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Hälso-  och  sjukvårdsförvaltningen

RSSL

BESLUT

2020-04-01

HDIR

HSTV

HSN

Bes1utande Patrik  Söderberg

Föredragande  ToraAlmquist

Samråd Ulrika  Sundquist,  Annika  Tibell,  Charlotte

Leandersson,  Clara  Hellner,  Pamela  Mazzocato,  Per

Wahlenius,  Sari  Säisä  Ponzer,  Helena  Hvitfeldt,

Susanne  Kalfö,  PA  Dahlberg

Dedges Samtliga  LSSL,  HR-direktörsgruppen,  samtliga

personer  ovan,  berörda  högskolor  enligt  nedan

Ärende Beslut  att  from  v i5  tillfälligt  stoppa  VFU  för
nedan  specificerade  studentgrupper

Bakgrund

Med  anledning  av rådande  situationen  avseende  covid-19  har  ett flertal

frågor  uppstått  i verksamheten  kring  utbildningsuppdraget  som  åligger

Region  Stockholm.  Region  Stockholms  inriktning  är att

utbildningsuppdraget  gällande  VFU  kvarstår  i den  utsträckning  och  i den

form  det bedöms  möjligt.  Många  av vårdens  verksamheter  är hårt  belastade

vilket  påverkar  möjligheterna  för  utbildningsuppdraget.  Att  i detta  läge  helt

ställa  in  planerad  VFU  skulle  ge allvarliga  konsekvenser  för

kompetensförsörjning  på både  kort  och  lång  sikt  och  är därför  inte  ett

alternativ.  Dock  finns  nu  behov  av att  prioritera.  Region  Stockholm  har

behov  av examinerad/1egitimerad  personal  redan  inför  sommaren.

Studerande  i senare  del  av sin  utbildning  bör  nu  i första  hand  prioriteras  för

att ges möjlighet  att fullgöra  sin  VFU  och  kunna  slutexamineras.

För  att  skapa  tydlighet  och  transparens  kommer  regionen  att fatta  beslut  om

vilka  studerandegrupper  som  det kommer  att  bli  nödvändigt  att

omprioritera.  Denna  prioritering  behöver  ske i dialog  med  lärosäten  och

beslut  kommer  att fattas  på central  nivå.  Lokala  beslut  bör  undvikas.

Prioritering  sker  via  Utbildningsavdelningen  på Hälso-  och

sjukvårdsförvaltningen  i samråd  med  FoUU-chefer/utbildningsansvariga

inom  respektive  sjukhus  och  SLSO  och  i dialog  med  respektive  lärosäte.
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Förslag  till  beslut

För  att  kunna  prioritera  och  bereda  VFU-plats  inom  somatiskvård  för

studenter  på  sjuksköterskeprogrammens  sista  termin  (T6),  upphör  nu

pågående  eller  planerad  VFU  inom  somatiskvård  för

sjuksköterskestudenter  på termin  3 med start  v i5.  Aven fältstudier  för
sjuksköterskestudenter  termin  :i omfattas.  Beslutet  gäller  under  hela

kvarvarande  vårtermin  2020.

Detta  beslut  omfattar  följande  lärosäten  och  studentkategorier  inom

sjuksköterskeprogrammen:

Ersta  Sköndal  högskola,  T3 soma

Karolinska  Institutet,  T1 fältstudier,  T3 soma

Röda  Korsets  Högskola,  T3 soma

Sophiahemmet  Högskola,  T3 soma

Mälardalens  Högskola,  T4  soma
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