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Närvarande  

Kristina Lejon, viceordförande 2021 Vice dekan Utbildning, Inst. för klinisk mikrobiologi, UmU 

Kerstin Viglund Universitetslektor, Inst. för Omvårdnad, UmU 

Carina Olovsson, ordförande 2021 Tf. enhetschef/ VFU-strateg, Enheten för Utbildning, FoU-staben 

Victoria Heldestad Universitetslektor, Klinisk mikrobiologi, UmU 

Ulla Nygren Universitetslektor, Inst. för Samhällsmedicin och rehab. UmU 
Veronica Lindberg Adjungerad universitetsadjunkt, Inst. för Klinisk vetenskap, UmU 

Maria Sehlin Professionsutvecklare fysioterapi 

Karin Bölenius Professionsutvecklare omvårdnad 

Malin Vennberg Enhetschef, HR, Region Västerbotten 

Mona Jakobsson Bitr. Verksamhetschef Neuro-, huvud-, halscentrum, Region Västerbotten 

  

Adjungerade  

Linda Wahlqvist VFU-strateg, Medicinska fakulteten, UmU 

Anita Helgesson Vård- och omsorgsstrateg, Region Västerbotten 

Sofia Wikberg Sekreterare 2021 
 

Ej närvarande  

Nils Eriksson Utbildningssamordnare, Sam.fak, UmU 
Studentrepresentant Umeå medicinska studentkår 

 
Justerat  
Kristina Lejon  

Carina Olovsson  

 

Ärende  Beslut/Åtgärd 

1.  Fastställande av föredragningslistan + 

presentationsrunda 

Föredragnings listan fastställs. 

2.  Genomgång av föregående protokoll  Läggs till handlingarna 

3.  Studenters upplevelse av VFU 

Hösten-20 

 

  

.  

Resultaten från studentenkäten hösten 2020 
gås igenom. Enkäten ska fyllas i efter 
genomförd och avslutad VFU gällande 
samtliga berörda program och finns tillgänglig 
på LINDA. Resultat presenteras terminsvis på 
Regionens externa webb, se länk.  En del 
studentgrupper har färre svar, inget svar från 
Arbetsterapiprogrammets studenter (har ingen 
VFU på HT vilket förklarar frånvaro av svar), 
få svar från barnmorske och inga svar från 
specialistutbildningarna för sjuksköterskor Det 
var 56 svar på BMA-programmet som svarat 
under hösten och visar 99% nöjdhet. Olika 
modeller för inlärning har visat sig användas. 
Logopedprogrammet – 5 svar visar inget 
missnöje- mycket fina resultat. Det finns 7 svar 
från fysioterapeutprogrammet och visar inte 
något missnöje. Barnmorskeprogrammet har 
endast två svar, studenter har varit nöjda har 
utbildningsansvarig och huvudhandledare 
återkopplat. En handledningsutbildning är 

https://www.regionvasterbotten.se/utbildning-och-praktik/resultat-av-vfu-enkat


  

Protokoll 

VårdSam-kommittén 

2021-02-01 

 

Sid 2 (5) 

Umeå universitet           Västerbottens läns landsting 

 

 

 

 

 

planerad i april för personalen på 
Kvinnokliniken. Sjuksköterskeprogrammet har 
160 svar – generellt nöjda studenter. 97% 
nöjdhet under hela 2020. Några student 
kommentarer lyfts. 

4.  Lärdomar 2020 Gemensam åsikt: Att mycket i Covid-tider löst 

sig så bra. Ett bra lösningsorienterat 

förhållningsätt har visat sig från alla sidor.  

Vissa studenter på BMA-programmet har inte 

fått göra allt klart under sin VFU under 

rådande Covid-pandemi då det varit högt tryck 

på labbet. Men det kommer att lösa sig och 

åtgärder är vidtagna. 

Kristina Lejon: En bra grund är att en god 

samverkan finns innan något oförutsett 

händer. Många radikala ändringar har gjorts 

inom VFU för att få ihop det. Bland annat med 

DSK-programmet och elevhälsan – där det inte 

funnit några elever. Detta har då ersatts med 

teoretiska inslag.  

Carina Olovsson: Styrkan i Regionen är ett bra 

samarbete med programmen och 

verksamhetens chefer och huvudhandledare. 

De flesta vill verkligen hjälpa till att hitta 

lösningar.  

Malin Wennberg: Samordningen av 

praktikplatser för undersköterskor och 

medicinska sekreterare har varit bitvis svår. 

Fanns en utmaning i att ta emot unga 

studenter och en rädsla för Covid hos 

ansvariga handledare – vilket har löst sig fint 

genom dialoger med chefer och medarbetare. 

Viktigt att komma ihåg att Västerbotten ändå 

jämfört med många andra har klarat sig 

förhållandevis bra genom pandemin och 

smittspridningen.  

Anita Helgesson: Mycket ansträngt under 

våren pga pandemin. Nationellt stöd 

upplevdes styvmoderligt. Gällande VFU inom 

kommunen har det varit bekymmer med 

platser inför VT. Den nya primärvården 

kommer att innebära förändringar vilket 

Vårdsam kommer att få jobba med. Dock får 

kommunen genom God & Nära vård att erhålla 

ca 100 miljoner för att stimulera till platser till 

utbildning på 

specialistsjuksköterskeprogrammen – kan bli 

en variant av betald utbildning. VUB -Vård av 

äldre kommer att starta igen till hösten och 

ansökan öppnar snart.  
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5.  Paus   

6.  Vaccinationer Fas 1 vaccinationer inom hemtjänst och 

boende har kommit igång. Fas 2 inom 

prioriterade grupper inom vården där personal 

ska vaccineras inom februari/mars. Fas 3 

under mars/april så fortsätter man med 

personer som har en sjukdom och äldre än 18 

år under fas 4 i april.  

Mona: Ambulans, akutpersonal, förlösande 

barnmorskor är först ut att vaccineras. Sen får 

vi se hur resterande prioritering ser ut.  

Vaccinationssamordnare Ronny Lestander har 

tillfrågats gällande hur förfarandet med 

studenter ska planeras. Tanken är att de ska 

räknas som anställda. Problem kan uppstå vid 

mängd som levereras och sen när man ska ta 

dos 2. Där man vet att man kan besöka samma 

ställe så skall dos två tas där, om det inte går så 

ska det i sin helhet utföras på hälsocentral. 

Distansstudenter ska i första hand vaccineras 

på sin hälsocentral.  

Kristina: Om man inte kan ta samtliga doser 

på samma ställe så ska det inte påbörjas. Man 

måste kunna säkerställa rätt dos och sätt 

intervall. Frågan kring vilken prio kommer en 

student ha på en hälsocentral måste lösas – 

detta bör bollas med vaccinationssamordnare. 

Carina tar den frågan vidare.  

7.  Medicinska studentkåren informerar 

 

Ingen representant medverkar idag. Linda 

återkommer om vem som kommer vara 

representant. 

8.  Region Västerbotten informerar 

  

Malin:  En riktad handledarutbildning till 

inlandet som handlar om Peer Learning för att 

underlätta att ta emot de studentantal som 

förväntas är planerad. Samt kortare utbildning 

för handledare som ej handlett förut.  

Arbete kring karriärvägar är inlett.  

Karin Bölenius: Introduktionsår för 

sjuksköterskor är igång och många 
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medverkande. Digitalt arbete kring 

mentorskap ska starta inom kort.  

Svensk sjuksköterskeförening ger oss 20 min 

programtid på sjuksköterskekonferensen för 

att visa film om simulering, bland annat från 

NEO-iva, Universitetet med representation 

från utbildningarna på Sandö, Klinikum 

Betula.  

Carina: Ny FoU-chef Göran Larsson tillträder i 

februari efter Clas Alm. Utbildningsdirektivet 

är fastställt och implementering har påbörjats.  

Anita: Ny certifiering för vård- och 

omsorgscollage kommer att arbetas med under 

våren. Även hur man ska arbeta med hela den 

regionala samverkan. 

Överenskommelser 2021 mellan SKR och 

Regeringen 29 januari 2021:  

SKR och Regeringen har ingått en 

överenskommelse för at stödja utvecklingen av 

hälso- och sjukvården, med särskild inriktning 

på Nära vård. Överenskommelsen omfattar 

totalt 6 778 miljoner kronor för 2021. Av dessa 

avsätts 5725 miljoner kronor till regionerna 

och 1000 miljoner till kommunerna. Ni kan 

läsa mer om innehållet i de olika delarna här: 

Överenskommelse   

Innehåller bland annat: Vidareutbildning för 

sjuksköterskor. De 400 miljoner kronorna till 

regionerna och 100 miljoner till kommunerna 

kan användas till insatser som syftar till att:  

- Stimulera sjuksköterskor till att 

vidareutbilda sig till 

specialistsjuksköterska inom områden 

där de nationella behoven är stora 

eller inom prioriterade områden 

utifrån hälso- och sjukvårdens behov 

och omställning till god och nära vård.  

- Fler sjuksköterskor att kunna 

kombinera studier med arbete genom 

utbildningsanställningar och olika 

former av utbildningsförmåner.  

 

Utvecklings- och karriärmöjligheter. De 100 

miljoner kronorna till regionerna kan 

användas till insatser som syftar till att:  

mailto:https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard/overenskommelseomengodochnaravard.28402.html
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- Öka attraktiviteten att bli 

specialistsjuksköterska  

- Möjliggöra utvecklings- och 

karriärmöjligheter för 

specialistsjuksköterskor med 

fördjupning inom centrala områden  

 

9.  Universitetet informerar 

 

Kommer skärpningar kring salstentamen på 

den medicinska fakulteten – genom inspel från 

Smittskydd och Stephan Stenmark. 

Salstentamen kommer alltså att förläggas på 

helger och kvällar för att kunna glesa ut antalet 

personer som vistas i samma lokal. UmU har 

de strängaste riktlinjerna i Sverige gällande 

salstentamen. Andra fakulteter har hittat 

andra lösningar. För närvarande är det 

studenter från den medicinska fakultetens 

samt tekniskt-naturvetenskaplig fakultet som 

genomför salstentamen. 

10.  VFU-strateger informerar 

 

Angående den förfrågan kring volymmål från 

utbildningsdepartementet (2021-2024) har 

norra sjukvårdsregionen svarat att endast ses 

en mindre ökning av specialist 

sjuksköterskestudenterna i region 

Västerbotten. 

11.  Övriga frågor  

 

Kerstin: Tematisk utvärdering av SSK-program 

hösten 21. UKÄ vill diskutera metodutveckling 

av utvärderingen – fokus kommer ligga på 

färdighet och förmåga vilket då handlar om 

VFU. De önskar verksamhets och 

studentrepresentant den 12 april. Kerstin 

skickar inbjudan till Carina. 

12.  Nästa möte  

 

3 mars, kl. 08:30-10:00 

  


