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Protokoll från NHS medlemsmöte den 19 september 2019
19 medlemmar från NHS deltog.
Lokal: Academicum, rum Lars Öberg.
1.Tema ”Akademin och dess utbildningar”
Föreläsare: vice dekan Silvana Naredi och prefekt Karin Ahlberg

Conny Persson i nätverkets arbetsgrupp för utbildningsfrågor introducerade mötets tema
och lyfte fram de utmaningar som kännetecknar situationen.
Silvana Naredi presenterade akademins olika utbildningar som innehåller 3-åriga, 4-åriga och
5-åriga utbildningsprogram med flera olika yrkesinriktningar. Sett till det totala antalet
studenter är läkarprogrammet det största (1474 studenter 5 år) följt av
sjuksköterskeprogrammet (702 studenter 3 år) och tandläkareprogrammet (470 studenter
5 år). Akademin har också program på avancerad nivå Magister (1 resp 2 år).
Utbildningsprogrammen har utökats efter nationella beslut. Fler läkarstudenter per år (+ ca
100) tas nu in jämfört med för tio år sedan. Programmen för barnmorskor, sjuksköterskor
och specialiserade sjuksköterskor fick kraftiga ökningar 2015.
Silvana gav en beskrivning av aktuella problem och utmaningar. Utbildningsuppdraget
uppnås inte, fler studenter hoppar av, ökande behov av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
samt att en ny läkarutbildning ska införas fr o m ht 2021.
Programmen för läkar- och sjuksköterskeutbildningarna klarar fn inte att fylla tilldelade och
finansierade utbildningsplatser med studenter. En orsak till det är avhopp från utbildningen.
Noterbart är t ex att antagningspoängen för sjuksköterskeprogrammet har minskat markant
under de senaste fem åren. Silvana efterlyste vidare att utbildningsuppdraget måste stärkas
inom sjukvården. Att uppdraget måste räknas in i arbetsplaneringen så att tillräcklig tid kan
säkerställas.
För att till viss del möta problemen har akademin tillsammans med VGR föreslagit att
utbildningsvolymerna för sjuksköterskor och barnmorskor reduceras något.
Karin Ahlberg presenterade aktuella utvecklingsfrågor för institutionen för vårdvetenskap
och hälsa. Hon betonade att det krävs både forskning och utbildning för att nå en komplett
akademisk nivå. Förstärkning behövs framförallt av forskare. Samverkan med vården är
också i fokus bl a som en följd av den omställning och utveckling av den nära vården som

sker i regionen. Utbildningen av sjuksköterskor behöver utvecklas för att ge grund till en mer
autonom roll för sjuksköterskor i framtiden. En pedagogisk översyn görs därför bl a med
inriktning att minska avhoppen.
Föreläsarnas bilder bifogas anteckningarna.
I den efterföljande diskussionen konstaterades att andelen som fullföljer utbildningarna
sjunker men att avhopp också är vanliga inom andra utbildningar. En hypotes är att den
långa högkonjunkturen påverkar eftersom många attraktiva alternativ till utbildning finns.
Vidare diskuterades hur svårigheterna att få en bra samplanering mellan utbildning och vård
kan lösas. Skulle en samlad organisation vara lämplig ?
2. Projektet ”Tankesmedjan NHS”.
Kent Lundholm presenterade arbetsläget. Ett domännamn har skapats
www.tankesmedjannhs.se och det kan kopplas till twitter och facebook. Inspiration kan
hämtas från Forum for Health Policy´s hemsida. LIF och Sahlgrenska Science Park är
intresserade men NHS måste komma igång först. Finns behov av någon för att hålla i
hemsidan (administratör). Ingvar Karlberg har också skapat en blogg.
3.Korta rapporter från arbetsgrupperna.
Äldregruppen. Bibbi: Gruppen har ännu inte fått svar från ledande politiker i regionen ang
den planerade uppvaktningen.
Utbildningsfrågor. Conny: Gruppen kommer att ta fram en skrivning.
Modellgruppen. Curt: Analys av styrningen av hälso- och sjukvården och förutsättningarna
för en förändring pågår.
Tillgänglighet: Axel: En debattartikel har publicerats i DN. Föreslogs att den läggs på bloggen.
4. Lokalfrågan. Akademin har meddelat att vi inte kan utnyttja lokalen fr o m årsskiftet pga
att lokalerna är alltför upptagna. Kontakter tas nu bl a med Läkarsällskapet.
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