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Styr- och Ledningsgrupp VFU 2020-12-03
Deltagare:
Ann-Cathrine Bramhagen - Malmö universitet
Carin Alm-Roijer – Malmö universitet
Pia Nilsson - Kommunförbundet/Malmö stad
Andriette Näslund – Osby kommun
Anneli Orrung Wallin – Högskolan i Kristianstad
Lina Axelsson – Högskolan i Kristianstad
Petra Lilja Andersson – Högskolan i Kristianstad
Maria Björkqvist – Lunds universitet
Irén Tiberg – Lunds universitet
Lisa Ekstam – Lunds universitet
Tomas Kempe – Lunds universitet
Ketty Andersson – Lunds universitet
Elin Andrén - Ordförande SSGI – Lunds universitet
Leili Lanemeets – Lunds universitet
Tabitha Wright Nilsson - Lunds universitet
Ulrika M Persson – Region Skåne
Annika Jolfson – Region Skåne
Marie Hedin Christensson – Region Skåne
Anna-Karin Rose – Region Skåne
Eva Pulverer Marat – Region Skåne
Karin Grottling – Region Skåne
Lea Blomberg – Region Skåne
Angelika Looft – Region Skåne

Minnesanteckningar
Agenda
Mötestider VT2021
4/3 kl 09:00-11:00
4/5 kl 10:00-12:00 gemensamt med Ledningsgrupp VFU

Postadress: 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Workshop Framtidens kompetensförsörjning som genomfördes 8/10. Hur går
vi vidare?
129 deltagare var anmälda, de flesta loggade också in. Fått mycket positiv feedback
från deltagarna. Hur:et var i fokus.
Kerstin Thamm tar det vidare i det nationella kompetensrådet, Karin Melander
regionala kompetensrådet, Gisela Öst ta det i nämnder och styrelser i den
kommunala verksamheten.
Exempel från diskussionerna: Primärvården blir en stor aktör i regional och
kommunal vård, fokus nära vård, gränsöverskridande snittytor.
Arbetsgruppen som arrangerade workshopen håller på att sammanställa
anteckningarna. Dessa kommer sen att skickas ut till alla deltagare. Därefter
kommer Styrgrupp VFU att skapar en arbetsgrupp för fortsatt arbete med frågorna
på sitt nästa möte.
Förslag att fler kommuner ska vara representerade i det här arbetet. Kanske
värdefullt att i detta arbete ta in fler så att kommunförbundets representant, Pia
Nilsson, inte behöver leda detta ensam. Uppdrag nationellt till 2027 och ligger helt
rätt i tiden att vi arbetar med de frågor som berör nära vården och den omställning
som behövs för att utveckla mot detta. Viktigt med flera kommuners input i frågan
eftersom att behov och möjligheter ser olika ut. Pia Nilsson tar med sig frågan och
pratar med kommunrepresentanterna. En önskan från HKR är att de kommuner
som tar emot stora volymer av studenterna blir involverade i första hand.
Ramavtalen blir viktiga. MAU har t ex nyligen gått in i ett avtal med Malmö stad.
Detta är även pushats för i andra delar av Skåne. HKR och LU vill gärna se avtalet
som inspiration om även de ska sluta avtal. Ingen ekonomisk ersättning utan är en
överenskommelse kring exempelvis vilka volymer, kliniska lärarpar,
kompetensutveckling, rekommendation om att handledarna ska ha
handledarutbildning. Malmö stad kan komma in på föreläsningar på MAU, MAU
kan göra olika forskningsarbeten i Malmö stads verksamheter. Ett positivt utbyte
och samverkan med varandra.
Avtalet mellan Malmö stad och MAU skickas ut till hela gruppen genom Angelika

VFU situationen nu och till VT2021 relaterat Covid19.
Vad kan vi göra gemensamt? Vad kan styr och ledningsgruppen göra?
Regionalt: Mycket belastat inom sjukhusvården, stora omställningar gjorda till
covid-enheter. Stora smittutbrott inom vissa områden och detta påverkar hur man
kan ta emot studenterna. Väldigt mycket arbete kring smittspårning och risker för
smittutbrott. Stora volymer av handledare på avdelningarna som är sjuka. Försöker
upprätthålla VFU så långt det är möjligt. Vill prioritera basplaceringarna. KUA är
en viktig examensgrundande placering, men blir också komplicerad utifrån
smittspridningsperspektiv. Rekryteringsunderlaget blir väldigt skralt när man inte
har studerande. Ersätta korta VFU med simuleringar och annat. Vi måste kunna
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göra snabba förändringar utifrån aktuellt läge. Enda sättet är att samarbeta
tillsammans för att hålla VFU igång i så stor utsträckning som möjligt
Dialog pågår med lärosätena om hur en eskaleringsplan kan se ut om det blir värre.
Mycket stor utmaning att hålla VFU igång. Tillsammans-perspektivet blir mycket
viktigt. Handlingsplan med prioriteringsordning kommer att tas fram av Angelika
Looft och förslaget skickas i första hand ut till Styrgruppen.
Kommunalt: Ser det fortfarande bra ut, har inte så stor smittspridning idag och
känns som att situationen är hanterbar. De har fortsatt kapacitet att ta emot sina
studerande.
Primärvården: Inga neddragningar i nuläget. Komplicerar när man har smitta på
enheter och att det har få anställda med den kompetensen. Hela tiden ad hoc
lösningar utifrån vad som dyker upp. Digital kunskapsbank för sjuksköterska har
skapats i PV och att de iaf ska få teoretisk kunskap. Practicum: belastas av ATläkare, oklart om fler kan få plats pga att det inte kan vara så många i lokalerna
samtidigt
Den öppna länken till Primärvårdens digitala kunskapsbank är:
https://utbildningsportalenskane.luvit.se/extern/permalinks/opencourse/7169
Det finns även utbildningar som är öppna för alla, publicerade i
utbildningskalendern på vårdgivare Skåne, bl a Basala hygienrutiner och
vårdrutiner och SPISS-utbildningarna. https://vardgivare.skane.se/kompetensutveckling/utbildningar/#CourseTypes-Webbutbildning
Psykiatri/Habilitering: Inga utbrott i personalgruppen, men att vara hemma vid
minsta symtom gör att det är problematiskt, men det fungerar. Vi klarar det så här
långt.
Socionomerna: Ständiga omställningar. Har inte så stora volymer, men det blir en
väldigt annorlunda praktik för studenterna pga att handledarna arbetar hemifrån
BMA: Studenterna är en resurs i ett tufft läge och de träffar begränsat med
patienter. Riktlinjerna gäller för alla studerandegrupper, men lokala dialoger och
riktlinjer måste tas mellan lärosäte och verksamhet.
LU: KUA blir problematiskt eftersom att det är en examinerande placering som blir
svår att ersätta.
HKR: Har redan gjort flera omställningar och har tät dialog med SSNO och SSNV
MAU: Barn är en svår placering att genomföra och specialiststudenterna måste gå
före grundstudenterna. Haft ett par studenter som är covid-positiva, men många har
varit hemma med symtom. Ingen personal är smittad i nuläget, men även här är det
belastat för att man måste vara hemma.
Alla arbetar långt över sina uppdrag just nu.
Finns det mer vi kan göra gemensamt?
Kan t ex finnas behov av att ha korta avstämningar i den här grupperingen under
våren om läget förvärras och man måste göra snabba förändringar.
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Övriga frågor
Externa studenter
Angelika samordnar de externa studenterna i Region Skåne.
Om det finns utrymme att placera fler kan våra avtalsmässiga lärosäten ha behov
av fler platser, de borde få frågan först innan externa får frågan.
En attraktiv arbetsmiljö som är enkel att navigera i och där stöd finns i vardagen till
såväl chefer och medarbetare bidrar till att medarbetare vill stanna och utvecklas i
Region Skåne
Utveckla resultatstyrning
Uppdrag från regeringen att lika många studenter som plantalet (2013/2014) ska
examineras. Det kan vara att de olika lärosätena har tolkat detta på lite olika sätt.
Regeringskansliet kallar till akut möte vill ändra styrningen till lärare och
vårdutbildningar och styra det till ersättning för hur många studerande som
examineras. Utbildningsdepartementet och utbildningsministern är informerade
gånger flera om hur tuff VFU-situationen är och att det inte går att utöka
vårdutbildningarna mer som det ser ut nu. De har begärt in mycket underlag och
analyser kring detta som ska vara inne i januari.
Förslag att i samråd med VFU-organisationen göra detta i samråd med kommuner
och region. Lea Blomberg tar frågan vidare till HR-direktören och
Regiondirektören.
Från studentkåren
- Avtalet kring praktikplatser
Kan studenter ordna en praktikplats i andra delar av Sverige?
LU svarar att det är studenten själv som får driva detta via sin programansvarig.
Vissa utbildningar har avtal med andra regioner. Man får kolla från utbildning till
utbildning.
- Praktiken
Vissa utbildningar t ex fysioterapeuterna har väldigt lite dagar ute i verksamheten
och dessa betyder väldigt mycket för studenterna. Synd att de försvinner, men det
finns full förståelse för detta. I kommunerna har det ibland varit färre patienter som
studenterna har möjlighet att träffa nu i covid-tider. I Malmö stad finns dels ett
covid-team; ssk, usk, fysioterapeut. Rehabenheterna i samarbete med MAR:arna
försöker identifiera de patienterna som haft covid och ge dem extra stöd.
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