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 Protokoll VårdSam-kommittén 2021-11-08 

 
Närvarande  

Magnus Hultin, viceordförande 
2021 

Vice dekan Utbildning, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, 
UmU 

Kristina Lämås Universitetslektor, Inst. för Omvårdnad, UmU 

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

Veronica Lindberg Adjungerad universitetsadjunkt, Inst. för Klinisk vetenskap, UmU 

Maria Sehlin Professionsutvecklare fysioterapi RV 

Karin Bölenius Professionsutvecklare omvårdnad RV 

Madelene Dahlström Umeå medicinska studentkår 

Victoria Heldestad Universitetslektor, Klinisk mikrobiologi, UmU 

  

Adjungerade  

Linda Wahlqvist VFU-strateg, Medicinska fakulteten, UmU 

Monica Wahlström Strateg Hälsa- och social välfärd, RV 

Sofia Wikberg Sekreterare 2021 

  

Ej Närvarande  
Ulla Nygren Universitetslektor, Inst. för Samhällsmedicin och rehab. UmU 

Nils Eriksson Utbildningssamordnare, Sam.fak, UmU 

Carina Larsson Enhetschef, HR, RV 

Mona Jakobsson Bitr. Verksamhetschef Neuro-, huvud-, halscentrum, RV 

  

Justerat  
Magnus Hultin  

Carina Olovsson  

 

Ärende  Beslut/Åtgärd 

1.  Fastställande av föredragningslistan Fastställs  

2.  Genomgång av föregående protokoll Fastställs  

3.  Datum Vårdsam 2022  Godkänns  

4.  Förslag på VB, VP och tidplan (bifogas) VB gås igenom av Carina och Linda (se 

bifogade filer).  

Magnus Hultin: Målet för processen för VFU-

platser för respektive utbildningsprogram 

uppfylls, hur dokumenteras denna och hur 

följs den upp?  

Linda Wahlqvist: Redogör för nuvarande 

process som Magnus efterfrågar.  

VP gås igenom (se bifogad fil). Bland annat är 

ett nytt mål för Vårdsam är att kommittén ska 

vara informerad om vad som sägs i nationella- 

och regionala vårdkompetensrådet samt 
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Utbildning strategiska nämnden (UN) och 

fakultetsnämnden (FN), som påverkar VFU.  

Karin Bölenius: Förslag på att lägga till om att 

bevaka remisser som rör 

utbildningsfrågor/VFU som inkommer. Detta 

kommer att läggas till i planen som en 

aktivitet. Finns också anledning att se över 

handledarenkäten? Vårdsam kommer att få ta 

del av enkäten innan den går ut under 2022. 

Det föreslås även att lägga till aktiviteter kring 

VFU-konferensen som ska hållas i RV under 

2023. Kommittén anser att det är aktuellt att 

bevaka men inte aktuellt för aktiviteter inom 

kommittén.  

5.  Kommunikationsplan programråden och 

representanter i Vårdsam 

Carina Olovsson: Två respektive planer, en för 

kommunikationsplan och en för 

representanter i Vårdsam. 

Kommunikationsplan programråd gås igenom 

(se bifogad fil).  Det har funnits svårigheter i 

kommunikation kring till och från 

Vårdsam/programråd.  

Kristina Lämås: Känns tydligt hur 

informationen går från Vårdsam till PRS och 

Institutionsrådet. Når därför både 

utbildningen och Institutionen.  

Karin Bölenius: Vill bara poängtera att det 

finns väldigt bra representanter i 

programråden men det har varit svårt att 

samla in information från staberna.  

Magnus Hultin: Är detta en fråga för UN 

snarare än VårdSam?  

Carina: Kallar programrådsrepresentanter i 

RV två gånger per år. Konklusion: RV tar fram 

ett förslag till Vårdsam nästa möte. Förslaget 

lyfts med sittande programrådsrepresentanter 

och presenteras i UN. 

6.  PAUS  

7.  Medicinska studentkåren informerar Inget att notera.  

8.  Region Västerbotten informerar Monica Wahlström: Yrkesresan håller på att se 

över och skapa en gedigen introduktion för nya 

medarbetare, mest för icke-legitimerad 

personal. I övrigt är det arbete med 
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finansiering av vård- och omsorgscollege. Ska 

också se över om det finns någon annan 

representant som är mer insatta i dessa frågor 

som kommer medverka för nästa år.  

Maria Sehlin: PRAFI har arbetat mycket med 

kursplaner. Det finns även en punkt på PRAFI 

som heter information från Vårdsam.  

Karin Bölenius: Introduktionsår för 

sjuksköterskor pågår samt arbete kring 

mentorskap. Det planeras för en 

enkätundersökning kring vad studenterna får 

öva på sin kliniska praktik.  

Carina Olovsson: Studenter har fått avbryta sin 

VFU på grund av att de inte varit vaccinerade. 

Regionen ser just nu över hälsodeklarationen 

rörande Covid-frågor.  

Magnus Hultin: Av patientsäkerhetsskäl finns 

det vissa lokala beslut som gör att 

ovaccinerade studenter ej kan genomföra sin 

VFU. Universitetet kommer följa beslut som 

fattas i frågan.  

9.  Universitetet informerar Magnus Hultin: Kommande ökning av behovet 

av VFU-platser. Vi vet inte ännu hur detta 

kommer att se ut.  

10.  VFU-strateger informerar Linda Wahlqvist: Pågår översyn/kartläggning 

av VFU-platser inom FUI-rådet för att kunna 

matcha det kommande kompetensbehovet.  

 

11.  Övriga frågor  Kristina Lämås: Avtal och långsiktighet. Finns 

ett starkt tryck på att öka antal platser på 

många program, en stor fråga kring detta är 

VFU-platser. Finns en önskan om att skapa en 

mer långsiktighet i antalet platser.  

Carina Olovsson: I och med 

utbildningsdirektivet finns en tydlig ambition 

med flertalet aktiviteter för 

utbildningsuppdraget. VFU-process är 

beskriven som innefattar inventering av 

platser och ändringar årligen med bibehållna 

platser enligt avtal. 

12.  Nästa möte  

14 dec, kl. 13:00-14:30 

- 

  


