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Mariette Bengtsson, MAU 
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Maria Björkqvist, LU 

Iren Tiberg, LU 

Annika Jolfson, Region Skåne 

Ketty Andersson, LU 
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Tabitha Wright-Nielsen, LU 

Sara Regnér, LU  

Tomas Kempe, LU 

Persson Ulrika M, Region Skåne  
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Region Skåne  

 

Anna-Karin Rose, Region Skåne 

Lizbet Todorova, Region Skåne 

Ida Freiding Gulin, Region Skåne 

Karin Grottling, Region Skåne 

Marie Hedin Christensson, Region Skåne 

Angelika Looft, Region Skåne, Sekreterare 

 

Agenda  

 

Nuläge  

Lunds universitet 

Kommunerna angeläget att få fler platser VFU både för grundutbildning och DSK. 

Vi har inlett en god dialog med Lunds kommun. Väldigt svårt att hitta rätt personer 

med rätt uppdrag och mandat. Alla är organiserade olika och det är ett svårt arbete 

för universitetet. Detta torde vara rätt forum att ta upp den här frågan i. 

Arbetsutskottet för sjuksköterskor och Regionala vårdkompetensrådet kan vara bra 

arenor för denna fråga. I Malmö stad finns det en god dialog och det är en viktig 

tillväxt för kommunerna. Finns ett förslag om en ramöverenskommelse VFU från 

Regionala vårdkompetensrådet. Pia Nilsson tar frågan till Skånes kommuner och 

föreslår att socialcheferna kan vara en väg in för universiteten.  

I MAS och MAR-nätverket har alla 33 kommuner kontakt och det fungerar ok för 

Arbetsterapeuterna och Fysioterapeuterna.  

Utbildningsansvar i förvaltning Psykiatri/Habilitering/Hjälpmedel – omvandlas till 

en Utbildningschefstjänst när Marie Hedin Christensson går i pension september 

2022. 

 

Strategi och planering inför HT 22 

HKR 

Arbetat för att få tillbaks studenterna till campus.  

Fortsätter att pausa fältstudiedagarna. Mycket dialog med verksamheten 

 

 

Biomedicinska analytiker 
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Vissa delar behålls digitalt framförallt när de är på VFU. Extra stor beställning till 

hösten som det arbetas med för att hitta platser. 

 

MAU 

Fortsatt mixat lärande digitalt och campus. Har många studenter och har svårt att 

hitta lokaler, men arbetar med att hitta den bästa mixen. Omorganisation 1/6; 

Prefekt underställd av tre biträdande prefekter som ansvarar för 

personal/utbildningsfrågor 

Mariette Bengtsson studierektor och ligger organisatoriskt direkt under prefekten 

 

LU 

Fältstudiedagarna aktiva. Campus 100 procent, ok med lokaler. Ny PD HT22 

Annelie Jönsson. Studenterna är till största delen positiva till att gå tillbaks till 

campus.  

 

Arbetsterapeut 

Ändrat fältstudiedagar – ringer ut och intervjuar, T2 istället för T1 till HT22. 

Utvärdera T3, integrerad VFU och teori, med enkät till handledare, peer learning i 

tre terminer 

 

Läkarprogrammet 

Extremt glada i de första terminerna att vara på campus, i de senare där det är 

mycket VIL tycker de att det var bra med digital undervisning  

 

Socionom 

Kör på som vanligt nu. Har seminarier i grupp digitalt när studenterna är på VFU 

17 veckor för att kunna samla ihop dom. Fint samarbete med Region Skåne och 

hittat och fått ett sätt att få det att fungera. Ställer inga krav på någon utbildning för 

handledarna och skulle vilja ha en överblick över hur de olika utbildningarna har 

för krav.  

 

 

 

Handledning 
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Alla SSK-utbildningarna har flera moment av handledning som löper över tid 

under programmets gång så att sjuksköterskorna har en grundläggande 

handledarkompetens när de kommer ut. Viktigt att få komma in i sin profession så 

att man får bli trygg i sin profession och roll innan man börjar handleda.  

 

Studentkårens deltagande i Ledningsgrupp VFU 

Viktigt att det finns representation i gruppen så att studenterna är representerade 

och ger sin syn. 

 

SSNV 

Höstens planering är under arbete just nu och gör en s.k skuggplanering. Kommer 

att ha ett möte på HKR och förbereda och berätta vad för insatser man gör inför 

HT22.  

 

SUS  

Understryker att bilden SSNV ger är korrekt. Det är ett mycket pressat läge. 

 

SSNO 

Arbetat annorlunda Hässleholm Kliniska lärare har varit ute mer kliniskt och det 

har varit en positiv insats och pga detta utökar man kliniska lärartjänsterna. Utökar 

operations- och anestesiplatserna, vilket går bra och ambitionen är att det ska vara 

hållbart över tid. Skapat utbildningssal operation/anestesi och har fått in större 

delen av yrkeskategorier. 8 sökande till specialistsjuksköterska inriktning operation 

från SSNO och hoppas på att kunna rekrytera en stor del av dom när dom är klara. 

 

VFU-processen  

Arbetsgrupp VFU – rita upp process för VFU och visa, Tomas Kempe 

Presentationen är skickad via mail 

 

Presentation av ett årshjul kring arbetsprocessen där det identifieras två olika 

processer och kopplas till målen med Ledningsgrupp VFU uppdrag.  

 

I stort finns det två olika processer: 

1) Beställning av VFU platser och erbjudande av VFU platser 
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2) Relationen mellan student och handledare 

 

Två olika mål för Ledningsgrupp VFU: 

1) Planera antal kliniska utbildningsplatser utifrån hälso- och sjukvårdens 

förändrade organisation och struktur samt lärosätenas utbildningsåtagande 

2) Ansvara för implementering av framtagen handledningsstruktur (Bilaga: 

Handledare – kompetensutvecklingsmodell Region Skåne) 

 

Olika saker som utvärderas 

1) Studentens upplevelse 

2) Inte så mycket handledarnas upplevelse  

3) Inte alls arbetsprocessen mellan lärosäte och verksamheterna 

 

Det skulle kunna vara ökad nytta om fokus hade skiftat från antalsdiskussioner till 

att arbeta med kvalitet och innehåll och göra handledning till ett lockande uppdrag. 

Det kan vara värdefulla dialoger i den här gruppen.  

 

Information från Styrgrupp VFU 

SDV, träningsportalen för studerande, information Angelika Looft 

Region Skåne arbetar med att implementera Skånes digitala vårdsystem (SDV) och 

det kommer att behöva information om hur detta påverkar studerande. Det finns i 

dagsläget inget satt datum för när implementeringen ska ske. För att man ska få lov 

att få använda systemet kommer det att krävas olika form av träning. Det är inte 

klart hur den träningen kommer att vara upplagd, bara att den ska ske innan man 

får access till systemet. Process och plan är under upparbetande.  

Gällande dokumentation är själva dokumentationen och signeringen i realtid, så det 

finns i nuläget ingen möjlighet för handledare att kontrollera och kontrasignera det 

som studerande har skrivit. Detta har påtalats och man arbetar med en lösning. 

Naturligtvis behöver studerande träna på att dokumentera när de är på VFU. Vi är 

först i världen med kravet att studerande inte ska kunna signera förrän handledaren 

granskat och kontrasignerat. USA och Storbritannien har inte lika hårda krav på 

ansvar och säkerhet som vi har i Sverige.  

Tredjelandsöverföring har blivit en viktig säkerhetsfråga nu under de senaste åren 

och detta fanns inte aktuellt på samma sätt när upphandlingen gjordes vilket 

innebär att man inte tagit höjd för detta i upphandlingen. IT- och 

informationssäkerhet har därför i efterhand blivit stora utmaningar att lösa. Förslag 

från leverantören är att implementera systemet 2025.  

- SDV läggs till som en stående informationspunkt på agendan. 
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Byte av ordförandeskap från HKR till LU HT22 

Ordförande Styrgrupp VFU – Maria Björkqvist 

Ordförande Ledningsgrupp VFU – Irén Tiberg 

Mötestider HT22:  

- 28/9 kl 10:00-12:00, digitalt möte 

- 8/11 gemensamt möte med Ledningsgrupp VFU kl 10:00-12:00, fysiskt 

möte Lokal: Dora Jacobsson på D15 (klinikgatan), Lunds universitet.  

 

 

 


