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Proposition 3: 

Införande av ny sektion, SköSjuk 

Bakgrund 
Verksamheten för Vitae under åren ‘15, ‘16 och ‘17 har haft strukturen att inom institutionerna hälsa, 
lärande och biovetenskap genomföra studieövervakande verksamhet, arbetsmarknadsfrågor, 
studiesociala evenemang samt två introduktioner varje år.  
 
Detta har inneburit att Vitae som sektion ansvarat för flertalet program och större mängder av 
studenter vilket har resulterat i en stor arbetsbelastning och otydlig studentrepresentation som negativt 
påverkat verksamheten. 
 
För att åtgärda dessa problem ser Vitae styrelse att man behöver minska på arbetsbördan vardera 
styrelseledamot blir utsatt för och att omforma verksamheten så att det framgår tydligare vilket arbete 
sektionen utför mot de studerande genom att instifta en ny studentsektion och integrera med redan 
fungerande organisationer inom områderna.  
 
Genom att införa en ny studentsektion med inriktning på enbart studerande inom huvudämnesområdet 
omvårdnad bör man kunna uppnå dessa mål. Sjuksköterskeprogrammet på högskolan fungerar 
annorlunda från andra program genom att de har utformat en organisation som redan bedriver mycket 
av de uppgifter sektionen utför när det gäller studieövervakning och arbetsmarknadsfrågor.  
 
Organisationen inom programmet fungerar genom att varje klass har 2 representanter (totalt 12st) som 
varje halvår kallas till möte med programansvariga för att utvärdera terminen och kurserna. 
Vårdförbundet som är en facklig representant för sjuksköterskor har 1 till 2 representanter per klass där 
frågor inom arbetsmarknadsområdet blandannat hanteras genom fortlöpande mässor, stipender och 
forskningsmöjligheter genom stiftelser. Sveriges olika kommuner och landsting söker blivande 
sjuksköterskor och vårdpersonal för kommande anställningar efter examen vilket skapat ett önskemål 
att deltaga på framtidsmässan o dyl.  
 
Genom att nå ut till klassrepresentanter, fackliga representanter och specifikt nå ut till 
sjuksköterskestuderande samt utomstående organisationer förväntas ett ökad engagemang hos de 
studerande, ökat medlemsantal inom SiS, tydligare representation, förbättrad hållbarhet och 
kontinuitet. 
 
Denna fördelning kommer även omfatta alla som har omvårdnad som huvudämne på kandidat, 
master/magister och forskarnivå vilket även erbjuder dessa en godtycklig representation.  
Vitae som sektion kommer att ansvara för programmen som kvarstår och har därmed minskat 
arbetsbördan per engagerad och en mindre grupp att representera som gör verksamheten tydligare. Det 
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är således samma arbetsuppgifter och ansvarsområden som kvarstår vilket inte kommer drabba 
nuvarande studerande negativt.  
 

Förslag till beslut 

Vitaestyrelsen fö resla r sta mman 
att1 Studentkåren i Skövde inrättar SköSjuk som sektion för studerande inom huvudämnesområde 
omvårdnad från årsskiftet med verkställande den 01 januari 2018 där styrdokumentet för sektioner ska 
gälla. 


