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För kännedom:
Socialnämnd eller motsvarande
Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande

Kommunstyrelserna i Stockholms län

Samverkansavtal mellan länets kommuner och
lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i
Stockholms län om den verksamhetsförlagda
utbildningen
KSLs rekommendation
KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni 2014 att
rekommendera länets kommuner att anta samverkansavtal om
verksamhetsförlagd utbildning inom vårdområdet.

Ärendebeskrivning
Behov av personal med högskoleutbildning ökar inom kommunal vård och
omsorg. Boende på särskilda boendeformer kräver mera hälso- och
sjukvårdsinsatser.
Sociala välfärdsberedningen beslutade den 2 februari 2013 att uppdra åt KSLkansliet att tillsammans med Centrum för klinisk utbildning (CKU) ta fram
förslag på ett länsövergripande avtal om verksamhetsförlagd utbildning
(VFU).
CKU har ett länsövergripande samordningsansvar för VFU avseende
högskoleutbildningar inom vård och omsorg. CKU ser att behovet av kliniska
utbildningsplatser ökar och önskar avtal med kommunerna om praktikplatser.
Syftet med avtalet är att stärka den verksamhetsförlagda utbildningens
kvalitet, bidra till vårdgivarnas kompetensutveckling och stimulera till
gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten.
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Genomförande
Ett förslag till avtal har arbetats fram mellan projektledare från KSL och CKU.
Som förlaga har KSLs länsövergripande samverkansavtalet om den
verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen använts.
Projektet startade med en samverkanskonferens med företrädare från
högskolorna, kommunerna och privata aktörer i november 2012.
Projektledaren träffade därefter 10 kommuner, alla stadsdelar och samtliga
FoU-enheter för en nulägesbeskrivning och för att efterfråga behovsbilden.
En tjänstemannaremiss gick ut till hela länet mellan 25 juni-31 september
2013. 19 av länets kommuner svarade.
De flesta kommuner var övervägande positiva men hade synpunkter på att:


antalet VFU-platser per tillsvidareanställd sjuksköterska är för högt.



det innebär en ny kostnad att ha en VFU-samordnare i varje kommun.



hur ska en AKA (adjungerad klinisk adjunkt) finansieras?



hur hanteras de privata aktörerna när man inte skrivit in detta i
förfrågningsunderlagen/avtalen?



hur sjuksköterskorna kunskapsmässigt ska klara av att hantera ett ökat
antal studenter?



hur används FoUU (Forskning utbildning utveckling) enheterna?

Dialog och förankring
Förslaget har tagit hänsyn till de synpunkter som kom in och ytterligare
samverkanskonferens genomfördes den 15 november 2013 med företrädare
från kommuner, högskolorna och FoU-enheterna för att förankra det
föreslagna avtalet.

Ärendegång
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som
gäller vid beslut i KSLs styrelse. KSL överlåter till kommunen att fatta beslut
enligt gällande delegationsordning.
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in
protokollsutdrag eller annan beslutshandling.
Beslut om antagande är att likställas med undertecknande.
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Svarsperiod
KSL önskar få kommunens ställningstagande senast den 1 december 2014 med
e-post till registrator@ksl.se.
Alternativt till
Kommunförbundet Stockholms Län
Box 38145
100 64 STOCKHOLM

Hantering av originalavtal
1. KSL tar fram originalavtal som först undertecknas av högskolorna.
2. Kommunernas protokollsutdrag läggs som bilagor till originalavtalet.
3. När samtliga parter antagit avtalet skickas kopia på avtalet i sin helhet
till samtliga parter.
4. Originalavtalet diarieförs och förvaras av KSL.

Frågor och information
Frågor med anledning av detta, välkommen att kontakta Gunilla HjelmWahlberg, telefon 08-615 96 40, e-post gunilla.hjelm-wahlberg@ksl.se.
Med vänlig hälsning
KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN

Elisabeth Gunnars
1:e vice ordförande

Madeleine Sjöstrand
Förbundsdirektör

Bilaga – Förslag till Samverkansavtal
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