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Samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning inom
vårdutbildningar på högskolenivå

Sammanfattning
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har utarbetat ett förslag avseende ett
samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning inom vårdutbildning på
högskolenivå (VFU). KSL:s styrelse beslutade den 12 juni 2014 att
rekommendera kommunerna att anta samverkansavtalet (dnr KSL/13/0045-37).
Sammanfattningsvis ställer sig social omsorg mycket positiv till att ta emot
studerande från olika typer av vårdutbildningar på olika nivåer.
Social omsorg har i sitt yttrande framfört att samverkansavtalet innebär
förtydliganden i vissa delar, men behöver utvecklas i andra för att bli tydligt för
inblandade aktörer. Framför allt behöver avtalet förtydligas vad gäller förslag på
organisatoriska lösningar, kommunens kostnader, innebörden i ansvaret för
kliniska utbildningsplatser samt hur de privata utförarna, som i Täby står för
huvuddelen av verksamheten, ska inkluderas i samverkansavtalet.
Social omsorg föreslår att socialnämnden antar KLS:s rekommendation om att
anta föreliggande samverkansavtal med hänvisning till de förändringar som
redovisas i social omsorgs yttrande.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar Kommunförbundet i Stockholms läns rekommendation om
samverkansavtal gällande verksamhetsförlagd utbildning inom vårdområdet
daterad 2014-06-12.

Ärendet
Kommunal vård och omsorg får ett allt större inslag av kvalificerad omvårdnad,
vilket innebär ökade behov av personal med högskoleutbildning, framför allt
sjuksköterskor. Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har tillsammas med ett
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antal kommuner, samtliga stadsdelar och samtliga FoU-enheter genomfört en
nuläges- och behovsanalys.
Med denna som utgångspunkt har ett förslag på samverkansavtal om
verksamhetsförlagd utbildning inom vårdutbildning på högskolenivå (VFU)
utarbetats (bilaga). Samverkansavtalet syftar huvudsakligen till att tillgodose
behovet av VFU-platser. Samverkan innefattar såväl VFU som
handledarutbildning och dimensionering av vårdutbildningen i länet.
KSL beslutade vid sammanträde den 12 juni 2014 att rekommendera länets
kommuner att anta samverkansavtalet.
Social omsorg har med anledning av KSL:s rekommendation tagit kontakt med
några kommuner. Danderyds kommun meddelar att KS ska ta upp ärendet och
att förslaget är att uppdraget ska läggas på FoU. Vallentuna kommun har antagit
rekommendationen under förutsättning att en regionalt övergripande VFUsamordnare utses. Österåkers kommun kommer inte att anta rekommendationen
då man anser att det behövs göras vissa justeringar i skrivningarna.
Sundbybergs stad har inte antagit rekommendationen, där är motiveringen bland
annat att ett antagande kommer att innebära krav på en administrativ
organisation vars kostnader inte skulle täckas av den ersättning som avtalet
medger.

Social omsorgs yttrande
Att ta emot studerande från olika vårdutbildningar är en positiv del av
verksamheten då detta på sikt kan vara en bra grund för rekrytering av framtida
medarbetare. Detta görs redan idag hos såväl privata som kommunala utförare.
Samverkansmodellen kan innebära ökad administration och ökade kostnader för
kommunen, t.ex. genom de krav på organisatoriska lösningar som förutsätts.
Kommunens grundläggande ansvar handlar om socialtjänst. I särskilt boende
finns ett begränsat ansvar för hälso-och sjukvård. Social omsorg ställer sig därför
tveksam till att kommunen genom avtal ska förbinda sig att självständigt ansvara
för att de kliniska utbildningsplatserna håller den kvalitet och inriktning som följer
av examenskrav för respektive utbildning..
I dagsläget har Täby kommun utförare i såväl kommunal som privat regi med
verksamhet inom och utom den geografiska kommunen. Den föreslagna
modellen riktas så vitt kan tolkas i första hand till kommunalt driven verksamhet,
vilket är begränsande eftersom huvuddelen av kommunens verksamhet inom
äldreomsorgen bedrivs av privata aktörer.
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Sammanfattningsvis poängteras att social omsorg ställer sig mycket positiv till att
ta emot studerande från olika typer av vårdutbildningar på olika nivåer samt att
det är viktigt att utveckla en god samverkan med utbildningsanordnare oavsett
inriktning.
Det förslag till samverkansavtal som nu föreligger är tydligt i vissa delar, medan
andra behöver förändras för att ur Täbys perspektiv, bättre motsvara kommunens
förutsättningar och behov på ett bättre sätt. Det handlar framför allt om
 Vilka organisatoriska lösningar som kommer att krävas av respektive part
 Vilka kostnader det kommer att handla för respektive kommun
 Vad det konkret innebär att kommunen genom avtal ska förbinda sig att
självständigt ansvara för att de kliniska utbildningsplatserna håller den
kvalitet och inriktning som följer av examenskrav för respektive utbildning
 På vilket sätt de privata leverantörerna, som för Täbys del står för 80
procent av verksamheten, ska omfattas av samverkansavtalet
 Vilken roll kommunen förväntas ha i förhållande till de privata utförarna
Social omsorg föreslår att socialnämnden antar KLS:s rekommendation om att
anta föreliggande samverkansavtal med ovanstående förtydliganden.

Claes Lagergren
Socialchef

Marie Weckström
Avdelningschef

Bilaga:
KSL:s rekommendation: Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten
med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den
verksamhetsförlagad utbildningen (2014-10-29, dnr KSL/13/0046-37)

