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200211 Minnesanteckning Styrgrupp VFU
Närvarande:
Maria Björkqvist, Carin Alm-Roijer, David Sparv, Irén Tiberg, Karin Melander, Lea Blomberg, Pia
Andersson, Pia Nilsson och Marie Karlsson
Ebba Wallström ersätter Jonathan Hall
Lokal: Falck Hillarp, BMC Lunds universitet, Sölvegatan 19
Tid: 13-15

Se över strukturer under Lumars, (ex Styrgrupp VFU, Lärosäte syd
specialistsjuksköterskor med fokus på VFU). Vad ska göras i vilken
grupp?
Även Ledningsgrupp VFU har funderat över detta – minnesanteckningar finns här.
En annan fråga från den gruppen är att hitta en väg in att föra dialogerna med
kommunerna. Pia Nilsson tar det med sig till Kommunförbundet. Malmö
universitet och Malmö kommun beskriver hur de arbetar. Pia N kan förmedla
kontakt med socialcheferna.
Gränssnitt Lärosäte syd specialistsjuksköterskegrupp
 Kvalitet VFU-platser
 Specialistsjuksköterskor
Diskussion och önskemål att ledningsgruppen vid behov ska kunna bli mer
operativ. Ett exempel som lyftes var vårens svårighet att placera studenter som lett
fram till att SUS tagit fram en handlingsplan och principer för VFU.
 Peer-learning - handledningsmodell
 VFU naturlig del av verksamheten
 VFU måste ske i blandade former
Eftersök en uppdragsbeskrivning för styrgruppen och ledningsgrupp. Dela med
gruppen sista svar ca 2 veckor.
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Pia Nilsson: I och med Hälso- och sjukvårdsavtalet bildades en
central kompetensgrupp för att möta framtidens utmaningar.
Hur undviker vi att jobba i parallella spår?
Karin Melander: Södra sjukvårdsregionen kommer att ha ett kompetensnätverk
som ska spegla det nationella kompetensnätverket (Kerstin Tham MaU deltar från
Skåne). Är bara i sin linda ännu.
Kompetenskartläggning på enhetsnivå inom både kommun och region skulle
underlätta för att planera dimensionering av utbildningsplatser på lärosätena. För
att möta upp den nära vården kommer antalet specialistsjuksköterskor behöva öka.
Fokusfrågor för 2020
1. Omställning – hur möter vi den nära vården så att vi landar rätt?
 Specialistsjuksköterskeutredningen är återuppväckt och nu arbetar
man med den igen. Vi behöver bevaka.
2. VFU – kvalitet. Rätt fokus på VFU. Om styrning mot kommun måste
handledare utbildas.
Inspirationsdag 8/10-20.
Omställningen
 På den kommunala sidan har omsorgspersonalen inte alltid formell
utbildning. Avgränsning VFU, dvs leg. yrken.
 Gemensam workshop med ”Gregers grupp”
 Carin Alm-Roijer har bokat lokal 8/10.
 Roger Molin tid chefsekonom SKL – inspirationsföreläsning.
/Maria B mejlar en förfrågan
Övrigt:
Fördelning VFU-platser- det har tidigare funnits en tyst
överenskommelse att specialistsjuksköterskor prioriteras före
grundutbildningen.
Ta med det i handlingsplan för Ledningsgrupp VFU
Nästa möte 12/5:



Region Skåne

Förslag på hur inspirationsdagen kan se ut – Pia N kallar till ”mellanmöte”.
Lärosätena förbereder en kort återkoppling på hur det har fungerat med den
nya VFU överenskommelsen. Karin M kan sedan använda den i sin dialog
med sjukhuscheferna.

