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 FUI-rådet Paragrafer  

1-9 

 

    

Datum 2022-09-14 
 

 

Tid 

 

09.00 - 12.00 

 

 

Plats Teams   

Deltagare 
 

Beslutande 

Johanna Törmä, RN 

Bodil Landstad, RJH 

Cathrine Norberg, LTU 

Eva Dannetun, MIUN 

Gunilla Isaksson, LTU 

Göran Larsson, RV 

Ingrid Hammarstrand, RVN 

Göran Larsson, RV 

Kia Ronnhed, RV 

Kristina Lejon, UMU 

Marie Häggström, MIUN 

Nina Fållbäck Svensson, NRF 

Ove Andrén, RV, RCC  

 

 

 

Adjungerade 

Linda Wahlqvist, RV 

Kristin Ahlm, RV 

Carina Olovsson, RW 

 

Övriga 
Ella-Karin Blomqvist, RN  

 

Ej närvarande 

Daniel Westerberg, RN 

Elin Ring, RJH 

Monica Wahlström RV 

Ewa Strömsten, RV  

Krister Eriksson, RJH 

Magnus Hultin, UMU 
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§ 1 Val av justerare, föregående protokoll från 2022-05-11 

 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Nina Fållbäck Svensson. Inga 

invändningar till föregående mötesprotokoll, bilaga 1, noteras. 

 

FUI- rådet beslutar  

 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

  

§ 2 Uppföljning föregående möte 

 

Nina Fållbäck Svensson presenterar, se bilaga 2. 

Vi behöver se över och revidera FUI-rådet uppdrag och syfte. Nina går igenom de uppdrag som 

som åligger FUI-rådet. Under sittande möte beslutas att uppdraget På en strategisk nivå leda 

utvecklingen av den landstingsgemensamma resursen Forum Norr för klinisk forskning tas bort.  

 

Det ges under mötet förslag om att det är bra att ordförandeskapet roterar så att det inte blir ett 

”medåkande” och att alla parter tar ansvar för det arbete och de beslut som tas. Det är viktigt att 

arbetet i FUI-rådet resulterar i handling och att de beslut som tas följs upp på ett systematiskt sätt. 

Förslag inkommer om ordförandeskap samt vice ordförandeskap om 1 år där ordförande stannar 

kvar som vice ordförande nästkommande år.  

 

FUI-rådet beslutar att väcka liv i den grupp som jobbade med framtagande av 

Vårdkompetensrådet men då med uppdrag att se över FUI-rådets uppdrag, ex. om grupper kan slås 

ihop för att minska antalet möten, se över om/hur ordförandeskapet kan hanteras på ett bättre sätt 

mm. Målet är att en ny organisation kan driftsättas till årsskiftet 2022/2023.  

 

Kristina Lejon tar upp på NUSS att detta arbete påbörjats. 

Förändringarna måste godkännas av NRF´s förbundsdirektion.  

 

FUI- rådet beslutar 
 

att uppdraget På en strategisk nivå leda utvecklingen av den landstingsgemensamma resursen 

Forum Norr för klinisk forskning tas bort. 

att tillsätta en grupp som ser över FUI-rådet uppdrag, arbetssätt och ordförandeskap.  

 

 

§ 4 Rapport från vårdkompetensråd Norr – rapport, diskussion och avstämning 

 

Nina Fållbäck Svensson visar presentation om Regionalt vårdkomptensråd Norr, se bilaga 3. 

Minnesanteckningarna från senaste mötet med presidiet 2022-09-05 Presidiet RVKR Norr biläggs, 

se bilaga 4. Minnesanteckningarna innehåller även goda exempel kopplat till VFU.   

 

Diskussion kring decentraliserade vårdutbildningar – UmU och MIUM har beviljats medel för att 

starta upp decentraliserade vårdutbildningar med planerad antagning hösten 2023. Det är viktigt 

att vara tydlig i sina annonser att VFU-placering och utbildning sker på mindre orter i glesbygden. 
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Det är viktigt att dra lärdomar från detta projekt med decentraliserade utbildningar. Norrland har 

ett bekymmersamt kompetensförsörjningsläge där det många gånger blir konkurrens mellan olika 

yrkesområden, det är inte ovanligt att arbetskraft förflyttas mellan ex. vård och industri.  

Göran Larsson föreslår att projektledaren för Projekt Kaxås bjuds in till nästa FUI-råd för att 

berätta hur de arbetat för att kunna expandera och få inflyttning till byn Kaxås i Jämtland.  

 

UmU och Region Västerbotten har tecknat nytt VFU-avtal. Avtalet biläggs protokollet, bilaga 5 

och 6. 

 

FUI- rådet beslutar  

 

att bjuda in projektledaren för Projekt Kaxås till nästa FUI-råd. 

 

 

§ 5 Rapport från ViL-, VFU- och Utbildningsgrupp 

 

Linda Wahlqvist och Carina Olovsson redogör för rapporten från respektive grupp, se bilaga 3. 

 

VFU- och VIL-gruppen 
Senaste mötet för VFU-gruppen samt ViL-gruppen ställdes in då för få kunde medverka.  

Linda och Carina ifrågasätter ViL-gruppen och dess konstellation och syfte då målen inte nås. 

Frågorna måste hanteras lokalt. Till en början var tanken att gruppen skulle vara en metodgrupp 

men engagemang saknas. Frågan skickas vidare till FUI-rådet för beslut. 

 

Utbildningsgruppen 

Utbildningsgruppen flaggar för att flertalet som gått direkt från grundutbildning till 

specialistutbildning avbryter sin utbildning. Man rapporterar även att det från alla håll är 

sjuksköterskebrist vilket gör att vårdplatser stängs. Detta är bekymmersamt.  

En god nyhet är att aspirantprogrammet vid Operationscentrum, NUS kommer att utökas. Det är 

även bra att MIUN planerar att samordna resurserna för kursen vetenskaplig metod (7,5hp). 

 

HR kommer att återigen träffas för att komplettera sammanställningen över 

kompetensförsörjningbehovet i den norra sjukvårdsregionen 2022-2026. Detta arbete är mycket 

viktigt så att universiteten kan möta behoven som finns. Det är även viktigt att man tittar på 

framtida behov utifrån förändrade arbetssätt med ex. digitalisering.  

 

FUI- rådet beslutar  

 

att se över VIL-gruppens syfte. 

 

 

§ 6 Lägesrapport HTA – diskussion målsättning 

 

Kristin Ahlm lämnar en muntlig lägesrapport HTA.  

 

Det har varit en lång startsträcka men nu påbörjat kommunikationen utåt för att informera om att 

tjänsten finns. Kristin vädjar till alla att med krafttag sprida information om HTA.  
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FUI- rådet beslutar  

 

att notera informationen. 

 

 

§ 7 Norrskenskonferensen 

 

Johanna Törmä redogör för nuläget.  

 

Datum bestämt till 14-15 september 2023 då konferenslokalen redan var uppbokad 13-14 

september som tidigare planerats.  

Arbetsgruppen kommer fortsättningsvis att träffas en gång i månaden för att stämma av att 

planeringen fortskrider. Nästa del i planeringsarbetet är att uppdatera aktivitets- och 

kommunikationsplanerna.  

Frågan om ev. underskott kan delas mellan de 7 deltagande organisationerna tas hem till resp. 

organisation. Deltagaravgiften kommer att hamna runt 2500 SEK exkl. logi och resa – denna 

summa borde täcka konferensavgiften och ev. även räcka som en buffert till nästkommande 

konferens.  

 

FUI- rådet beslutar  

 

att notera informationen.  

 

 

§ 8 Megatestbädd 

 

Göran Larsson informerar.  

Gruppen har haft två möten varav ett uppstartsmöte. Denna funktionsgrupp täcker in hela 

Norrland och det finns behov av att inkludera universiteten. Universiteten behöver veta mer och 

Göran ber Nils Sandberg att skriva ihop information om hur arbetet fortskrider. Informationen 

skickas till ordföranderegion som vidarebefordrar till FUI-rådet. Det är viktigt att arbetet som 

läggs ned i denna gruppering får återbäring i resp. organisation.  

 

En förfrågan har inkommit från RISE (Research Institutes of Sweden) som lämnat in en ansökan 

om förstudie där man ställt frågan om megatestbädd kan vara en del i förstudien i form av 

systemdemonstrator. Utlysning kommer att ske till våren.  

FUI rådet diskuterar och kommer fram till att man är tveksam till om detta skulle fungera i just 

denna tid och att vi avvaktar med denna förfrågan till vi vet vad som väntar. 

 

Göran informerar även om att Megatestbädd inte är ett gångbart namn på funktionsgruppen, nytt 

namn kommer att tas fram. 

 

FUI-rådet beslutar  

 

att Nils Sandberg skickar information om arbetet till FUI-rådets nuvarande sekreterare. 

att avvakta med förfrågan från RISE.  
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§ 9 Övriga frågor 

 

Johanna lyfter frågan om ansökan om statsbidrag för utökad VFU för sjuksköterskeutbildningen 

och tycker att satsningen är felriktad – det är inte pengar som behövs utan andra insatser. Region 

Västernorrland kommer inte att söka dessa medel och har även skickat in synpunkter om att 

framåtriktade instatser skulle vara mer effektiva. Övriga FUI-rådet håller med och beslutar sig för 

att skriva ihop ett gemensamt svar på denna insats då man tror att detta kan ha större 

genomslagskraft. Frågan om hur ett gemensamt svar ska se ut och vem som ansvarar för inskick 

tas upp på nästa FUI-råd. 

 

Denna fråga övergår till allmän diskussion om problematiken kopplat till VFU. 

Det framkommer vid diskussionen att VFU är en fråga som behöver dryftas ytterligare, förslagsvis 

genom en strategidag för att endast diskutera VFU-frågan. Alla regioner och universitet brottas 

med samma problematik och det skulle vara önskvärt att bottna frågan och komma fram till 

konkreta förslag om hur vi kan jobba vidare.    

 

 

§ 10 Nästa möte 

 

Nästa möte 23 november kl. 09.00-12.00. digitalt möte, Teams. 
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