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Styrgrupp VFU   2022-11-08 

 

Närvarande 

Maria Björkqvist, Ordförande, Lunds universitet 

Louise Stjernberg, Malmö universitet 

Blomberg Lea, KSHR, Region Skåne 

Irén Tiberg, Lunds universitet, sekreterare 

Emma Jansson – Skånes kommuner 

 

 

Frånvarande: 

Ilona de Sainte Marie – TF Ordförande Våvs Lund 

Pia Nilsson, Malmö stad 

David Sparv, SUS, Region Skåne 

Pernilla Garmy, Högskolan Kristianstad 

Leili Laanemets, Lunds universitet 

Persson Ulrika M, SUS, Region Skåne 

Tomas Kempe, Lunds universitet  

Angelika Looft, Region Skåne 

 

Agenda 

- Dietist, bristyrke, utbildning Uppsala, Umeå, Göteborg – RS inventera, Hur 
tänker ni kring att starta utb?//RS 

- Framtidskompetenser – visioner kring vilka behov som finns längre fram i 
tiden 

- VFU hos privata vårdgivare  
 

Stående punkter  

Skånes digitala vårdsystem (SDV)//Region Skåne 

Övriga punkter 
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Region Skåne  

 

 

 

Minnesanteckningar VFU styrgrupp 2022-11-08 

Närvarande: Maria Björkqvist, Lea Blomberg, Emma Jansson, Louise Stjernberg 

 

Alla presenterar sig. 

Skåne Care har tagit kontakt för uppdragsutbildning inom 

specialistsjuksköterskeprogram i Förenade Arabemiraten. Maria och Louise 

kommer prata vidare om detta separat. 

Maria betonar att Malmö, Lund och Kristianstad borde kunna samverka i större 

omfattning. Medicinska fakulteter nationellt har ett påbörjat samarbete. Även 

psykiatrispecialist diskuteras, där det finns ett stort behov av samverkan för att 

kunna erbjuda denna specialistutbildning inom södra regionen. 

Vad är det för behov vi ser i framtiden, hur kan vi samverka kring dessa frågor? 

Möjligheter till kombinationstjänster – alla ser att behovet och fördelar är väldigt 

stora. Att samarbeta genom fristående kurser, även för magister och masterskurs 

skulle kunna vara en väg framåt. 

För Regionen är utmaningen för medarbetare ska få tid i sin tjänstgöring till egen 

kompetensutveckling. En stor utmaning att arbeta med utveckling när det samtidigt 

är en personalbrist. 

SDV – Lärosätena blir kontaktade av Karin Ottosson på SDV med anledning att 

kunna planera olika professioners roll som student i SDV utifrån studerandes 

lärandemål i systemet. 

Vi pratar vidare om möjliga vägar för specialisering inom psykiatri. Emma lyfter 

att för kommunerna vore det sannolikt attraktivt att kunna gå fristående kurser. Vi 

bestämmer att vi har ett separat möte kring psykiatrispecialisering. Irén 

sammankallar (Lund, Malmö, Blekinge och kanske Kristianstad).  

Det vi inte hunnit prata om är framtidskompetenser. 

FÖRSLAG: 

Nästa VFU - styrgruppsmöte den 13/3 kl. 10.00–12.00  

Nästa VFU - ledningsmöte den 14/3 kl. 10.00–12.00 

 


