att skydda sig själv och 
kunna vårda patienter och att skydda patienter med och från covid. 

 

Stöd till studenter med funktionsvariation under VFU/praktik 
Alla studenter har rätt att söka en utbildning och få adekvat stöd utifrån sina 
förutsättningar. För studenter med funktionsvariation som leder till särskilda 
behov av stöd/anpassning gäller att det är studentens ansvar att ansöka om stöd 
på lärosätet. Exempel på stöd som kan beviljas är individuell studieplan, olika 
fysiska hjälpmedel och förlängd tentamenstid. Dock ska alltid lärandemålen 
uppnås, såväl under teoretisk utbildning som under VFU. De yrkesspecifika 
lärandemålen går inte alltid att skapa anpassningar för att klara, men det kan vara 
en fördel att göra ett upplägg med handledare som har erfarenhet av att 
handleda. Komplicerad fråga som diskuterades utifrån olika perspektiv; lärosätets 
ansvar, verksamheternas ansvar, studentens ansvar och olika former av stöd. 
Medicinska fakulteten har beslutat att titta närmre på frågan och de lagstiftningar 
som är kopplade till detta.  

- Ketty återkopplar till gruppen hur arbetet går vid nästa möte i november 

 

Info från arbetsgrupp VFU geografisk uppdelning 
Angelika ber att de som inte lämnat synpunkter på uppdraget för Arbetsutskotten 
för sjuksköterskor skickar detta till henne. Ambition att ta beslut om detta på 
nästa Stygrupp VFU och att formera uppdraget på det mötet.  
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Övriga frågor 
Önskemål om utvärdering av beställda platser, hur många platser det blev, var 
platserna erbjöds, hur arbetsprocessen gått till. De utvärderingar som ges till 
studenten fångar inte allt, de är oftast väldigt högt i bedömningen, men det kan 
ändå finnas negativa kommentarer om t ex långa resor mellan hemmet och 
praktikplatsen.  

- Läggs till VT22:s första mötes agenda 

 


