Årsberättelse 2020-2021
December – Januari
Ny studentstyrelse tar nya tag | Vårdfokus (vardfokus.se)
Introduktionsutbildning med nya styrelsen, hålls på distans.
Julkalendern är något som anordnats varje år på våra sociala medier, ett viktigt projekt som lyfter våra
medlemmar och introducerar den nya styrelsen. Helst av allt ska det vara jämnt fördelat mellan de tre
yrkeskategorierna och varje år byts frågan ut. Väldigt uppskattat visar statistiken under december
månad.
Under årsmötet klubbades propositionen “Avskriva delar av CSN-lånet” igenom. Förslaget var att
avskriva en fjärdedel av lånet efter examen. Under januari månad bjöd vi in olika fackförbund och
politiska studentföreningar som kunde tänkas vara intresserad av att samverka i frågan. Vi fick positiv
respons från flera håll och ett första möte bokades in.
Slopat fribelopp är en annan fråga som Vårdförbundet och Vårdförbundet student påverkat under
covid-19 pandemin. Resultatet blev detta:
“Det finns ett fortsatt behov av att studerande kan gå in och avlasta särskilt i vården där det behövs
med anledning av coronapandemin. Därför vill regeringen förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet,
till och med den 30 juni 2021”
Slopat fribelopp till och med 30 juni 2021 - Regeringen.se
#inteunder30k var en idé som föddes på vårt första styrelsemöte. Vi var alla överens om att
ingångslönen för nyexaminerade är för låg för samtliga professioner i hela landet. Vi beslutade dock
att vi inte ska köra någon egen kampanj utan hänga på den befintliga kampanjen #tackamedlön som
Vårdförbundet i Stockholm startade. Vi anser att det är bättre att samverka och det får oss att bli
starkare tillsammans.
#TackaMedLön (tackamedlon.nu)
Programråd är en fråga som drivits under två mandatperioder. Denna fråga har varit högst aktuell vid
debatter och när vi träffat universitet/högskolor runt om i landet. Alla lärosäten bör införa ett
programråd, detta finns även som förslag i VFU-rapporten 2021.
Anja och Nadja vals till att sitta med i JSNO, i januari hölls första mötet.
Nadja medverkar på SKRs konferens om karriär och karriärmodeller som sändes live. Johnny blir
intervjuad av Vårdfokus om ansvaret att våga säga nej, till de som jobbar samtidigt som de studerar
och varför det är viktigt att veta vad som gäller.
Som student har du ansvar för att säga nej | Vårdfokus (vardfokus.se)
Februari - Mars
Extrainsatt årsmöte för fyllnadsval av styrelseledamot.
Vaccinfrågan är högst aktuell, vi jobbar för att även studenter ska bli erbjudna vaccin mot COVID-19
innan VFU. Även frågan om studenter ska hjälpa till vid vaccinering blir aktuell. Detta får en del fokus i
media.
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Vaccinet räckte inte till studenterna | Vårdfokus (vardfokus.se)
Studenten Linus: ”Jag vill vara med och göra nytta” | Vårdfokus (vardfokus.se)
Vårdstudenternas oro: Inte säkert att de får vaccin - Dagens Medicin
Studenter har drabbats hårt under pandemin | Vårdfokus (vardfokus.se)
Startar upp arbetet med den årliga VFU-enkäten, detta tar den mesta av vår tid under våren. Gruppen
för sociala medier jobbar med kampanj för att nå ut med VFU-enkäten och få bra svarsfrekvens. Tema
och frågor utformas av arbetsgruppen.
Kontakt med CSN angående ett samarbete, vi såg ett behov hos våra medlemmar att utbildas. Vi kom
dock fram till att CSN inte har möjlighet att svara på de mer djupgående frågorna, som exempelvis
“varför tilläggen är så låga” eller personliga frågor från våra medlemmar. Dessa frågor hänvisades till
politiken.
Lokalt möte med Vårdförbundet Västerbotten, efteråt såg vi behovet av att bjuda in handledare och
förtroendevalda till ett möte, vilket också gjordes.
April - Maj
Svensk sjuksköterskeförening anordnar VFU-konferens digitalt. Ordförande Nadja medverkar i panelen
och presenterar delar ur VFU-enkäten.
Återblick VFU-konferensen 2021 | Svensk sjuksköterskeförening (swenurse.se)
Biomedicinska analytikerdagen, Vice ordförande Natalee var inbjuden till ett livesänt panelsamtal med
Institutionen för biomedicinsk laboratorievetenskap, IBL, för att diskutera yrket ur ett
studentperspektiv samt vilka utmaningar som programmen står inför.
Uppstartsmöte med fackliga och politiska förbund angående propositionen “avskriva delar av CSNlånet”.
Vi firar Sjuksköterskedagen på sociala medier.
Live på Facebook med Svensk Sjuksköterskeförenings kanslichef Marie Iwarzon.
VFU-enkäten lämnas in för granskning och publicering.
vardforbundet-students-vfu-rapport-2021.pdf
Jönköping University bäst enligt vårdstudenter - Vårdförbundet (vardforbundet.se)
Juni - Juli – Augusti
Vårdförbundet student syns en del i media!
”Arbetsgivare tänjer på gränserna” | Vårdfokus (vardfokus.se)
Oro inför sommaren i vården: ”Tänjer på gränserna” | ETC
Var fjärde student överväger att byta yrke - Kvalitetsvård.se (kvalitetsvard.se)
Nadja är med i omvårdnadspodden för att tala om världens bästa yrke:
Världens bästa yrke | Svensk sjuksköterskeförening (swenurse.se)
Ordförande medverkar i TV4 nyheter angående antalet sökande till sjuksköterskeutbildningen.
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Rekordmånga vill bli sjuksköterska - Arbetsvärlden Arbetsvärlden (arbetsvarlden.se)
Semestertider och heltidsarbete för många av oss i styrelsen d.v.s. lite lugnare period med
Vårdförbundet student. Ett blogginlägg som ordförande Nadja skrev fick stor spridning och
uppskattades av medlemmarna:
En simpel sjuksköterskestudents tankar… om någon bryr sig (vardforbundetbloggen.se)
Natalee och Leo deltog vid den 34e världskongressen för biomedicinska analytiker, IFBLS, som i år hölls
i Köpenhamn. Spännande paneldebatter, föreläsningar och samtal bjöds dagarna i ända. Vi deltog vid
ett studerandeforum för att diskutera yrkets framtid, framtida arbetsuppgifter och utmaningar.
Givande samtal med studentrepresentanter från både Danmark och Norge resulterade i en
paneldebatt som avslutade världskongressen med internationella deltagare som publik. Vi var alla
eniga om att löneutvecklingen samt ingångslönerna för nyutexaminerade biomedicinska analytiker var
ett viktigt ämne att diskutera liksom att våra framtida yrkesliv står inför stora förändringar i och med
de snabba tekniska utvecklingarna som sker gällande utveckling av instrument och automatisering.
Reportage skrevs i bland annat den nationella yrkestidningen Laboratoriet och danska yrkestidningen
Danske Bioanalytikere.
September - Oktober
Ordförande Nadja träffar alla huvudhandledare för sjuksköterskestudenter i kommuner och regionen
i Halland samt programansvariga på sjuksköterskeutbildningen i högskolan Halmstad för att berätta
om VFU-rapporten. Uppskattat av såväl handledare och lärosäte som gav ringar på vattnet för
Vårdförbundet student och det framtida arbetet med att marknadsföra VFU-rapporten.
Arbetar med att uppdaterar Studentpolitiska plattform inför årsmötet .
Gruppen för sociala medier arbetar för kampanj att kandidera till styrelsen.
Årsmötesplanering är igång.
Kan jag så kan du! (vardforbundetbloggen.se)
Vinnaren av handledarpriset har även i år korats, och avslöjas på den digitala Vårdgalan den 29/10.
Här ser du vem vinnaren blev Årets handledarpris
Regeringen kommer ut med ett förslag om att höja CSN räntan med 900 % detta för att finansiera
studier senare i livet. Vi står inte bakom detta, vi har även haft kontakt med andra fackliga och politiska
studentförbund och börjat skriva på en gemensam debattartikel.
CSN-möte. Ändra fokus från propositionen till att tala om den aktuella frågan kring räntehöjningen,
enbart SACO och gröna studenter deltog.
Leo och Johnny har som medlemsansvariga tagit arbetsuppdrag som studentinformatör och
därigenom rekryterat medlemmar genom att informera blivande och aktuella barnmorskor,
biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor på diverse sätt om Vårdförbundet
och sprida relevant fakta för att driva verksamheten såväl professionerna framåt.
Ett samarbete planeras med vårdförbundets studentinformatörer för att uppmärksamma engagerade
studenter som vill göra mer för vårat framtida yrke. Med fler engagerade studenter som syns och hörs
får vi fler medlemmar till Vårdförbundet.
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Ordförande Nadja blir inbjuden att ingå i referensgruppen till utredningen om utbildning till
sjuksköterska och barnmorska, ett regeringsuppdrag som sträcker sig till våren 2022.
Resumé
Styrelsen har sammanfattningsvis haft ett bra år gällande att driva frågor framåt. Vi har påverkat för
att fribeloppet skulle fortsätta slopas så att våra medlemmar kunnat hjälpa till i vården under
pandemin. Vi har haft flertalet möten med Svensk sjuksköterskeförening, Institutet för biomedicinsk
laboratorievetenskap och Vårdförbundet på både lokal och nationell nivå men även organisationer
utanför våra professioner för att hitta gemensamma intressen och bilda samverkan. Det har i denna
styrelse varit viktigt att samverka med andra som har liknande intressen för att få större kraft att
påverka. Vi har deltagit i både nationella och internationella sammanhang i alla våra yrkeskategorier,
så även i olika tidningar och nyhetsmedier. Utöver detta har vi styrt sociala medier med frågor, quizar,
information och haft dialog med medlemmarna via våra kanaler. Vi har varit aktiva med att svara på
frågor och hjälpt studenter som behövt oss. Vårdförbundet student har haft en bra och nära samverkan
med kansliet som varit till stor hjälp under vår mandatperiod. Detta har varit en speciell tid med tanke
på covid-19 pandemin och mycket har kretsat kring detta. Vi har haft samtliga styrelsemöten via Teams
förutom ett i september då vi äntligen fick träffas fysiskt i Stockholm.
Vi är tacksamma för förtroendet medlemmarna givit oss under denna mandatperiod. Vi har med
ödmjukhet och ett starkt engagemang tagit oss an denna mandatperiod och vi känner oss väldigt stolta
och nöjda med allt vi åstadkommit under ett år. Det ska också tilläggas att samtliga i styrelsen varit
studenter på heltid och haft jobb på sidan om. Vi har rott detta i land och känner oss redo att lämna
över stafettpinnen till en ny styrelse.

Tack för oss och stort lycka till nya styrelsen!
Nadja Ståhl, Ordförande
Natalee Westman, Vice ordförande
Anja Basic, Ledamot
Johnny Bergström, Ledamot
Ida Andersson, Ledamot
Sanna Müller, Ledamot
Leo Svahn, Ledamot
Emilya Bislimova, Ledamot
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