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INTERPELLATIONSSVAR: ANGÅENDE VFU FÖR SJUKSKÖTERSKESTUDENTER
Interpellanten Maria Dellham (M), ställer tre frågor om VFU för
sjuksköterskestudenter:


Vad är orsakerna till att VFU inom MDH rankas så lågt av
sjuksköterskestudenterna?



Vilka åtgärder kommer att vidtas för att förbättra VFU för sjuksköterskor
inom Region Västmanland



Finns det något säkerställd anledning till att antalet VFU-veckor minskar inom
Region Västmanland

Mälardalens Högskola täcker Södermanland, Västmanland och Södertälje.
Svarsfrekvensen i enkäten är som interpellanten påpekar låg. Av de som svarat hör
bara 29 till Mälardalens Högskola, och det går inte att veta om personerna som
svarat har gjort VFU i Region Västmanland.
Analyserar man fritextsvaren så hittar man flera utsagor som tyder på att
studenterna är nöjda med sina VFU-placeringar i Region Västmanland. Därtill har
man inom exempelvis Psykiatrin i Region Västmanland gjort en egen omfattande
utvärdering och här visar resultaten att studenterna upplever gott bemötande, stort
inflytande och hög kvalitet. Här deltog 90 av totalt 122 sjuksköterskestudenter.
En väl genomförd VFU-ranking kan vara ett bra underlag för förbättringsarbete men
som frågeställaren är inne på så dras nuvarande utformning med problem.
Tjänstemän inom Region Västmanland har haft kontakt med Vårdförbundet Student,
som gör rankingen, och erbjudit att vara med i en referensgrupp eller liknande för att
om möjligt rikta in rankingen på kvalitetsfrågor och höja svarsfrekvensen.
VFU-rankingen har dock uppmärksammats av MDH och Region Västmanland ser fram
emot att tillsammans med MDH och de andra praktikgivarna i MDH:s ”Branschråd
Vård” analysera enkäten närmare för att se om det går att identifiera
förbättringsåtgärder.
En åtgärd är det utvecklingsprojekt som startades våren 2017 med syfte att
vidareutveckla lärandemiljöerna i den praktiska utbildningen för samtliga studenter
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som gör sin VFU/praktik inom Region Västmanland. Projektet drivs i uttalad
samverkan mellan Region Västmanland och berörda lärosäten (MDH och Uppsala
universitet). Målet med projektet är att säkerställa att studenterna når fastställda
lärandemål för den praktiska utbildningen.
Det kan finnas flera skäl till att antalet VFU-veckor minskar i Region Västmanland,
men hittills har Regionen alltid lyckats placera sjuksköterskestudenter i nivå med de
beställningar som MDH har gjort. Att det VFU-veckorna minskar kan exempelvis
handla om att studenter anmäler sig men sedan inte blir behöriga, vilket i sin tur kan
handla om ökade krav för att få göra VFU. Det kan också handla om att studenterna
blir mer rörliga och gör uppehåll, eller hoppar av utbildningen.
Region Västmanland följer översiktligt utvecklingen men har fokus på att
tillhandahålla VFU-platser av bra kvalitet och i sådan omfattning att MDH kan klara
uppdraget att tillhandahålla utbildning som svarar mot studenternas efterfrågan och
arbetslivets behov.
Med detta anser jag interpellationen besvarad

Lena Johansson (S)
Regionråd

