Protokoll
VårdSam-kommittén
2021-09-07

Sid 1 (5)

Protokoll VårdSam-kommittén 2021-09-07
Närvarande
Umeå universitet
Västerbottens läns
landstingför samverkan inom klinisk utbildning, Medicinsk fakultet,
Magnus
Hultin, viceordförande
Vicedekan
2021
UmU
Kerstin Viglund (Kristina Lämås
Universitetslektor, Inst. för Omvårdnad, UmU
ersätter dock ej närvarande idag)
Carina Olovsson, ordförande 2021
Tf. enhetschef/ VFU-strateg, Enheten för Utbildning, RV
Victoria Heldestad
Universitetslektor, Klinisk mikrobiologi, UmU
Veronica Lindberg
Adjungerad universitetsadjunkt, Inst. för Klinisk vetenskap, UmU
Karin Bölenius
Professionsutvecklare omvårdnad, Enheten för Utbildning, RV
Mona Jakobsson
Bitr. Verksamhetschef Neuro-, huvud-, halscentrum, RV

Adjungerade
Linda Wahlqvist
Anita Helgesson (Monica
Wahlström ersättare)
Nils Eriksson
Sofia Wikberg

VFU-strateg, Medicinsk fakultet, UmU
Vård- och omsorgsstrateg, RV
Utbildningssamordnare, Samhällsvetenskaplig fakultet, UmU
Sekreterare 2021, Enheten för Utbildning, RV

Ej närvarande
Studentrepresentant

Umeå medicinska studentkår

Carina Larsson

T.f Enhetschef, HR, RV

Maria Sehlin

Professionsutvecklare fysioterapi, Enheten för Utbildning, RV

Ulla Nygren

Universitetslektor, Inst. för Samhällsmedicin och rehab. UmU

Justerat
Magnus Hultin
Carina Olovsson

Ärende

Beslut/Åtgärd

1. Fastställande av
föredragningslistan/
Presentationsrunda

Anita Helgesson och Kerstin Viglund kommer efter detta möte att lämna
VårdSam. De ersätts av Monica Wahlström och Kristina Lämås.

2. Genomgång av
föregående protokoll

Läggs till handlingarna.

3. Uppföljning God och
nära vård Hur går vi vidare?

Karin Bölenius: God och nära vård - handlar om att vara närmare
patienten, inväntar upplägg för organisering kring detta. Strateger
beskriver upplägg på nationell nivå i dagsläget, vi behöver därför hålla
oss uppdaterade kring detta och vad det innebär för oss på lokal nivå.
Viktigt att påverka när det börjar ta form.
Kerstin Viglund: Oklart vart utbildningen befinner sig i förhållande till
Regionen i detta samt att det behövs flera forum för att diskutera denna.
Anita Helgesson: Behöver fastställas hur detta ska ske, detta kommer att
påverka VFU i stor utsträckning eftersom arenan för arbete med
patienter kommer att ändras.
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Linda Wahlqvist: Vi vet ännu inte de organisatoriska ändringarna som
detta medför, ytan för VFU får vi avvakta och se vad som händer.
Västerbottens
läns landsting
Redogör
också för Vårdsams uppgifter samt syfte med informationen
God och nära vård vi fick under föregående möte.
Magnus Hultin: Har detta startat utan representation från
utbildningarna? Saknas integrerat arbete i denna diskussion.
Anita Helgesson: I Västerbotten har God och Nära vård en regional
styrning i samverkan Region Västerbottens och länets 15 kommuner
Systemledning och framtidsbild 2030 God och nära vård
Ansvariga på politisk nivå: Samråd vård och omsorg
Ansvariga på tjänstepersonsnivå: Länssamverkansgruppen (LSG)
Delregional nivå
Det finns tre delregionala styrgrupper (med deltagare från regionen och
kommunerna) för operativt arbete inom God och nära vård i
Västerbotten:
-

Umeå-regionen
Södra Lappland (Region 8).
Skellefteåområdet

Viktigt att bevaka och beakta parallella statliga utredningar i relation till
arbetet med God och nära vård. Exempel:
Utredningar
Hållbar socialtjänst (SOU 2020:47)
Webbplats: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statensoffentliga-utredningar/2020/08/sou-202047/
Äldreomsorgslag (2020:16) som komplement till socialtjänstlagen
Särskild utredare är Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.
Slutrapport 30 juni 2022. Ta del av utredningens direktiv här.
Sammanhållen god och nära vård för barn och unga
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2021/01/sou-20216/

4. Covid-19 och
kommande höst

Carina Olovsson: Finns ny och uppdaterad information kring Covid-19
och studenter samt för chefer och ansvariga. Det upplevs enklare att få
platser för VFU nu än föregående termin då pandemin känns något
lugnare efter vaccinering.
Kerstin Viglund: Hoppas på bra uppslutning kring drop-in vaccinering
som drar i gång på campus inom kort.
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Magnus Hultin: Hur stort behov av vaccinering finns det på de
medellånga vårdutbildningarna? På läkarlinjen låg vaccinationsgraden
på 90%. Betydligt lugnare kring Covid-19 överlag än tidigare. Lägre
Västerbottens läns landsting
statistik för antalet smittade inom kategorierna lärare och student.

5. Verksamhetsplan
avstämning/Utbildni
ngsuppdraget status

VP (verksamhetsplan) och TP (tidsplan) gås igenom. Finns även en
särskild plan för implementering av utbildningsdirektivet. Dokument
återfinnes på VårdSams sharepointsida. Mycket kring
utbildningsdirektivet är kvar att implementera, men information till
chefer (som en del av ”chefens verktygslåda”) är färdig.
Pandemin har försenat många av dessa processer (ViL-grupp,
utbildningsgrupp etc). Men nu har många forum börjat komma i gång
igen.
Linda Wahlqvist/Carina Olovsson: Förslag på nytt lokalt VFU-avtal
arbetas med förslag på en ny ersättningsmodell. Det regionala VFUavtalet är uppdaterat med en skrivning om att möjliggöra en ny typ av
ersättningsmodell.

6. PAUS

-

7. Medicinska
studentkåren
informerar

Ingen studentrepresentant närvarade.

8. Region Västerbotten
informerar

Mona Jakobsson: Problem med vårdplatser, hade önskat utökad
operationsverksamhet. Alla yrkeskategorier har fått semestrar. NHHC
har genomfört ett pilotprojekt med ”post-covid”-patienter med egen
personal från centrat och träffat 1 patient/vecka. I nuläget inkommer
någon remiss/vecka. Vilket ger ett patientunderlag för något åt
framöver.
NHHC startar aspirantprogram för NKK/NIVA, ett år med utbildning i
både teori och praktik och sedan förhoppningsvis möjlighet till
specialistsjuksköterskeutbildning i intensivvård.
Karin Bölenius: Fortsätter med Introduktionsåret för sjuksköterskor för
att behålla de sjuksköterskor vi anställer. Utvärdering och förvaltning av
detta pågår just nu, i detta ingår även arbete med mentorskap. I det
stora hela har detta haft en positiv utvärdering.
Carina Olovsson: HR-partner Kristina Odström är anställd och ska
jobba 50% med karriärvägar framöver. Kort information ges om
FoU/Enheten för Utbildnings kommande organisationsförändring, det
ligger ett förslag framme men är inte helt fastställt ännu.
Anita Helgesson: Tredje omcertifieringen för Vård och omsorgscollege
kommer att vara färdig inom kort.
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Charlotta Wilhelmsson från VästKom som ska arbeta 50% på SKR:S
kansli för socialtjänstens kunskapsstyrning med samverkan med
nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården.
Västerbottens läns landsting
Karriärvägar och långsiktig och hållbar kompetensutveckling av
yrkesverksamma inom Socialtjänsten och den kommunala hälso- och
sjulvården: SKR:s - Nationella Yrkesresan
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nat
ionellkunskapsstyrningsocialtjanst/yrkesresan.32120.html
Fakta per 2021-09- 03. 246 kommuner i Sverige har anslutit sig
till Utbildningskonceptet
Samtliga 15 kommuner i Västerbotten är med. Första yrkesresan
fokuserar på området barn- och unga - start VT 2022
I Västerbotten ansvarar FoU Socialtjänst Västerbotten för ledning
och samordning av Yrkesresan Barn & unga, inklusive regional
samordning av kommunernas kontaktpersoner för Yrkesresan.
Förstudier till ytterligare Yrkeresor pågår:
-

Missbruk och beroende (RSS- Jönköping ansvarar)
Funktionshinder (RSS Västernorrland ansvarar)
Förstudie inom Yrkesresa Äldreomsorg planeras.

Samtliga satsningar ovan kan vara intressanta för VårdSam att känna
till inför fortsatt utveckling av VFU inom vård – och omsorg

9. Universitetet
informerar

Omsättning av personal/ledning inom universitetet. Marie Bixo kliver
av som prodekan, Magnus Hultin tar över och kommer inom ramen för
sin nya roll också att vara djupt involverad i olika typer av
examinationsfrågor. Universitetet ser fram emot att få öppna live utifrån
Covid-19 inom en rimlig framtid. En annan uppgift att ta tag i är också
eHälsa och studenters kunskap och färdigheter i det. Ett initiativ från
Lunds universitet är att det bör tillsättas en nationell utredning. Vilket
kan påverka alla de medicinska utbildningarna som vi bedriver.
Kerstin Viglund: Bra söktryck till utbildningarna.
Victoria Heldestad: Alla antagna studenter kom på uppropet inför
höstens utbildningsstart.
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10. VFU-strateger
informerar
Umeå universitet

Utbildningsgruppen träffades för första gången sedan februari. Fyra
regioner och tre universitet finns representerade i denna grupp.
Tillgången till VFU diskuterades och det behövs en kartläggning för att
Västerbottens läns landsting
optimera fördelningen av platser. Mittuniversitetet har fått dra ned på
utbildningsplatser för att de inte i nuläget kan täcka antalet platser för
grundutbildningen.
Carina Olovsson: Ny skrivelse för boendesubvention är skriven
tillsammans med Susanne Backlund, verksamhetschef Medicin/rehab
Lycksele/Södra Lappland.

1. Övriga frågor
11.

Victoria Heldestad: Fungerar dåligt med auskultationsdagar i
primärvården och studenters utvärderingar kring detta har också varit
mindre bra. Carina och Sofia tar upp denna fråga i interna VFU-mötet
på Enheten för Utbildning och återkopplar sedan till Victoria.

Nästa möte

5 oktober, kl. 13:00-14:30
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