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Tf. enhetschef/ VFU-strateg, Enheten för Utbildning, FoU-staben
Victoria Heldestad
Universitetslektor, Klinisk mikrobiologi, UmU
Veronica Lindberg
Adjungerad universitetsadjunkt, Inst. för Klinisk vetenskap, UmU
Maria Sehlin
Professionsutvecklare fysioterapi
Karin Bölenius
Professionsutvecklare omvårdnad
Mona Jakobsson
Bitr. Verksamhetschef Neuro-, huvud-, halscentrum, Region Västerbotten
Studentrepresentant/Viktor
Umeå medicinska studentkår
Elofsson
Adjungerade
Linda Wahlqvist
Nils Eriksson
Sofia Wikberg

VFU-strateg, Medicinska fakulteten, UmU
Utbildningssamordnare, Sam.fak, UmU
Sekreterare 2021

Ej Närvarande
Anita Helgesson
Malin Vennberg
Ulla Nygren
Justerat
Kristina Lejon
Carina Olovsson

Ärende

Beslut/Åtgärd

1.

Fastställande av föredragningslistan

2.

Genomgång av föregående protokoll

Läggs till handlingarna

3.

Utvärdering av VFU – hur kan vi arbeta
för att inkludera alla studentkategorier?

Kristina Lejon: Skulle vara en fördel med ett
gemensamt utvärderingsverktyg för alla
kategorier. Borde finnas en gemensam
samverkansyta för ALF, TUA och Vårdsam.
Kristina tar med sig frågan och efterlyser
intresse för detta.
Karin Bölenius: Tanken med studentenkäten i
RV var att den skulle vara övergripande och
anpassad efter olika studentkategorier. Finns
även en utvecklad enkät riktad mot handledare
inom RV.
Carina Olovsson: Huvudhandledare alt
handledare behöver avsätta tid så studenterna
ges möjlighet att fylla i studentenkäten i slutet
av VFU-tiden. Det har varit svårare på VFUplatser där huvudhandledarorganisation
saknas att få enkäter ifyllda.
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Linda Wahlqvist: Har förts dialog kring denna
enkät, bland annat så har Marie Bixo har varit
inblandad i det arbetet för läkarstudenterna.
Läkarprogrammet använder klinik klara.
Veronica Lindberg: Svårt med ansvar för vem
som påminner/uppmanar om att fylla i dessa
utvärderingar. Då universitetet uppmanar att
fylla i kursutvärderingen, därför kan dessa
enkäter glömmas bort att påminnas om.

4.

Handledarutbildning

Carina Olovsson: För Regionen har Steg 1 (4
heldagar/termin) i handledning getts. Har
dock varit mindre under pandemin. Steg 1 är
generisk. 2019 gavs Steg 2 med innehåll av
coachning och uppföljning av
förbättringsarbete – IPL och Peer Learning
ingår också i Steg 2.
Karin Bölenius: Arbete med kompetensstegar
har startat, där man också tänker att Steg 1 ska
ingå.
Kristina Lejon: Finns ett värde i att sätta sig
ner och gå igenom hur detta kan organiseras
för ett bättre utfall. Det kanske skulle finnas
resurser för detta. Vore bra att träffas
förutsättningslöst för att diskutera steg 1, steg
2, steg 3 osv. Frågor att diskutera kan var: Vad
är generiskt och inte? När delas detta upp
professionsspecifikt etc?
Linda Wahlqvist/Carina Olovsson: Kan ta på
sig att kalla till ett möte där en initial
kartläggning av handledarutbildningen kan
genomföras.

5.

UKÄ:s utvärdering av Covid-påverkan på
VFU för SSK och LP

Kristina Lejon: UKÄ har fått i uppdrag att följa
konsekvenser för VFU orsakat av pandemin.
SSK och LP-utbildningar ska följas i detta.
Detta är mest information för kännedom.
Carina Olovsson/Kjerstin Viglund: UKÄ ska
träffa alla lärosäten och regioner för att ha en
dialog/förberedelse inför höstens kommande
utvärdering. Medverkan sker både från
Regionen, studentrepresentant och personal
från Universitetet.

6.

Återkoppling VFU-avtalet

Linda Wahlqvist: Ute för signering och har ej
kommit in i sin helhet ännu.
Kristina Lejon: Har påbörjat en diskussion för
schablonisering, tittar även på räknemodeller
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då det finns en oro för att detta ska bli dyrare
på sikt. Innan våren ska detta vara i hamn. Ett
utkast beräknas vara färdigt innan sommaren.
Kan tidigast lanseras 2022.
Carina Olovsson: Nästa steg blir att se
förslaget. Arbetsgruppen inom Regionen
kommer att sammankallas igen, Carina tillser
detta.

7.

PAUS

8. Praxia uppföljning

Linda Wahlqvist: Träffar bland annat
Tandhygienistprogrammet imorgon för att gå
igenom Praxia. Många undrar när psykologer,
socionomer ska komma in i systemet. Datan i
Praxia är samma underlag som vi har i Ladok,
därför är det viktigt att Ladok är uppdaterat.
Implementering av Praxia i läkarprogrammet PRL ska ses i maj och förbereder där ett beslut
för implementering. En avgränsning i och med
detta är att det är begränsat till endast en
termin och en studieort för att se hur det skulle
kunna fungera då det saknas organisation för
upplägget just nu. Tanken är att detta ska ske
hösten -21.
Carina Olovsson: Det pågår just nu en
implementering av Praktikplatsen.se för
undersköterskestudenterna.
Nils Eriksson: Covid och ny lärplattform har
kommit i vägen för att arbeta med Praxia för
bland annat psykologer och socionomer – men
tanken på att använda systemet är inte släppt
än. Just nu planeras det för full
distansundervisning för kommande höst,
eventuellt att frågan kring Praxia för
psykologer och socionomer kan återupptas
under hösten -21.

9. Avstämning mot verksamhetsplan

Carina Olovsson: Verksamhetsplanen med
fastställda mål gås igenom. Beslut fattas att
Gunilla Lodnert eller Anna Wallgren bjuds in
till mötet i maj gällande God och nära vård.
Carina Olovsson/Linda Wahlqvist: Möten med
Veronica Lindberg gällande Praxia och
platsbilagor för logopederna ska bokas in.
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11. Region Västerbotten informerar

Ingen studentrepresentant medverkade

Mona Jakobsson: Läget har planat ut
litegrann, men vi måste hålla i och hålla ut ett
tag till. Tungt på NHHC (neuro, huvud, halscentrum) då Covid-patienter har tagit
neurologpatienternas platser.
Post-Covid patienter ska också behandlas av
olika specialister beroende på symtom, dessa
kommer från primärvården.
Huvudhandledare från NHHC har utbildat
kommunen i track-vård. Vilket också är och
har varit tungt att dra.
NIVA: Hög personalomsättning just nu. Dock
ska personalen också involveras i
aspirantprogrammet för IVA-vård – finns ett
hopp att trenden ska vända i och med detta.

12. Universitetet informerar

Kristina Lejon: Om 1-2 veckor kommer det bli
offentligt kring den nya Universitetsledningen
och hur den kommer att se ut de kommande
fyra åren. Stora satsningar från staten gällande
livslångt lärande samt distansutbildningar.

Nils Eriksson: Stor brist på personal i
inlandets glesbygdskommuner. Finns tankar
på att implementera servicenoder gällande
distansutbildningar för att möjliggöra träffar
för studenter, tillgång till skrivare osv.
13. VFU-strateger informerar

Linda Wahlqvist: Avrop skickas nu till
Akademi Norr som tillser tillgänglighet av
platser och bostadstillgång etc.

14. Övriga frågor

Linda Wahlqvist: Kommit en anmodan om att
byta från system från Cambro till Sharepoint.
Mappstrukturen kommer att se likadan ut.
Linda kommer att tillse att detta kommer att
funka för detta forum framöver. Injudan till
Sharepoint kommer.
Carina Olovsson: Önskar hjälp med översyn av
uppdragsbeskrivningen för medverkan i
programråd. Detta kommer att gå ut via mejl.

15. Nästa möte
5 maj, kl. 08:30-10:00
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