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Förslag till Samverkansavtal om den verksamhets
förlagda utbildningen på vårdutbildningczr
KSLs sociala välfärdsberedning beslöt den 2 februari 2012 att ge kansliet i
uppdrag att ta fram ett länsövergripande avtal inom VFU-området.
Bakgrunden är att behovet av högskoleutbildad personal ökar inom kommu
nernas ansvarsområde och att Centrum för klinisk utbildning (CKU), som har
ett samordningsansvar för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) när det gäller
högskoleutbildningar inom vård och omsorg, påtalade till KSL att behovet av
kliniska utbildningspiatser inom kommunal vård och omsorg ökar. För
kommunernas del berör det framförallt utbildning till sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Förslag till sanwerkansavtal
Ett förslag till avtal har arbetats fram med en referensgrupp från sju av länets
kommuner. Målsättningen är att efter remisstiden ska sociala välfärds
beredningen föreslå KSLs styrelse att rekommendera kommunerna att anta
avtalet. Avtalet förslås gälla from 1januari 2014.

Remissen omfattar ett förslag till samverkansavtal och en bilaga om vilka
boenden som finns i er kommun och kontaktperson för VFU, som vi vore
tacksamma om ni ville fylla i. Ovrig bilagor är de som hänvisas till i förslaget
till avtal.

Synpunkter på förslaget
Förslaget skickas nu ut på remiss mellan den juni och den 31
september till länets alla kommuner.
Skicka era synpunkter på samverkansavtalet, samt den ifyllda bilagan
(inscannad) om boenden och kontaktperson för VFU till gistiatorksl.se,
vänligen ange diarienummer KSL/13/oo45.
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Frågor
Annica Dominius, annica.doniinius(Dkslse, tel 08-508 362 37.

Med vänlig hälsning
KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN
Annica Dominius

Bilagor
Förslag till samverkansavtal
Bilaga 1 Utbildningsprogram
Bilaga 2 CKUs övergripande modell
Bilaga 3 Klipp2.0
Bilaga 4 Kommunernas boende och ansvarig VFU kontakt som vi ber er
fylla i och returnera samband med remissvaret
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-

-

-
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Bilaga 1
ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA
Sjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeutbildning

—

vård av äldre

Magister-/Masterexamen i vårdvetenskap

—

palliativ vård

KAROLINSKA INSTITUTET
Audionomprogrammet
Arbetsterapeutprogrammet
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor (m examen från land utanför EU/EES/Schweiz)
Logopedprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
Sjukgymnastprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktsköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård
Specialistsjuksköterskeprog rammet, Operation
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre

RÖDA KORSETS HÖGSKOLA
Sju ksköterskeprog rammet

Samverkansavtal Verksamhetsförlagd utbildning vårdutbildningar, KSL/13/0045
Version 20130408

SOPHIAHEMMET HÖGSKOLA
Sjuksköterskeprogrammet
Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap
Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap
Mag isterprogrammet i omvårdnadsvetenskap

-

-

-

inriktning demensvård
inriktning diabetesvård
inriktning palliativ vård

Omvårdnadsvetenskap med inriktning mot demensvård
Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning vård av äldre
-
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