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Närvarande 

Katarina Sjövall – HKR, Ordförande 

Malin Sundström – HKR 

Ann-Cathrine Bramhagen – MAU 

Persson Ulrika M – Region Skåne 

Anna-Lena Fällman – Skånes kommuner 

Blomberg Lea – Region Skåne 

Angelika Looft – Region Skåne, Sekreterare 

 

Agenda  

 

Uppdrag från regionala vårdkompetensrådet 

Är det möjligt med ett samverkansavtal mellan Skåne, Blekinge, Halland och 

Kronoberg för VFU – Lea Blomberg, diskussion 

Regionala vårdkompetensrådet har deltagare från Kronoberg, Halland, Blekinge 

och Skåne. I rådet kom frågan upp om det är möjligt med ett samverkansavtal för 

VFU mellan de fyra aktörerna. VGR har t ex ett samverkansavtal. Frågan har lagts 

ut till Utbildningscheferna i Region Skånes sjukvårdande förvaltningar och bett 

dom skriva ett svar på detta. Punkten diskuteras och sammanfattningsvis 

efterfrågas ett tydligare syfte och mål med samverkansavtalet. Flera anser att det är 

viktigt att först titta på det vi har i Skåne, vad som fungerar bra och vad vi kan göra 

bättre innan vi går in i samverkan med fler aktörer. Det Ramavtal för VFU som vi 

har ska efterlevas först. Samverkan blir mycket viktig utifrån att lära och inspireras 

av varandra. Efter pandemin har Region Skåne en skör bemanningssituation och 

har ett stort behov av att upprätthålla och återupprätta vården.  
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Region Skåne  

 

Regionala vårdkompetensrådet ska ha svar senast den 5 september. En 

kartläggning samt inhämtande av Utbildningscheferna i Region Skånes analyser 

kommer. Om någon annan har input i frågan får man gärna lämna in detta till 

Angelika Looft. 

 

Arbetsgrupp ramavtal VFU 

Lunds universitet 

Anna Arstam, Iren Tiberg 

 

Malmö universitet 

Ann-Cathrine Bramhagen, Mariette Bengtsson 

 

Högskolan i Kristianstad 

Malin Sundström, Helena Tassidis 

- Kallelse till möte kommer i mitten av juni 

 

Hur ska studenter introduceras och hanteras i systemet SDV  

Lea Blomberg, information 

Region Skåne arbetar med att implementera Skånes digitala vårdsystem (SDV) och 

det kommer att behöva information om hur detta påverkar studerande. Det finns i 

dagsläget inget satt datum för när implementeringen ska ske. För att man ska få lov 

att få använda systemet kommer det att krävas olika form av träning. Det är inte 

klart hur den träningen kommer att vara upplagd, bara att den ska ske innan man 

får access till systemet. Process och plan är under upparbetande.  

Gällande dokumentation är själva dokumentationen och signeringen i realtid, så det 

finns i nuläget ingen möjlighet för handledare att kontrollera och kontrasignera det 

som studerande har skrivit. Detta har påtalats och man arbetar med en lösning. 

Naturligtvis behöver studerande träna på att dokumentera när de är på VFU. Vi är 

först i världen med kravet att studerande inte ska kunna signera förrän handledaren 

granskat och kontrasignerat. USA och Storbritannien har inte lika hårda krav på 

ansvar och säkerhet som vi har i Sverige.  

Tredjelandsöverföring har blivit en viktig säkerhetsfråga nu under de senaste åren 

och detta fanns inte aktuellt på samma sätt när upphandlingen gjordes vilket 

innebär att man inte tagit höjd för detta i upphandlingen. IT- och 

informationssäkerhet har därför i efterhand blivit stora utmaningar att lösa. Förslag 

från leverantören är att implementera systemet 2025.  
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Region Skåne  

 

SDV läggs till som en stående informationspunkt på agendan. 

 

Måltal för examinerade 

Alla lärosäten, bidra med sin organisations syn och strategi 

Regleringsbreven uttrycker uppdragen till lärosätena i antal som ska examineras 

under en 4-årsperiod. Som det ser ut just nu är det oklart om detta kommer att 

påverka t ex antagningsantalet. Om det gör det kommer lärosätena att informera 

och diskutera detta i t ex detta forum, så att man samarbetar kring detta.  

 

Strategi och planering inför HT 22 

Den interna rörligheten i Region Skåne har i princip stått stilla under de senaste två 

åren och en stor anledning till denna tros vara pandemin, alla har kämpat för att 

hantera krisen. Nu har Region Skåne ett mycket komplicerat läge 

bemanningsmässigt inför sommaren och det påverkar hösten pga 

sammanslagningar av vårdavdelningar och stor rörlighet. 

Till exempel har sjukhusområde nordväst gjort en risk- och konsekvensanalys som 

visar att det kommer att bli utmanande att ta emot sitt VFU uppdrag med tanke på 

bemanningssituationen.  Med anledning av detta kommer representanter från 

nordväst tillsammans med HKR att möta studenterna och informera om läget, 

berätta att de är välkomna och prata strategier och förbereda studenterna på att de 

kan få räkna med fler handledare än vanligt.  

 

Byte av ordförandeskap från HKR till LU  

- Mötestider HT22; 20/9 kl 10-12, 8/11 kl9-10 + gemensamt möte med 

Ledningsgrupp VFU kl 10-12 

- Ann-Cathrine Bramhagen MAU ersätts nästa termin av Louise Stjernberg 

 

Övriga frågor 

Handledarutbildning – upphandling av utbildning och platser 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur kommuner och regioner får 

köpa olika tjänster. När man kommer upp över en viss summa får man inte längre 

köpa t ex utbildning direkt av leverantören, detta för att alla leverantörer ska ha 

samma förutsättningar. För olika former av Handledarutbildning har Region Skåne 

ett s.k. Dynamiskt inköpssystem (DIS). Det innebär att det går att ansöka om att bli 

leverantör under hela avtalstiden. De som är intresserade av att ansöka om att bli 

leverantör för eller veta mer om Handledarutbildning kan kontakta Angelika Looft.  

 


