
Minnesanteckningar VFU lednings- och styrgrupp den 8 november 2022 
 
 
 
Iren hälsar välkomna och en presentationsrunda 
 
 

1. Ledningsgruppens uppdrag från styrgruppen. Viktiga frågor: vilka frågor ska 
styrgruppen ta och vilka ska ledningsgruppen ta och vilka roller bör finnas i respektive 
grupp 

a. Vilka frågor bör finnas i ledningsgrupp VFU?  
-ramavtalet (där har vi i nuläget en grupp som arbetar med denna fråga) 
Vilka frågor drivs i olika grupperingar? Diskussion kring lärosäte syd kontra 
Ledningsgrupp VFU.  
 
– Malmö Universitet berättar om hur deras komplexa organisation ser ut.  
 
– Exempel på allmänna frågor: sekretess, juridiken kopplad till VFU-
examinering, studenter med särskilda behov i VFU, VFU i framtiden, 
Hälsodeklaration för studenter (inspel från Lea – det finns på 
vårdgivarewebben där finns uppdaterad info kring hälsodeklaration och 
sekretess). 

Begreppet VFU och VIL diskuteras – är det dags för en uppdatering (Stockholm 
har begreppet VIL genomgående) 
VFU framåt.  
Fråga: Finns det något i UKÄ utvärderingen som vi kan lära oss av? Finns det 
något ur pågående remiss att lära oss av? VIL på läkarprogrammet på kliniska 
terminer är 70% - dvs en akademisk VIL – kliniska handledare bidrar till att hålla 
den akademiska nivån.  

 
- BMA examensarbeten – frågor kring finansiering av examensarbeten 

 
b. Vilka funktioner bör finnas i ledning respektive styrgrupp? 

 
-viktigt med en förankring i verksamheten.  
I ledningsgruppen är det viktigt med någon i ledningsfunktion – med mandat att 
fatta beslut. Små grupper som får arbeta med specifika frågor är viktigt (som tex 
nu med ramavtalet) 

 
- studenter från alla lärosäten   
 
En idé. Ändra organisationen. Se över samverkansmodellen.  
Förslag: En något större styrgrupp och programspecifika grupperingar under som 
rapporterar till styrgruppen. Samverka med grupperingen inom lärosäte-syd som 
hanterar spec-SSK. Uppdrag till lärosäte Syd gruppen finns nu (Louise läste upp 
detta) och det överlappar mellan våra grupperingar. 
 



Svårt att veta vilken grupp som görs vad. En skarp fråga ställdes till gruppen: 
Bör vi ha ledningsgruppen? 
Viktigt med dialogen med region och kommun – så viktigt att vi inte tappar 
denna. Viktigt med grupperingar där vi träffas så kontaktvägarna blir kortare då 
viktiga frågor kommer upp. 
 
Styrgruppen tar i uppdrag att se över organisationen (se över lednings kontra 
styrgruppen, behöver ha båda?). 
 
 
 

2. Kvalitet på VFU och IPL. Studenterna har väckt frågan. 
Grundutbildningsnämnden (LU) har gett ett uppdrag till en arbetsgrupp för att ta 
fram ett IPL-moment. Lärdomar från gruppen – oerhört kostsamt att ta fram IPL-
moment. Gruppen har tagit fram ett förslag kring ett moment kring Våld i nära 
relationer. Möjligt för samverkan mellan lärosäten? 
En svårighet är att IPL-moment behöver vara likvärdiga för alla studenter. 
Simuleringar är en möjlig väg? Dock är logistiken väldigt knepig. 
 
Kan simuleringar ske digitalt? 
 
Ledningsgruppen arbetar vidare med denna fråga. Kanske i form av en workshop 
 
 
 

 
Övrig punkt: 
Ett förslag att följa upp i framtiden: ge en mindre grupp uppdrag att se över 
utvärderingsformuläret (VFU). Är den utformad som den ska vara? Följs den upp? Bör 
den revideras? Bör vi se över vilka perspektiv? Denna fråga tas upp på nästa 
ledningsgrupps agenda. Utse en arbetsgrupp för detta (och denna arbetsgrupp bör 
eventuellt stämma av med gruppen för ram-avtal) 

 
 
 
 

De som inte har fokus på sjuksköterskeutbildning lämnar. 
 
Fortsättning: 
 

3. Den tematiska utvärderingen fokus VFU. Svar från UKÄ. Dela erfarenheter 
HKR: Tyckte det var en rolig process och framåtsyftande. Avtal med kommuner 
behöver vidare arbete. Utveckla modeller för kompetensutbyte 
LU: Rekommendation att utveckla aktiviteter där studenter får utveckla kompetens 
kring lagarbete. Och rekommendation kring kompetensförsörjning och 
kombinationstjänster. 



MAU: Malmö fick en rekommendation: utreda handledningskompetens och 
samverka med verksamheten kring handledarkompetens 
 
 
Diskussion kring VFU i kommun. 
MAU har nu avtal med Malmö stad men nu även ystad och Svedala.  (alla är 
intresserade av frågan – en separat fråga på ett senare möte är önskvärt) 
 
En fråga kring ersättning. Ädelreformen 
 

4. Remissvaret – tryggare i vården 
 
Diskussion kring våra remiss-svar, vi upplevde alla olika delar problematiskt 

 
 
 
 


