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landstingför samverkan inom klinisk utbildning, Inst. För kirurgisk och
Magnus
Hultin, viceordförande
Vicedekan
2021
perioperativ vetenskap, UmU
Kristina Lämås
Universitetslektor, Inst. för Omvårdnad, UmU
Carina Olovsson, ordförande 2021
Tf. enhetschef/ VFU-strateg, Enheten för Utbildning, RV
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, RV
Karin Bölenius
Professionsutvecklare omvårdnad, RV
Adjungerade
Linda Wahlqvist
Monica Wahlström
Nils Eriksson
Sofia Wikberg

VFU-strateg, Medicinska fakulteten, UmU
Strateg Hälsa- och Social välfärd, RV
Utbildningssamordnare, Sam.fak, UmU
Sekreterare 2021, RV

Ej Närvarande
Carina Larsson
Mona Jakobsson
Studentrepresentant

Enhetschef, HR, RV
Bitr. Verksamhetschef Neuro-, Huvud,- Halscentrum RV
Umeå Medicinska Studentkår

Justerat
Magnus Hultin
Carina Olovsson

Ärende

Beslut/Åtgärd

1.

Fastställande av föredragningslistan

Godkänns

2.

Genomgång av föregående protokoll

Läggs till handlingarna

3.

Datum 2022, Kickoff

Datum för kommande år godkänns. Linda
Wahlqvist kommer att skicka kallelser. Det
finns tankar kring att kunna ses fysiskt för att
kunna diskutera vissa frågor. Mer planering
om detta närmare beroende på pandemiläge.

4.

Verksamhetsplan VP,
Verksamhetsberättelse VB samt Tidplan Beslut

Mindre redaktionella ändringar i dokumenten
(både verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse) diskuterades.
Ordförande och VFU-strateger ges i uppdrag
att revidera samt skicka runt i Vårdsam för
godkännande.
Karin Bölenius: Vi har utbildat 87 stycken
sjuksköterskor i handledning (8h) inom ramen
för Introduktionsåret för sjuksköterskor. Linda
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Wahlqvist föreslår att detta tydliggörs i
aktivitetsplanen.
Umeå universitet

Västerbottens läns landsting

Nils Eriksson: Önskar tydliggöra att detta
gäller programmen som ligger under den
Medicinska fakulteten och att Samfak inte
finns representerade. Det kommer också att
tydliggöras också att det finns representation
från primärkommunerna.
Ulla Nygren: Upplever att vi inte har någon
aning om de interna
handledningsutbildningarna som hållits inom
RV.
Linda Wahlqvist: Information kommer om
handledningsutbildningar på chefskanalen när
det är aktuellt, information finns även på
Utbildningsportalen på intranätet Linda inom
RV. UmU anställda kan ta del av regionens
Utbildningsportal via Aurora. Se länk:
Utbildningsportal Region Västerbotten
(umu.se)
Karin Bölenius: Dessa utbildningar har under
året 2021 inte gått i vanlig ordning relaterat till
rådande pandemi och bristande resurser.
Mindre ändringar i aktivitetsplanen justeras.
Kristina Lämås: Uppföljning av innehållet i
handledarutbildningar (återfinns i
aktivitetsplanen) svarar inte kommentarerna
på.
Magnus Hultin: Det finns medel avsatta för att
skapa en handledarutbildning digitalt. Men
någon djupare analys av innehåll har inte
genomförts under året, utan bara att de
genomförs.
Linda Wahlqvist kommer att justera
verksamhetsplanen samt resterande
dokument, när dessa dokument är godkända
kommer de skickas till NUSS.
Victoria Heldestad: Hur utses nya
representanter i Vårdsam? Kommer att delges
nya arbetsuppgifter under 2022.
Magnus Hultin: Nya representanter ska
passera fakultetsledningen innan de
godkännes för deltagande i Vårdsam. Behövs
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också ett förtydligande kring vad ViL-grupper
faktiskt innebär i organisationen.
Umeå universitet

Västerbottens läns landsting

5.

Info Covid-19

Punkten utgick.

6.

Uppföljning kommunikationsplan RV
Programråd

Flyttas till nästa Vårdsam.

7.

Medicinska studentkåren informerar

Ingen representant närvarande.

8.

Region Västerbotten informerar

ViL-samordnare kommer att implementeras
under kommande år enligt beslut från HSLG
idag. Studierektor för PTP-psykologer kommer
också att tillsättas. Under hösten vartannat år
kommer man som PTP-psykolog även att få
forska vid sidan av den del man ska arbeta
kliniskt.
RCC har tillförts FoUI-staben (ny benämning
där I står för Innovation) efter den
omorganisering staben genomgått, som
kommer gälla från och med årsskiftet.
Arbetet med AT/ST/BT inom ramen för
läkarutbildningen kommer att från årsskiftet
att vara en egen sektion inom Enheten för
Utbildning och Kunskapsutveckling. Utöver
detta kommer olika ”team” inom enheten att
sättas ihop.

9.

Universitetet informerar

Belastningsregisterutredningen och kliniska
undervisningsmottagningar är det som är mest
aktuellt just nu. Fastighet är inkopplad för att
se över hur olika lösningar för de kliniska
undervisningsmottagningarna skulle kunna se
ut. Handledningsutbildningar ska också
utformas så de är tillgängliga för fler kliniskt
verksamma. VFU-platser och tillgängligheten
av dessa är också en viktig fråga tillika
handledningsmodeller och kostnader för detta.
En annan notering är att fler platser för
specialistsjuksköterskor köps för anställda i
regionen.
Nils Eriksson: Önskar att Samfak och Medfak
man samarbeta kring samordningen av
utbildningarna då samordnare inom Samfak
nu tillsätts på 20%.
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Umeå universitet

Västerbottens läns landsting

10. VFU-strateger informerar

En annan aktuell punkt just nu är förslaget på
Handläggningsordning för personuppgifter i
studentarbeten som förväntas beslutas av
rektor under januari månad.
Linda Wahlqvist: Flaggar för Workshop Praxia
17 februari. Linda har också nyligt träffat
Akademi Norr som har äskat pengar för att
kunna samordna VFU för de kommuner som
ingår i Akademi Norr.
Carina Olovsson: Uppdatering från FUI-rådet.
Man har samsats om bättre samordning kring
VFU-förfrågningar mellan Regionerna
(gällande sjuksköterskor). ”En väg in” samt
bättre uppföljning. Detta för att kunna dela
platser då flera regioner har få/brist på VFUplatser för sjuksköterskor.

11. Övriga frågor

Sofia Wikberg redogör för bristen på VFUplatser för sjuksköterskor på
grundutbildningen samt bakomliggande
orsaker till detta samt att åtgärder behövs för
att kunna säkerställa platser vid ökat söktryck
och mindre avhopp, samt vid tillämpning av
EU-direktiv som innebär 50% VFU under
grundutbildningen. Region Västerbotten
behöver kraftsamla för att tillgodose behovet
av VFU-platser under kommande terminer.

12. Nästa möte
10 februari, kl. 13:00-14:30

Universitetet tar över ordförandeskapet för
verksamhetsåret 2022 med Magnus Hultin
som ordförande.
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