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Professionsutvecklare omvårdnad

Elin Oxelmark

Umeå medicinska studentkår

Adjungerade
Linda Wahlqvist
Monica Wahlström

VFU-strateg, Medicinska fakulteten, UmU
Vård- och omsorgsstrateg, Region Västerbotten

Ej Närvarande
Carina Olovsson, vice ordförande 2022
Nils Eriksson
Carina Larsson
Mona Jakobsson

Tf. enhetschef/ VFU-strateg, Enheten för Utbildning, FoU-staben
Utbildningssamordnare, Sam.fak, UmU
HR, Region Västerbotten
Bitr. Verksamhetschef Neuro-, huvud-, halscentrum, Region
Västerbotten

Justerat
Magnus Hultin

Ärende

Beslut/Åtgärd

1.

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs

2.

Genomgång av föregående protokoll

Ordföranden föredrar ärendet.

3.

Samordnare av IPL vid Medicinska
fakulteten.

Ordföranden berättar att Anna Johansson,
universitetsadjunkt vid samhällsmedicin och
rehabilitering, har fått uppdraget som
samordnare av IPL vid Medicinska fakulteten.
Anna bjuds in till nästa VårdSam för att
berätta om hur arbetet fortgår.
Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kommer
Sandra Einarsson, dietistprogrammet arbeta
som samordnare för IPL. I första hand för
berörda utbildningar vid fakulteten men
framåt ser man fram emot samverkan mellan
fakulteterna.

4.

Utbildning om utbildningsuppdraget klar

En webbaserad utbildning om
utbildningsuppdraget för chefer och
medarbetare med ett pedagogiskt uppdrag i
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Region Västerbotten är nu klar och kommer
implementeras under vårterminen 2022.
5.

Studenter som behöver göra VFU utanför
terminstid pga. Covid-19

Region Västerbotten och Region
Västernorrland har inkommit med svar att
VFU kommer prioriteras, FoU Socialtjänst
meddelar att Västerbottens femton kommuner
har samma hållning.
Ordförande meddelar att Medicinska
fakulteten stödjer det beslut som
regioner/kommuner tagit om att ovaccinerade
studenter inte tillåts göra VFU i
verksamheterna.

6.

Medicinska studentkåren informerar

Inget nytt att meddela

7.

Region Västerbotten informerar

I överenskommelsen om God och nära vård
satsas 250 mkr på VFU för
sjuksköterskestudenter.
Mona Jakobsson kommer sluta och Kristoffer
Forsgren kommer att utses som ersättare.
Arbetet med kompetensstegar är på gång igen.
Det är inte utkristalliserat ännu vilka
professioner som kommer omfattas. Nytt är att
en projektledare är tillsatt för uppdraget.
Regionens utvecklingsgrupp för omvårdnad
och rehabilitering (RUGOR), underställt
patientsäkerhetsrådet, arbetar bland annat
med olika prevalensmätningar. Från
prevalensmätningarna går det att få ta ut data
för studentarbeten. Gruppen behöver
förstärkning. Tipsa gärna.

8.

Universitetet informerar

Förberedelse pågår för att starta
specialistsjuksköterskeprogram med inriktning
hjärtsjukvård.
Tillika pågår ett arbete med att se över vilka
program som skulle kunna förläggas på
distans. Ansökan ska vara ställd till
utbildningsdepartementet i slutat av februari.
UKÄ-granskning av sjuksköterskeprogram är i
full gång, där VFU-frågor är i fokus och
involverar därmed även kommuner/regioner.
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9.

VFU-strateger informerar

FUI-rådet kommer berikas med representanter
för kommuner.
Det pågår ett teknikskifte i Praxia. Praxia 2.0
förväntas bli mer användarvänligt.

10. Övriga frågor
11. Nästa möte
10 mars, kl. 13:00-14:30
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