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Ledningsgrupp VFU   2022-03-02 

 
Närvarande 
Katarina Sjövall – Högskolan i Kristianstad, Ordförande 
Andriette Näslund – Osby kommun 
Freiding Gulin Ida – Region Skåne 
Grottling Karin – Primärvården 
Hedin Christensson Marie – Psykiatri/Habilitering/Hjälpmedel 
Iren Tiberg - Lunds universitet 
Jolfson Annika – Sjukhusområde nordväst 
Jönsson Susanne B – Medicinsk service 
Ketty Andersson – Lunds universitet 
Lina Axelsson - Högskolan i Kristianstad 
Magnus Sandberg - Lunds universitet 
Malin Sundström - Högskolan i Kristianstad 
Mariette Bengtsson – Malmö universitet 
Persson Ulrika M – Skånes universitetssjukvård 
Rose Anna-Karin – Sjukhusområde Nordost 
Tabitha Wright- Nielsen - Lunds universitet 
Todorova Lizbet – Medicinsk service 
Tomas Kempe - Lunds universitet 
Angelika Looft – Region Skåne, sekreterare 
 

Agenda  
Tidigare minnesanteckningar  
Läggs till handlingarna 
 
Kl 11:10 Tomas Kempes arbetsgrupp har första mötet. Punkten tas upp på nästa 
möte. 
 
Nulägesrunda 
Inget nytt från gruppen. 
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Arbetsutskott SSK  
Beslut från styrgrupp VFU att arbetsutskottet ska formeras för att bereda 
sjuksköterskefrågor från styrgruppen, minnesanteckningar. Styrgruppens 
medlemmar beslutar individuellt vem som ska representera deras verksamhet. 
 
VFU ramavtalet – återkoppling på beslut från styrgrupp VFU 
Arbetsgrupp ska tillsättas för att bereda frågan och uppdatera avtalet.  
Kommentarer: 

- Avtalet bör vara mer övergripande och önskemål lyfts om att definiera 
ansvar och hur man gör vid arbetsskada ex stickskada, även om att 
definiera vad som gäller för studenter med funktionsnedsättningar.  

- Önskemål även om att det skulle kunna finnas med något kring 
utbildningsmottagningar, goda exempel som visar på strategisk vilja och 
vinster för interprofessionellt lärande för t ex logoped, psykolog, 
socionom.  

- Kanske ska det hanteras som en diskussion och vara ett projekt och en 
överenskommelse?  

 
Utvärdering av fältstudiedagar – diskussion 
Varit pausat under pandemin, genereras en hel del arbete, kan bli trångt i 
verksamheterna och kräver stor planering och resurser, samtidigt tycker 
studenterna att det är en väldigt viktig aktivitet. Finns det nya sätt att arrangera 
detta? 

- Viktig fråga som lyfts i programnämnden LU, återkommer med mer kring 
detta  

- MAU har haft tidigare, men de har tagits bort och introducerar 
professionerna på andra sätt t ex i KTC. Saknar inte det, ser inte ett behov 
av detta utan upplevelsen är att det fungerar på andra sätt 

- För verksamheterna är det en kvantitetsfråga och kan förstå att 
studenterna tycker att det är värdefullt. Men andra sätt att mötas och 
dela erfarenheter mellan student och profession kan vara en fullgod 
ersättning. Tror inte att nedlagda fältstudiedagar medför minskad kvalitet. 

- Viktigt vad man gör med fältstudiedagar/auskultationer och vilket syfte de 
har. 

- Det finns olika behov och erfarenheter, studenter som inte har någon 
erfarenhet kan behöva se och uppleva för att veta att dom har valt rätt 
framtida yrke. 

 
Ambitionsnivå på VFU kontra volymer av stud – diskussion  
Överintag (över de överenskomna volymerna) är svårt för verksamheterna att 
hantera och det behövs en nära dialog kring detta, för regeringsuppdraget är 
tydligt att det är ett plantal för examinerade.  

- Viktig och svår fråga, det största avhoppen sker innan första VFU 
- Det är VFU:n som blir svår att hantera överintaget 
- Ett breddat deltagande kan leda till att fler studenter inte har den nivå 

som behövs och behöver ett större stöd 
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- Teoretiska och praktiska skäl är två av de anledningar som studenterna 
slutar av. Innan de kommer ut i VFU bör de utmanas teoretiskt så att man 
inte kommer ut i praktik utan detta. Lärosätena kan anpassa sig om man 
vet vilka behov de olika programmen har och kunna modifiera detta 

- Behöver testa om det är rätt att gå det här programmet genom att vara i 
praktik. LU ser att upp till 50 % har ingen eller knapp vårderfarenhet. 
Viktigt med en bild av verksamheten tidigt.  

- Kommer att behövas en stor flexibilitet och samverkan mellan 
verksamheterna för att kunna hantera studenterna, det finns en stor brist 
på handledare. Kanske måste tänka annorlunda och bryta gamla 
traditioner vad gäller fördelning och upplägg, t ex i definierade volymer 
som ska tas emot. Det ligger mycket arbete bakom att kunna erbjuda en 
bra och kvalitativ praktik 

- Flera avdelningar slås ihop vilket innebär minskade vårdplatser. Kommer 
ta tid och plats att arbeta upp handledaskapet, kompetensförsörjningen 
med Arbetsterapeut och Fysioterapeut påverkar hur många studenter vi 
kan ta emot. 

- Det organisatoriska som kommit av pandemin, fysisk förtätning som 
innebär färre personal på mindre ytor innebär stora utmaningar 

- Studenterna har samtidigt lärt som väldigt mycket. Det finns goda 
dialoger. Det kommer att vara utmaningar alltid för att dom är nya. 

- Kommunerna är också påverkade och det ser olika ut hur man kan ta 
emot. Vi får göra så gott vi kan och använda den situation som är just nu 
för lärande.  

Finns anledning att återkomma i den här frågan 
 
Byte av ordförandeskap 
Efter sommaren går ordförandeskapet över till Lunds universitet 
 
Representation i ledningsgruppen 
Bjuda in fler kommunrepresentanter 

Hälsodeklarationer 
- Stor kostnad och en stor arbetsinsats; studenterna ska fylla i papper, som 

skickas till administratör, som ska skickas till den leverantör av hälso- och 
sjukvård som lärosätet har avtal med och som ska godkänna 
hälsodeklarationerna, vilket innebär att det finns flera möjligheter till fel 
och om man hanterade detta digitalt så borde det kunna finnas både en 
reducerad risk och en minskad kostnad. 

- Hade varit bra om man kunde förenkla utifrån säkerhets- och kvalitetsskäl 
och t ex genom att digitalisera  

- Lärosätenas ansvar, kanske skulle det finnas ett incitament till att handla 
på andra sätt. Kanske skulle lärosätena kunna betala regionen för att 
utveckla detta? 

- Regionen är mottagare av studenterna och om dom saknar vaccin så 
erbjuder t ex LU vaccinationer. 

- Lärosätena hanterar hälsokontrollerna olika.  
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- En bedömning av hälsodeklarationerna ska bedömas och journalföras som 
en sjukvårdande insats. MAU använder t ex Capio. Tydliga rutiner är 
viktigt för att det ska fungera  

- Skydda patienterna är ett stort syfte till hälsodeklarationerna. Lärosätet 
har ansvar för att de studenter som behöver någon insats får detta. Viktigt 
att det fungerar och i nordost upplevs att det fungerar bra och är 
nödvändigt. 

- Vaccin är ett erbjudande som vi rekommenderar, men det är ingen 
skyldighet, men det är viktigt att identifiera risk för TBC och MRSA 

- Svår och komplicerad fråga. 
- Chefsläkare och smittskyddsläkare i nordost är tydliga med om att man 

inte får komma ut på praktik om de inte har fullgott skydd för mässling, 
TBC och MRSA. 

- Fakulteterna skulle kunna ta hjälp av varandra och att man intern 
diskussion. 

- Kan verka krångligt, men det finns en bra information att använda och 
följa, lärosätets relation till studenterna ska vara som studenter inte som 
patienter 

Alla tar hem och tittar på hur det funkar inom sitt lärosäte och om behov finns kan 
man be om ett möte kring detta med verksamheterna. 
 
SDV 
Behovet som preliminärt kommer att finnas för studenterna kommer att 
presenteras på det gemensamma mötet i maj, så att dels processen kommit lite 
längre och att det finns utrymme för diskussion och frågor 
 
Praktikplatsen.se 
Administratörerna på lärosätena och i Region Skånes verksamheter är hårt 
belastade och upplever att det är svårare och mer arbete i det nya systemet. 
Region Skåne har i dagsläget tagit hela kostnaden för att starta upp och 
implementera systemet och bjudit in skolor och lärosäte för samverkan utan 
kostnad. Det gamla systemet Praktikplatsportalen var byggt och skräddarsytt 
utifrån VFU ram-avtal, men detta är skapat för att täcka ett nationellt behov. 
Region Skåne och Malmö stad har ett nära samarbete och driver tillsammans 
utvecklingsfrågor i den nationella samverkan som finns hos leverantören. Alla 
utvecklingsförslag och idéer från användare tas tacksamt emot av Region Skåne, 
men det är leverantören utvecklar och den nationella samverkan som prioriterar 
vad som ska utvecklas/förändras först. Vilket innebär att de utvecklingsfrågor som 
har nationell angelägenhet prioriteras före de mer lokala utvecklingsönskemålen. 
För frågor eller kontakt maila Angelika Looft. 
 


