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 Protokoll VårdSam-kommittén 2021-10-05 

 
Närvarande  

Magnus Hultin, viceordförande 
2021 

Vicedekan för samverkan inom klinisk utbildning, Medicinsk fakultet, 
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 

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

Madelene Dahlström Umeå medicinska studentkår 

  

Adjungerade  

Linda Wahlqvist VFU-strateg, Medicinska fakulteten, UmU 

Nils Eriksson Utbildningssamordnare, Sam.fak, UmU 

Sofia Wikberg Sekreterare 2021 

  

Ej Närvarande  
Monica Wahlström  
Nils Eriksson 
Karin Bölenius 
Carina Larsson 
 

Strateg, Hälsa- och Social Välfärd 
Utbildningssamordnare, Sam.fak, UmU 
Professionsutvecklare omvårdnad, RV 
T.f Enhetschef, HR, RV 

Justerat  
Magnus Hultin  

Carina Olovsson  

 

Ärende  Beslut/Åtgärd 

1.  Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns. 

Presentationsrunda av nya och gamla 

deltagare.  

2.  Genomgång av föregående protokoll Läggs till handlingarna.  

3.  Uppföljning av VFU-enkät Carina Olovsson går igenom 
bakgrundinformation om VFU-enkäten. Samt 
visar en presentation av de olika programmens 
översiktliga svar. Framgår av enkäten att det 
finns studenter som upplevt kränkande 
särbehandling under vårens VFU. Detta är 
hanterat med verksamheter och 
huvudhandledare. Generellt mycket nöjda 
studenter i tanke på rådande pandemi. 
Nöjdhet för VFU ligger mellan 86% -100% 
mellan de olika studentgrupperna, resultat 
finns också att ta del av på 
www.regionvasterbotten.se 
 
Linda Wahlqvist: Kan man se att 
svarsfrekvensen är tydligare någon specifik del 
av organisationen?  
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Carina Olovsson: Det man kan se är att det 
finns en tydligare svarsfrekvens där vi har en 
mer väl förankrad 
huvudhandledarorganisation. I andra 
sammanhang (där 
huvudhandledarorganisationen är lika tydlig) 
exempelvis socionomer och psykologer får vi 
inte upp svarsfrekvensen i den utsträckning 
som vi önskar.  

4.  Handledarutbildning  Magnus Hultin: Vi behöver en mindre 

omfattande handledarutbildning än den på 7,5 

högskolepoäng som en introduktion till 

handledarskapet. Frågan är hur vi designar en 

sådan utbildning.  

Carina Olovsson går igenom en presentation 

med överblick över andra 

regioner/lärosäten/Skolverket samt Vård- och 

omsorgscolleage erbjuder. Carina går också 

igenom hur Region Västerbotten tidigare har 

lagt upp sin handledarutbildning samt insatser 

under 2021. Vårdsamrepresentanter 

uppmanas ta del av Region Västerbottens 

utbildning av Utbildningsuppdraget för chefer 

och medarbetare med pedagogisktuppdrag 

som kommer publiceras under hösten. 

Öppen fråga: Tankar kring 

handledarutbildningar? Vad behövs? Vad är 

gemensamt? Skiljer?  

Linda Wahlqvist: Mycket är lika trots 

profession när det handlar mycket om 

bemötande etc.  

Magnus Hultin: Det finns också yrkesspecifika 

delar som kan behöva delas in i olika delar. 

Veronica Heldestad: Håller med Magnus, 

eftersom BMA ena inriktningen inte har någon 

patientkontakt.  

Kristina Lämås: Få personer kvar som kan 

handleda, vad behöver dessa personer för stöd. 

Dåligt med VFU-platser. Behövs stöttning i 

organisation kring VFU? 

Handledningsmodeller?  

Linda Wahlqvist: Tillgänglighet är en viktig del 

för att så många som möjligt kan få ta del av 

dessa. Bra med digital lösning samt 

möjligheter till att verksamheter kan få sitta 

ner och diskutera tillsammans för att inte 

tappa den delen av utbildningen.  
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Carina Olovsson lyfter tanken kring att skapa 

något övergripande i den norra 

sjukvårdsregionen. Carina lyfter även 

Vårdportal.se med flera gratis och tillgängliga 

utbildningar. Dagens diskussion om 

handledarutbildningar får ses som en 

inledande diskussion för kommande 

diskussioner och som en möjlig aktivitet till 

verksamhetsplanen 2022. 

5.  PAUS - 

6.  VårdSams ledamöter från respektive 

program presenterar 

förändringar/aktuellt kopplat till VFU 

Kristina Lämås: Mindre avhopp från 

programmet i de tidigare terminerna. Vilket 

genererar större behov av VFU-platser. 

Inväntar också utvärderingen av UKÄ:s 

undersökning.  

Ulla Nygren: Arbetet med Praxia finns det 

förhoppningar kring att det ska underlätta 

planeringen av VFU. En planeringsdag 

ägnades helt år VFU. Bjöd in gäster från 

Jönköping som arbetar heltid med VFU för ett 

kunskapsutbyte. Bedömningsunderlagen gås 

också igenom och Luleå Tekniska universitet 

(LTU:s) modell har man tittat närmare på.  

Linda Wahlqvist: AssCe-formulär finns nu i 

Praxia för sjuksköterskeprogrammet. Detta 

kommer också att föreslås för de andra 

programmen.  

Victoria Heldestad: Har haft mindre antal 

studenter som klarat av kraven. De har därför 

tagit in ett överintag av studenter.   

Veronica Lindberg: Nationellt utbildningsmöte 

ska hållas. Utbildningsplanerna som är 

aktuella nu matchar inte den kliniska 

verksamheten. I övrigt är det svårt att få ihop 

VFU-platser.  

7.  Medicinska studentkåren informerar Läkarvillan kommer att öppna inom kort.  

8.  Region Västerbotten informerar Carina Olovsson: Redogör för information för 

vad som gäller ovaccinerade medarbetare som 

har gått ut på chefskanalen. Det är önskat att 

förtydliga att det också gäller studenter. Det 

pågår också frågor kring hur minderåriga 

elever ska hanteras inom ramen för praktik, 

https://vårdportal.se/
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den stoppas nu men förhoppningsvis kommer 

den igång under senare termin.  

Mona Jakobsson: Ingen tredje dos för personal 

är i dagsläget planerad.  

Carina Olovsson: Finns riktlinjer kring 

praktiska utbildningsmoment för att undvika 

smittspridning.  

9.  Universitetet informerar Magnus Hultin: I regleringsbrevet för 2022 

kommer UmU att få i uppdrag att under 

perioden 2022-2025 examinera 1720 studenter 

med sjuksköterskeexamen, 

röntgensjuksköterskeexamen, 

specialistsjuksköterskeexamen eller 

barnmorskeexamen. Under perioden 2017-

2020 utfärdades 1672 examina på dessa 

utbildningar. UmU behöver med andra ord öka 

antalet examina med drygt 3%. Detta kan ske 

genom att öka antalet studenter som antas på 

programmen eller genom ökad 

genomströmning. Totalt sett behövs sannolikt 

fler praktikplatser. 

Mona Jakobsson: Vi önskar fler sjuksköterskor 

men vårdplatser minskar och vi har få 

sjuksköterskor etc vilket gör det svårt att få 

ekvationen att gå ihop.  

Carina Olovsson: Det finns tankar och 

ambitioner inom Region Västerbotten för att 

kunna öka antalet VFU-platser dessa finns 

också delvis beskrivna i Utbildningsdirektivet. 

Det är också viktigt att vi tillsammans ser 

möjligheter för de olika utbildningarnas VFU:s 

placeringar utifrån var vården kommer 

bedrivas i framtiden. 

Kristina Lämås: Det kommer en översikt med 

grundutbildningsansvarig Christina Juthberg 

för att inventera vart det är möjligt att förlägga 

VFU-platser i verksamheter som i dagsläget 

inte används för VFU, i kombination med att 

studenterna måste nå sina lärandemål på 

dessa platser.   

10.  VFU-strateger informerar Linda Wahlqvist: Det är svårt även för andra 

program att få ihop VFU-platser.   

11.  Övriga frågor  Verksamhetsplanering inför kommande år 

kommer att tas upp på nästa VårdSam.  
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12.  Nästa möte  

8 nov, kl. 08:15-09:45 

 

  


