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Närvarande 

Malin Sundström  Tf. Ordf. Högskolan i Kristianstad 

Angelika Looft Sekr. Region Skåne 

Carina Lindkvist Skånes kommuner 

Leili Laanemets Socialhögskolan 

Maria Björkqvist Lunds universitet 

Blomberg Lea  Region Skåne 

Emina, Ordförande Våvs Lunds universitet 

Petra Lilja Andersson Högskolan i Kristianstad 

Pia Nilsson  Malmö stad 

Sparv David  Skånes universitetssjukhus 

Ann-Cathrine Bramhagen Malmö universitet 

 

Agenda 

1. Hälsa välkomna 

2. Presentation av nya styrgruppen – en runda  

 

3. Kommande datum för styr- respektive ledningsgrupp.  

 6/10 Ledningsgrupp VFU kl 10:00-12:00 

 30/11 Styrgrupp VFU kl 09:00-10:00 

 30/11 Styrgrupp + Ledningsgrupp VFU kl 10:00-12:00 

 

4. Avstämning – hur har vi det just nu, hur är nuläget? Hur ser det ut 

med återgången/återhämtningen efter pandemin i verksamheterna 

respektive lärosätena? 

 Skånes universitetssjukvård – Gynnsam nedgång av covid-19. 

Arbetat hårt för att alla som ville ha semester 4 veckor skulle få 

det. Det har i princip lyckats, men med stort arbete för de som var i 

verksamheten. Varit ovanligt högt tryck på vården under 

sommaren och det fortsätter. Rörligheten är relativt hög 

bemanningsmässigt. Fördelningsnyckel för ssk-studenterna, 

behöver göra detta även för andra studentgrupper. Försöker arbeta 
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undan ”vårdskulden” i ffa de opererande verksamheterna. Positiv 

peer-learning insats under våren som fallit väl ut. 

 Malmö stad – Fortfarande covidledning och följer kurvorna som 

SUS visade. Vaccinationskampanjerna stora och viktiga. Det har 

gått över förväntan vad gäller studenterna, men det har varit tufft. 

Nationella vårdkompetenskonferensen 24/9 – ”vården ska komma 

till patienten”. Önskar mer VFU i den primärkommunala 

verksamheterna. Nu 40 % primärkommunalt och 60 % regional. 

Kanske borde det vara tvärtom i framtiden utifrån var patienterna 

befinner sig. 

 Lunds universitet Socialhögskolan – Socionomutbildningarna 

tycker att det varit överförväntan positivt i samarbete kring VFU 

med Region Skåne. Kunnat skapa möjligheter att hitta 

samverkansmöjligheter och bedriva verksamhet tillsammans på 

nya sätt. Står i en omställningsperiod och ska tillbaka till ”studier 

på plats”. 

 Lunds universitet Medicinska fakulteten – Återgår gradvis till 

verksamhet på plats, mål att vara helt på plats 1 november. Det har 

fungerat väl vad gäller smittspridning, torde betyda att många är 

vaccinerade. Dra nytta av lärdomarna vi lärt under pandemin och 

hur vi går vidare och öka upp utbildningsplatserna, utan platser för 

VFU är detta inte möjligt. Inspireras av hur Malmö arbetat med 

kommunen och inlett dialog med Lunds kommun. 25 milj extra till 

VFU 2022, 50 milj extra under 2023-2024. ”En in en ut-princip”. 

 Malmö universitet – Ny prefekt, hur organisationen kommer att 

förändras under det nya ledarskapet. Inspirera studenter att 

vaccinera sig, haft vaccinationsmöjlighet på lärosätet. 

Internationella samarbeten hade varit bra om vi kan öppna upp lite.  

 Skånes kommuner – Vaccinationsfokuset visar på hur viktiga 

sjuksköterskorna i den primärkommunala kontexten är. Viktigt att 

få ut studenter i den kommunala kontexten och se vilken 

spännande verksamhet det är. Hitta sätt att förankra samverkan och 

samarbeten kring VFU. Skapa avtal för VFU blir en viktig fråga 

för att öka tillgängligheten för VFU-platser i kommunen. 

 Högskolan i Kristianstad – Återgången till campusförlagd 

utbildning är i fokus. Kommunerna har backat på en del av sina 

platser, handledarna saknas. Modifieringar inom VFU-uppläggen 

har behövts göras för att anpassa utifrån pandemin. Initiativ från 

Region Skåne i nordväst om att öka samarbetet kring VFU, i form 

av en VFU-filial där studentmedverkan är central. HKR har två 

olika antagningar Helsingborg/Ängelholm eller 

Kristianstad/Hässleholm sedan hösten 2019. Stängt kliniska 

utresor till utlandet under VT22. 

 Studentkåren – Längtar till att komma tillbaks till ett normalläge. 

Alla är insatt i och förstående över att det kan ske snabba 

förväntningar. Alla är inte positiva, studenter kan vara rädda för 

smittan och de som har barn för dom har det fungerat väl med 

distans. Men majoriteten av studenterna tycker att en tillbakagång 

till campus är positivt. 
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 Region Skåne – Stor intern rörlighet bland sjuksköterskor i våra 

verksamheter. Vill flagga upp och hoppas att detta inte har för stor 

påverkan på att kunna ta emot studenter r/t ha tillräckligt många 

handledare. Vissa av RS verksamheterna är oerhört belastade. 

Gravida finns det inget tydliga riktlinjer för och det skapar oro, 

detta ska nationellt skapas.  

 

5. Var ska studenten ha sina praktikplaceringar och på vilket vårdnivå i 

RS? Hur mkt är valbart? Ex. Specialistsjuksköterska akut student 

förväntas ha en placering på IVA. //Lea Blomberg  

 Hur viktar vi vilka studenter som ska vara på vilka placeringar? 

 Mottagningar och avdelningar har ställt om och varit covid-enheter 

eller inom akutvården. Hur ger vi våra studenter och handledare bäst 

förutsättningar. För Socionomerna är detta väldigt relevant, att sätta 

ord på vad studenterna bör få till sig på sin VFU, inte bara att ”VFU är 

bra oavsett”.  

 Lunds universitet önskar att öka upp specialistutbildningarna, men det 

som hindrar är att det inte finns adekvata VFU-platser. Konkurrensen 

får inte ligga mellan utbildningarna, här krävs arbete, viktig fråga. 

 Ur studentens perspektiv vill man ha valbarhet, men ibland kan man 

utifrån sin nuvarande kompetens inte värdera vad som är bäst.  

 Utifrån verksamhetens perspektiv är det en relevant fråga AN/OP/IVA 

är ”enkla att hantera” men de som inte har lika strikt fokus är svårare 

och det kan ske en glidning till verksamheter som kanske borde 

öronmärkas för särskilda kompetenser. Prioriteringsdiskussioner kring 

vem som ska vara på vilka golv behöver göras tillsammans studenter, 

lärosäten och verksamheterna.  

 UKÄ:s granskning av VFU - fokus på lärande denna gång. Välkomnas, 

men kräver ett stort arbete. 

o Frågan lyfts igen vid kommande möte 

 

6. Vaccinationer mot covid-19 – studenter som är ovaccinerade och inte 

vill vaccinera sig. Hur förhåller vi oss på lärosäte och som arbetsgivare 

till detta? – diskussionspunkt 

Komplicerad fråga; lärosätena får inte fråga studenter eller medarbetare om 

de är vaccinerade eller inte. Vissa tycker att det är skönt att kunna vara 

hemma. MAU och LU har eller ska ha vaccinatörer på skolan för att 

understödja/underlätta för att fler ska vaccinera sig. Etiskt-moraliskt 

dilemma att ha ovaccinerade studenter hos sköra sårbara patienter.  

Moralfilosofisk fråga se länk från Smer, Sveriges medicin etiska råd,  

https://omni.se/a/Or6MxE 

https://smer.se/2021/09/07/uttalande-om-vaccination-mot-covid-19-av-

vard-och-omsorgspersonal/   

Från verksamhetens perspektiv är det samma, regionen uppmanar till 

vaccination, men kan inte kräva det. Vi kräver att man hanterar risk för 

smitta eller konstaterad smitta och följer de riktlinjer som finns. 

Covidpositiva har ibland valt att gå till arbetet, de kan inte stängas av. Ex: 

benmärgstransplanterade patienter som är extremt smittkänsliga, om 

personal vägrar att vaccinera sig så har vi ingen möjlighet arbetsrättsligt att 

https://omni.se/a/Or6MxE
https://smer.se/2021/09/07/uttalande-om-vaccination-mot-covid-19-av-vard-och-omsorgspersonal/
https://smer.se/2021/09/07/uttalande-om-vaccination-mot-covid-19-av-vard-och-omsorgspersonal/
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förflytta personalen. Nationella riktlinjer efterfrågas och frågan är 

högaktuell.  

o Frågan komplicerad, samverkan och dialog avgörande och 

fortsätta att följa upp detta på nästa möte. 

 

7. Diskussion kring de 125 miljonerna som under 3 år ska fördelas för att 

stötta fler VFU-platser 

o Ta reda på mer och följa upp 

 

8. Frågor till nästa möte:  

 Fördelningen av Skånes VFU-platser, Var ska studenten ha sina 

praktikplaceringar och på vilket vårdnivå i RS? Hur mkt är 

valbart? Ex. Specialistsjuksköterska akut student förväntas ha en 

placering på IVA 

 Vaccinationsfrågan 

 Redovisning från HKR och MAU angående särskilda 

antagningsorter 

 Start av dialog kring den geografiska uppdelningen av VFU-

platser/lärosäte 

 

9. Avslutande reflektioner 

- Kreativt möte och bra saker att ta med hem till diskussioner, speciellt 

kring covid och matchning av VFU-platser //LL 

- Tar med matchningen; rätt student på rätt placering //MB 

- Matchning inte fått höra nåt om framtidens specialistutbildningar. Styr 

hur våra utbildningar ser ut i framtiden, vilket håll vi ska utbilda 

åt/riktning. AB 

- Roligt att ta kontakt med MAU och HKR för att få in alla lärosätenas 

studenters perspektiv. Positivt till att de sociala evenemangen inte 

medfört någon smittspridning. Vill arbeta för att alla känner sig trygga 

vaccinerade eller ovaccinerade. //Studentkåren 

- Hur klarar vi framtidens kompetensförsörjning? Denna fråga behöver 

lyftas in hela vägen och sippra in i alla dialoger. Viktiga dialoger och 

det finns ett stort intresse från oss alla att arbeta med dessa frågor//CL 

- Positivt möte. Oerhört viktigt med tillsammansperspektivet. Värdefullt 

att vi hjälps åt att tänka och kan vara proaktiva tillsammans. Det måste 

få vara olika och att lärosätena driver sina egna frågor, men från 

verksamhetens perspektiv är det viktigt att det finns en viss samsyn. 

//LB 

- Många saker kändes viktiga att diskutera tillsammans, och viktiga 

frågor att ta med tillbaka och arbeta med på HKR//MS 

 

 

 


