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När omgivningarna förändras behöver vi…
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• Ha fokus på VFU utifrån en sammanhållen hälso- och sjukvård och 
god och nära vård

• Nya vårdsituationer som medför nya lärmiljöer 

• Digitala verktyg och arbetssätt

• Handledarmodeller

• Nya regler för olika utbildningar som påverkar VFU 

• Bidra till gemensamma helhetslösningar och arbeta för att uppnå 
såväl kvantitet som kvalitet i den verksamhetsförlagda 
utbildningen.



Bakgrund
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• Kommunerna hade avtal med lärosätet i sitt 
närområde för studerande på vårdutbildningar:

• Sjuksköterska, specialistsjuksköterska

• VGR hade avtal med alla lärosätena i regionen för de 
legitimerade yrkesutbildningarna sedan 2010

• 2017 lyftes frågan om länsgemensamt avtal för 
kommunerna och lärosätena

• De olika avtalen i länet överensstämmer till stor del.



Processen
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• Uppdragshandling våren -18 

• Ett avtal för de 50 kommunerna och de fyra lärosätena i länet

• Förslag till organisering och samverkan, regionalt och delregionalt

• Uppdraget var klart våren 2019 

• då ville VGR ingå i avtalet 

• Ny uppdragshandling hösten 2019 

• Arbetet försenades pga. pandemin



Avtalet omfattar

5

• Sjuksköterska

• Specialistsjuksköterska

• Fysioterapeut

• Arbetsterapeut

• Dietist

• Barnmorska

• Programmet i socialpsykiatrisk vård

• Audionom

• Biomedicinsk analytiker

• Röntgensjuksköterska

• Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

• Masterprogram inom respektive huvudområde

Avtalet gäller även internationella utbytesstudenter registrerade på kurser i ovanstående  utbildningar. 



• Reglera struktur, ansvar och finansiering 

• Skapa förutsättningar för gemensam 
utveckling och kvalitetssäkring av VFU. 

• Skapa förutsättningar för dialog mellan 
parterna avseende 
kompetensförsörjningsbehovet i 
verksamheterna och lärosätenas utbud av 
kurser och program. 

• Utveckla den verksamhetsförlagda 
utbildningen

• Samverkan inom VFU-uppdraget bidrar till 
God och säker vård i länet.

Syfte med 
vårt 
gemensamma 
avtal
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En samverkan 
på flera 
nivåer

DSG

RSG



Struktur för samverkan inom avtalet
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• Regionala styrgrupp
• Lärosätena utser varsin representant förutom Sahlgrenska 

akademin som utser två 

• VGR och kommunerna utser vardera 7 representanter

• RGS ansvarar för övergripande frågor och har dialog med 
Regionala vårdkompetensrådet Väst.

• Delregionala styrgrupper
• avgör själva hur många deltagare som ska ingå. Det ska vara lika 

många personer från varje part. 

• Grupperna ansvarar för praktiska frågor kopplat till VFU.



• Parter

• Syfte

• Ansvar

• Omfattning

• Samverkan

• Principer

• Digital hantering

• Ekonomisk reglering

• Debitering

• Handledarmodell
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Avtalets 
innehåll



Länsgemensamt avtal

• Information till SRO och VVG, politisk och 
tjänstemannaledning för vårdsamverkan i länet

• Ställningstagande i VästKoms styrelse och i de fyra 
direktionerna för kommunerna

• Regionstyrelsens personalutskott 

• Tecknande av avtal 

• Kommunchefer i respektive kommun 

• Lärosätenas rektorer 

• Regiondirektör

• Gäller från 2021-08-16
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Utmaningar
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• Styrning och ledning av VFU-platser till alla delar i länet för de 
utbildningar som endast finns på ett lärosäte (ex AT/FT)

• Att skapa fler VFU-platser

• Att utveckla struktur och nya arbetssätt med VFU

• Att utveckla handledning och utbildning av handledare och 
huvudhandledare.

• Det digitala stödet

• För många kommunerna är det nytt att samordna sig i VFU 
frågor

• Att DGS och RGS får tydliga uppdrag och avgränsningar mot t 
ex regionala vårdkompetensrådet.



• Kick off 8 februari

• För och med berörda, de som skrivit på 
avtal, som är engagerade i 
handledning, VFU studenter

• Vi lyfter VFU studenter och handledare

• Ny regional styrgrupp, RGS presenteras

• Med VFU-avtalet är alla parter med 
och stärker vårdkompetensen i 
omställningen till god och nära vård. 

• Verksamhetsförlagd utbildning gör 
skillnad!
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VFU gör 
skillnad!



• Heidi Ström 
Västra Götalandsregionen 
heidi.strom@vgregion.se

• Helle Wijk
Lärosätena 
helle.wijk@fhs.gu.se

• Lis Palm
Kommunerna 
lis.palm@fyrbodal.se
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Vi som pratar

mailto:heidi.strom@vgregion.se
mailto:helle.wijk@fhs.gu.se
mailto:lis.palm@fyrbodal.se


Tack!

14




