
Styrgrupp VFU 
Samverkan 

Minnesanteckningar  

Blomberg Lea 
Enhetschef, Utbildning och lärande 
Koncernstab HR 
lea.blomberg@skane.se 

Datum 2021-11-30  
Version  
Dnr  

1 (3) 

 

 

 

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

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

 

Styrgrupp VFU - Minnesanteckningar  2021-11-30  
 
Närvarande: 
Katarina Sjövall  Högskolan i Kristianstad, Tf. Ordförande 
Leili Laanemets Socialhögskolan 
Maria Björkqvist Lunds universitet 
Blomberg Lea  Region Skåne, Tf. Sekreterare 
Emina   Ordförande Våvs, Lunds universitet 
Malin Sundström Högskolan i Kristianstad 
Pia Nilsson  Malmö stad 
Carina Lindqvist Kommunförbundet Skåne 
Sparv David  Skånes universitetssjukvård 
Ann-Cathrine Bramhagen Malmö universitet 
 
Agenda  
 

1. Alla hälsas välkomna 
2. Fördelningen av Skånes VFU-platser, Var ska studenten ha sina 

praktikplaceringar och på vilket vårdnivå i RS? Ex. Specialistsjuksköterska 
akut student förväntas ha en placering på IVA, fortsatt diskussion kring  

3. Vaccinationsfrågan, uppföljande diskussion 
4. Dialoger vid nya och/eller förändrade programupplägg VFU/Samverkan 

kommun/lärosäte/region 
5. Start av dialog kring den geografiska uppdelningen av VFU-

platser/lärosäte.  
6. Inresande studenter – lägga beställning inom eller utanför ramavtalet? 

Lärosäte gör olika idag. 
7. Mötestider 2022 
8. Övriga punkter 

 
2.  Fördelningen av Skånes VFU-platser, Var ska studenten ha sina  
     praktikplaceringar och på vilken vårdnivå i RS?  
 
EX. Specialistsjuksköterska 
     Akut sjuksköterskestudent förväntas ha en placering på IVA, fortsatt 
     diskussion  
     Konkurrensen får inte ligga mellan utbildningarna och här krävs ett visst 
     arbete. 
     Det är en viktig fråga som kommer att diskuteras i kommande möte. 
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3. Vaccinationsfrågan, uppföljande diskussion 
 
Kort information om läget i Region Skåne; 
Smittspridningen och beläggningarna på sjukhusen har ökat.  
Redan idag är det ett bekymmersamt läge i sjukvårdande verksamheter 
med covid i kombination med säsongsinfluensa, RS-virus, Calici, VAB och 
dessutom bibehålla elektiv vård kapacitet. Det kan innebära svårigheter 
för flertalet verksamheter att säkerställa bemanningen. 
Möte med Smittskydd Skåne och Vårdhygien kommer att hållas i början 
av december med frågeställning hur praktikperioderna kan säkerställas 
VT22. Även frågan kring inresande studenter kommer att lyfts till 
Smittskydd Skåne.  
Gällande vaccination och framförallt kring ovaccinerade medarbetare och 
studenter är det angeläget alla får vaccin. Arbetsgivaren kan enligt 
grundlagsstiftning inte påtvinga medarbetare att vaccinera sig. Vissa 
regioner har gått ut med att studenter måste vara vaccinerade för att få 
genomföra VFU men i Region Skåne hanteras studenter på samma sätt 
som medarbetare och vi därmed finns inga krav på vaccination för VFU. 
Det är en stark rekommendation till alla medarbetare och studenter att 
vaccinera sig. Däremot kan det finnas verksamheter med särskilt utsatta 
patientgrupper där det kan bli fråga om förflyttning om man inte är covid 
vaccinerad. Ett sådant beslut tas på enhetsnivå och i samråd med 
verksamhetschef och förvaltningschef. 
Malmö kommun följer samma linje som Region Skåne.  
Gällande vaccination dos 3 är det ännu inte klart när alla medarbetare 
som arbetare i vården får sin tredje dos, utan det följer en viss 
prioriteringsordning. Studenter på VFU i Region Skåne hanteras som 
medarbetare, Gällande vaccinationsdos 1-2 får studerande gå via sin 
vårdcentral eller vaccinationsmottagning.  
Emina från studentkåren informerar att de har haft diskussionsforum och 
använder sociala medier till att sprida information kring vaccinationer för 
studenter.  
När nya direktiv eller besked kommer vi att skicka information till samtliga  
berörda.  

 
4. Dialoger vid nya och/eller förändrade programupplägg VFU/Samverkan 

kommun/lärosäte/region 
 

Alla har vi samma mål: att få ut alla studenterna på VFU och att de som 
antas till utbildningarna även stannar kvar och examineras. När ett 
lärosäte har ett överintag får det även konsekvenser för de andra 
lärosätena. Det finns en förståelse till den bakomliggande anledningen till 
överintagen. Men om överintaget inte är medräknat i processen kan det 
innebära i vissa fall en enorm press på medarbetare och verksamheter i 
RS och även för andra lärosäte att placerad ut studenter på praktik. En 
utökningar utan att RS varit delaktiga kan föranleda att studenter inte får 
den VFU-placering som förväntas. Lunds universitet har lyckats minska på 
avhopp och därmed ha rimliga antagningstal. 
I dialog framkom det önskemål om att ta del av varandras erfarenheter 
och öka samarbete mellan lärosätena samt mellan RS och alla lärosätena 
tillsammans. Det beslutades att VFU-styrgrupp kommer att öka 
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samarbetet och ha en gemensam dialog om överintag och geografisk 
uppdelning av VFU-platser. 

 
5. Start av dialog kring den geografiska uppdelningen av VFU-

platser/lärosäte.  
 
Punkt fem behandlades under punkt 4. 

 
6. Inresande studenter – lägga beställning inom eller utanför ramavtalet? 

Lärosäte gör olika idag. 
 
Frågan får lyftas igen vid kommande möte 

 
7. Kommande datum för styr- respektive ledningsgrupp.  

 1/3 Styrgrupp VFU kl. 09:00-11:00 

 2/3 Ledningsgrupp VFU kl. 09:00-11:00 

 17/5 Styrgrupp VFU kl. 09:00-10:00 

 17/5 Styrgrupp + Ledningsgrupp VFU kl.10:00-12:00 
 

8. Övriga punkter 
 
Ny HR-direktör Johanna Holmberg börjar den 1 februari 2022 på KSHR och 
att hon bjuds in till nästa VFU-styrgruppsmöte. Det är även önskvärt att 
HR-direktören får träffa representanter från respektive lärosäte, 
kontaktuppgifter till respektive lärosäte kan mailas till Lea Blomberg som 
förmedlar kontakten vidare. 
 
Det framkom önskemål om VFU-styrgrupp kunde få träffa Louise 
Stjernberg som är ny prefekt på Malmö universitet? 


