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Styrgrupp VFU – minnesanteckningar 2022-03-01 

Närvarande  

Katarina Sjövall - HKR, Ordförande 

Ann-Cathrine Bramhagen - MAU 

Blomberg Lea - KSHR 

Maria Björkqvist - LU 

Pia Nilsson – Malmö stad 

Sparv David – SUS  

Marie-Louise Lindgren – Vice ordf VÅVS LU 

Anna-Lena Fällman – Skånes kommuner 

Malin Sundström - HKR 

Louise Stjernberg – gäst MAU 

Angelika Looft - Sekreterare 

Agenda 

Välkomna  

Louise Stjernberg, ny prefekt Institutionen för Vårdvetenskap MAU 

Anna-Lena Fällman, ny representant från Skånes kommuner 
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Region Skåne 

Nulägesrunda 

MAU – Starta upp Spec ssk Medicinsk vård igen, samtidigt pausas 

inriktning Äldre. Kvalitetsutvärdering på gång och har en omorganisation, 

inför mellanchefer i verksamheten. Stor rekrytering 15 nya medarbetare 

utökning från 90 till 105 personer.  

LU – Fokus på kvalitetsdialoger och en av de viktigaste är 

kompetensförsörjning. Stora utmaningar i våra program t ex Röntgen ssk. 

Utbildningsdimensionering är en viktig fråga och innebär prioritering och 

fokus på de program som vi har högst kompetens inom. 

SUS – Kompetensförsörjningen ska vara hållbar trygg och förutsägbar och 

detta kopplar till utbildning och VFU. Håller på att ställer tillbaks 

medarbetare till sina hemavdelningar. Mellan 4-500 omflyttar har gjorts, det 

går åt rätt håll. Nu när ”röken och dimman lagt sig” kan man göra en 

skadeinventering.  

VÅVS – Termin 6 studenterna är glada att många VFU kan bli av och att 

det fungerar så bra under omständigheterna 

Skånes kommuner – Ökat samarbete mellan LU och kommunerna är på 

gång.  

Malmö stad – VFU-projekt med utökad kommunal placering, det viktiga 

primärkommunala perspektivet. Kompetens och kompetensutveckling är 

stort fokus och har ett nära samarbete med framför allt MAU 

HKR – Återgång efter pandemin, diskussion förs om vad som ska behållas 

digitalt respektive på campus.  Arbete pågår med UKÄs granskning av 
landets sjuksköterskeprogram och självvärderingen är i slutfas.  Lärorikt att 

titta på hur man gör och varför. Öppet hus i metodrummen i maj för att ge 

studenter möjlighet att träna på moment som de inte fått så mycket av pga 
pandemin.   

Region Skåne - God och nära vård, kompetensförsörjning, 

kompetensutveckling, dialoger med politiker och media extra mycket pga 

valår. Tydliggöra och paketera våra olika insatser. Omställning till ett nytt 

normalläge. Extra fokus på operationskapaciteten just nu för att hitta 
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Region Skåne 

möjligheter att t ex säkerställa VFU och viktigt med ett behålla perspektiv 

för att klara detta. Exempelvis operation, anestesi, intensivvård och 

fysioterapeuter är det stort behov av just nu. 

Föregående minnesanteckningar 

Lämnas till handlingarna. 

Arbetsutskott SSK – beslut 

På uppdrag av Styrgruppen 

Representation av: programansvarig, programdirektörer, kommunal 

representation och utbildningsansvariga 

- Beredande grupp
- Minnesanteckningar ska föras

Utvärdering av fältstudiedagar – diskussion 

Dessa är värdefulla för studenterna, men har inte genomförts under 

pandemin. Mycket arbete, men gagnar alla att studenterna kommer ut och 

trycktestar sitt val av framtida yrke. Behöver se över hela Skåne och hur vi 

kan arbetar utan att belasta verksamheterna. Finns det något annat sätt att 

göra detta?  

Vända på perspektiven och verksamheten kommer in i utbildningen tidigt. 

Behövs beredas fram till ett beslut. Viktigt för studenterna att få träffa 

professionen för att testa om man valt rätt utbildning. 

VFU-avtalet – diskussion 

Skapa en arbetsgrupp, 1-2 personer från varje lärosäte och kalla till ett 

inledande arbetsmöte. Alla lärosäte tar hem vem som ska vara med och 

representera.  

- Arbetsgrupp – förbereder frågan
- Beslut om fortsatt process tas i Styrgrupp VFU
- Avtalsförslag - gå på remiss
- Jurister kopplas in och tittar på hållbarheten

Hur ska studenter introduceras och hanteras i systemet SDV – Lea 

Blomberg 

Skånes digitala vårdsystem upphandlat ett journalsystem från amerikanska 

Cerner. 60 olika system bakas ihop till det som kallas Millenium, med syfte 
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att öka patientsäkerheten. Tredjelandsöverföring är komplicerat eftersom det 

innebär att information som är skyddsvärd kan begäras ut från USA. Det ska 

skapas förutsättningar för studenter så att det säkerställs att dom ska 

genomgå träning i Millenium inför VFU. Det är digital träning inte 

klassrumsträning, men fortfarande oklart hur många timmar som ska läggas 

på träning innan de får lov att använda systemet. I dagsläget uppskattat till 

16 timmars träning. I vilken termin är det i så fall aktuellt? Vem säkerställer 

att studenterna tagit till sig och genomgått träningen. Privata mailadresser 

får inte förekomma. Har studenterna en mailadress från lärosätet? I dag sker 

all träning på plats i verksamheten under sin praktik. Finns det möjlighet att 

göra detta på lärosätet? Om man ska göra detta under praktiken och det är 

två heldagar, då tar det värdefull tid ifrån VFU. Region Skåne tagit beslut att 

inga privata mailadresser får finnas i Skånekatalogen. MAU har både 

privata och lärosätets mail, HKR har endast lärosätes mail, LU? 

- Önskar att lärosätena tar hem frågan och resonerar kring var denna 
träning ligger bäst inom eller utanför VFU. En önskan om att det blir 
en regional likhet. 

- Tar upp frågan på nästa styrgruppsmöte och även på det 
gemensamma mötet med ledningsgruppen 

 

Ambitionsnivå på VFU kontra volymer av studenter – diskussion  

Varit en exceptionell VFU för studenterna, fått träffa många handledare för 

att kunna upprätthålla VFU. Studenterna har en positiv bild och är glada för 

att så stor del har kunnat bli av. Utökning av studentplatser och VFU, 

kommande statsbidrag. Volymerna ska inte överskugga kvaliteten det är inte 

bara att öka platserna och pressa igenom studenterna, de ska gå in i ett långt 

och hållbart yrkesliv. Hur många man ska ta in till HT22? 

Utbildningsministern undrar varför man inte får ut fler sjuksköterskor när 

det är det högsta söktrycket till vårdutbildningar. Utmaning att om fler ska 

söka så är det mindre starka studenter och om man behöver gå om 

kurser/VFU så får man ingen ersättning för detta. 202 sjuksköterskor och 56 

specialistsjuksköterskor. Målet är 96 spec ssk/år. Varje lärosäte får från 

Utbildningsdepartementet krav på hur många som ska examineras. 

Söktryck gott, men 10-20% tappas varje termin och pga olika faktorer, så 

kanske 10 % ibland examineras. 

Viktigt för verksamheterna att få vara med i dialogerna kring hur många 

studenter som ska antas, för att ha en chans att förbereda platserna. 

 

Måltal för examinerade – förberedelse inför nästa möte 

Till nästa möte diskutera hur detta påverkar och hur vi kan samarbeta/tänka 

kring detta. 
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Byte av ordförandeskap 

Efter sommaren går ordförandeskapet över till Lunds universitet 

 

Representation i Styrgruppen - diskussion 

Mandat i gruppen, vem ska vara med så att frågorna landar på en strategisk 

övergripande nivå och inte på en operativ detaljnivå. 

 

Nästa möte  

17/5 kl 9-10 Styrgrupp VFU 

17/5 kl 10-12, Styrgrupp VFU gemensamt möte med Ledningsgrupp VFU 

 

 

 

 


