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Närvarande  

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

Kerstin Viglund Universitetslektor, Inst. för Omvårdnad, UmU 

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 

Studentrepresentant Viktor 
Elofsson 
Mona Jakobsson 

Umeå medicinska studentkår 

  

Adjungerade  

Linda Wahlqvist VFU-strateg, Medicinska fakulteten, UmU 

Anita Helgesson Vård- och omsorgsstrateg, Region Västerbotten 

Nils Eriksson Utbildningssamordnare, Sam.fak, UmU 

Sofia Wikberg Sekreterare 2021 

  

Ej Närvarande  
Nils Eriksson 
Carina Olovsson 
Carina Larsson 
 

 

Justerat  
Kristina Lejon  

  

 

Ärende  Beslut/Åtgärd 

1.  Fastställande av 

föredragningslistan 

Fastställs 

2.  Genomgång av 

föregående protokoll 

Läggs till handlingarna 

3.  God och nära vård Anna Wallgren och Gunilla von Bergen Lodnert presenterar. Se 
bifogad presentation. 
  
Frågor efter presentationen:  
 
Karin Bölenius: Hur jobbar man med lagar, 
socialtjänstlagen/hälso- och sjukvårdslagen med olika vårdgivare 
etc?  
 
Anna Wallgren: Gemensamt ansvar att det sker en 
kompetenshöjning både inom basen och digitalisering, detta är 
gemensamt för kommunen och Regionen. Lagstödet utreds via 
SKR – vad är arbetssätt och vad är lagutmaningen. 
Datadelningen är ett problem som också utreds.  
 
Gunilla von Bergen Lodnert: Detta är ett otroligt långsiktigt 
område som vi ska jobba med. Finns många utvecklingsområden 
kring digital teknik.  
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Kerstin Viglund: Vart befinner sig utbildningarna i förhållande 
till denna omställning? Finns vi med i samverkan? 
 
Gunilla von Bergen Lodnert: Den frågan är svår att svara på.  
 
Kristina Lejon: Universitetet måste vara med på den här 
omställningen, det är av yttersta vikt att vi har en samverkan 
kring detta både från Vård- och omsorgscollage och 
universitetsutbildningarna.  
 
Göran Larsson: Våra KUM-mottagningar är viktiga nav i detta 
arbete. Har ni tittat på denna tidigare?  
 
Anna Wallgren: Det finns aktörer som borde finnas med i 
länsstrukturen. Detta behöver ligga i infrastrukturen och det 
finns noterat.  
 
Victoria Heldestad: Kommer det att öka mängden 
egenprovtagning?  
 
Gunilla von Bergen Lodnert: Viktigt att vi sammankallar alla 
kompetenser och utreder ett arbetssätt innan det sjösätts.  
 
Anita Helgesson: Det pågår nu flera utredningar som är viktiga 
och kommer underlätta för God och nära vård, bland annat 
Nationellt samråd för kompetensförsörjning.  
 
Kristina Lejon: Det är viktigt att utbildningen kan möta detta så 
vi inte drar åt något annat håll.  
 

4.  Arbetsterapeuter i RV Gäst: Susanne Backlund Bitr verksamhetschef medicincentrum 

Södra Lappland. Frågan har uppstått i ett chefsnätverk för 

rehabiliteringschefer. Vi har svårt att rekrytera arbetsterapeuter 

eftersom programmet nu bara har intag en gång/år. Extra svårt i 

inlandet men även svårt i Skellefteå och Umeå. Det finns ett 

önskemål om två starter per år.  

Ulla Nygren: Vi är i ett läge där vi funderar mycket, vi kommer ha 

en planeringsdag för utbildningens framtid. Vi ser en större 

efterfrågan på arbetsterapeuter i hela Sverige. Bekymmer är att 

utbildningsplatserna fylls inte i dagsläget, det blir ingen 

konkurrens för platserna så därför kommer vi inte kunna ha två 

öppningar/år.  

Kristina Lejon: Lågt söktryck korrelerar också med mindre antal 

färdigutbildade anställbara personer.  

Göran Larsson: Kan man ställa krav på att VFU ska göras i norra 

sjukvårdsregionen?  

Kristina Lejon: Ja det finns tankar kring detta.  

Göran Larsson: Kan man profilera utbildningen mot God och 

nära vård? 
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Kristina Lejon: Det kan vara ett sätt att öka attraktiviteten men 

det får diskuteras på arbetsterapins planeringsdag.  

Ulla Nygren: God och nära vård och tankesättet ingår i de 

arbetsmodeller som redan arbetas efter så det går bra ihop.   

Linda Wahlqvist: Informerar om Akademi Norr där man arbetar 

med att marknadsföra verksamheterna mot utbildningarna. Man 

kanske kan göra en gemensam arbetsterapeutisk satsning i 

marknadsföringssyfte?  

Susanne Backlund: Det är en liten grupp, det är få som vet vad en 

arbetsterapeut gör. Tror att en distansutbildning skulle gynna de 

lokala orterna. 

Karin Bölenius: Man bör se över möjligheter till särskild satsning 

för kompetenshöjning av personal, liknande som vi gör för 

exempelvis operationssjuksköterskor. Problemet är att det är 

brist på personal i fler yrkeskategorier.   

5.  Gemensam 

handledarutbildning  

- 

6.  Schabloniserad VFU-

kostnad  

Kristina Lejon: Vi tittar på ett underlag från Universitetets sida 

för att få till detta. Detta är förankrat från Regionens sida på 

högre nivå. Tanken var att det skulle vara klart 2022, dock 

kanske detta inte är genomförbart tidsmässigt.  

7.  Medicinska studentkåren 

informerar 

Ingen information 

8.  Region Västerbotten 

informerar 

Göran Larsson: KTC Umeå/Skellefteå. Bygget i Umeå håller på 

att specificera krav och projekteringen i Skellefteå går vidare. 

KTC kommer nog i framtiden vara mer av ett lärcentra mer än 

bara färdighetsträning.  

Kristina Lejon: Pågår det något samarbete med utbildningen?  

Kerstin Viglund: Oklart, men enligt Göran Larsson så finns 

någon form av samverkan.  

Mona Jakobsson: Covid-IVA har stängt och stabsläge avaktiverat.  

Göran Larsson: Staberna inom regionen ses över för att förbättra 

stödet mot organisationen. Arbete med detta fortgår.  

Karin Bölenius: År 2023 så kommer SSF hålla en konferens i 

Västerbotten för samtliga vårdutbildningar.  
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Anita Helgesson: Information från region Västerbotten 

(Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) - 

kommunerna) 

-Pilotprojekt- som leds av 

SKR  Jämställdhetsintegrering med särskilt fokus på 

hedersrelaterat våld 2021-2023, 

Två RSS- er i landet är utvalda -RSS- Värmland och RSS-

Västerbotten /FoU Socialtjänst.  

Inriktning i Västerbotten är att utveckla arbetssätt och 

kompetens om jämställdhet inom socialtjänstens 

verksamhetsområden. 

På gång inom FoU Socialtjänst  

Det mesta återfinns på webbsidan www.fousocialtjanst.se 

-Nationella Vårdkompetensrådet  

-Konferens om vårdens kompetens-försörjning 24 

september 2021 

”Vi vill skapa en nationell arena för utbyte av kunskap och 

erfarenheter kring aktuella frågor om kompetens inom vården”.  

Ur innehållet:  

Hur kan Nationella vårdkompetensrådet bidra till att förbättra 

vårdens kompetensförsörjning? 

Analyser, statistik och prognoser – vilka kunskapsunderlag 

behöver vi och hur kan de bidra till önskvärd förändring? 

Kompetensförsörjning i ett komplext vårdlandskap 

Teoretisk kunskap och praktiskt handlag – hur förbereder vi 

studenterna på bästa sätt? 

Landsbygdernas utmaningar med kompetensförsörjningen 

Från student till specialiserad läkare – analys och uppföljning 

efter Nationella vårdkompetensrådets statistikbaserade 

flödesbeskrivning av yrkesgruppen läkare 

Hur vidmakthåller vi lärdomarna av coronapandemin? 

 

Anmälan till konferensen den 24 september är öppen 

from. 2021-06-08 

http://www.fousocialtjanst.se/
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Webbplats:https://www.nationellavardkompetensradet.se/om-

radet/radets-verksamhet/konferens-24-september-2021/ 

 

9.  Universitetet informerar Det pågår en kartläggning som Regeringen initierat kring VFU på 

sjuksköterske- och barnmorskeprogrammet. Regeringens tanke 

med detta är att utbildningarna ska innehålla 50% VFU. Rapport 

ska redovisas under nästa år i juni.  

Karin Bölenius: Frågeformulär har kommit ut kring detta för 

Universitetet men ej till Regionen? Detta bör FoU bevaka.  

10.  VFU-strateger 

informerar 

-  

11.  Övriga frågor  Victoria Heldestad tar sin punkt vid nästa möte.  

12.  Nästa möte  

 

Tider med förslag för tider för hösten skickas ut via mejl.  
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