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Beslut/Åtgärd

1.

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs

2.

Genomgång av föregående
minnesanteckningar

Ordföranden föredrar ärendet. MA 22-02-10
läggs till handlingarna

3.

Resultatet från utvärdering av VFU i RVB,
Ht-2021

Carina presenterar resultatet av
utvärderingsenkäten för Ht-2021.Totalt var det
6 studenter som angett att de varit utsatt för
diskriminering eller kränkande särbehandling.
Detta hanterats enligt den handlingsplan som
finns i RVB. För samtliga program har dock
merparten av studenterna angett en hög grad
av nöjdhet.
En relativt hög grad av studenterna har angett
att de blivit handledda enligt den pedagogiska
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handledningsmodellen Peer learning. Totalt 49
verksamheter i RVB använder Peer learning.
Svarsfrekvensen varierar mellan
utbildningsprogrammen. Vid biomedicinsk
analytikerprogrammet är svarsfrekvensen hög,
medan den är lägre vid andra program. En
förklaring till den höga svarsfrekvensen för
biomedicinsk analytikerprogrammet kan vara
att för dem finns en
huvudhandledarorganisation.
VårdSam konkluderar - för att få upp
svarsfrekvensen bör information till studenter
om utvärderingsenkäten ges på fler sätt, exv.
innan VFU.
4.

”Boendefrågan”

Carina, m.fl. inleder med en tillbakablick över
hur turerna i ”boendefrågan” gått sedan 2015.
Kommittén är enig om att ansvaret för att hålla
uppgifter aktuella, om boendemöjligheter och
eventuella subventioneringar av
boendekostnader bör ligga hos de kommuner
som förhyr bostäder, samt de som erbjuder
subventionerade boendekostnader. Förslagsvis
skapas en Aurora-sida där länkar till
kommuner och regioner finns publicerade.
Programmen kan i sin tur dela länk till Aurora
på Canvas där studenter företrädelsevis
hämtar information. Linda stämmer av med
kommunikatör om andra förslag finns.

5.

Reviderad hälsodeklaration

Region Västerbotten har under en tid arbetat
med att uppdatera hälsodeklarationen, en ny
version finns snart på plats. Den nya versionen
kommer inkludera frågor om smittskydd mot
vattkoppor, difteri samt Covid-19.
Den nya hälsodeklarationen innebär ingen
större skillnad för Medicinska fakultetens
studenter, de fyller i hälsodeklarationen som
förut och efter genomgånget hälso- och
vaccinationsprogram vidimerar student det i
Praxia.
Utifrån att Medicinska fakultetens studenter
gör VFU spritt över hela den norra
sjukvårdsregionen vore det önskvärt med
likalydande riktlinjer för smittskydd i samtliga
sjukvårdsregioner i norr. Ordförande föreslår
att frågan lyfts till NUSS.
Studenter undrar varför det inte finns
information om vilka vacciner man fått på
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1177? Madelene tipsar att det finns i journalen
men som en besöksanteckning, inte under flik
vaccinationer.
6.

Avstämning - Peer learning i RVB

Ordförande aktualiserar frågan om vi i
samverkan kan göra något för att få ett större
genomslag i användandet av Peer learning
inom RVB.
Kommittén diskuterar olika
utbildningsmöjligheter. Frågan tas upp igen
vid VårdSam 25/5 för fortsatt dialog.

7.

Medicinska studentkåren informerar

Inget nytt

8.

Region Västerbotten informerar

Förberedelse pågår för att utvärderingsenkäten
som handledare svarar på ska gå ut till hösten
2022.

9.

Universitetet informerar

Ordförande har nyss träffat och informerat
verksamhetscheferna i verksamhetsområde 1–
2 har fått information om hanteringen av
studenter som missköter sig. Verksamheter
har rätt att avvisa studenter som uppvisar
misskötsamhet.
Carina berättar att RVB avser att ta efter
riktlinjerna vid misskötsamhet som RVN tagit
fram.

10. VFU-strateger informerar

Akademi norr planerar en workshop om VFU i
21–22 juni. Linda och eventuellt Sofia
och/eller Carina kommer medverka vid
workshop. Detta kan vara ett bra forum för
dialog om bl.a. ”boendefrågan”.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor inrapporterades

12. Nästa möte
25 maj, kl. 13:00-14:30
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