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Rekommendation angående studerande i Region
Stockholm med anledning av covid-19
Med anledning av rådande situationen avseende covid-19 har ett flertal
frågor uppstått i verksamheten kring utbildningsuppdraget som åligger
Region Stockholm. Denna rekommendation tydliggör vad som gäller
avseende utbildningsuppdraget.

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla
som känner sig sjuka eller har symtom ska alltid stanna hemma och undvika
nära kontakt med andra.
Utbildningsuppdraget kvarstår
Region Stockholms inriktning är att utbildningsuppdraget gällande
VFU/APL/LIA kvarstår i den utsträckning och i den form det bedöms
möjligt. Utbildning ingår i vårt kärnuppdrag. Placeringen kan dock få en
annorlunda utformning på grund av rådande situation. I det läge som råder
kan utformning och innehåll av VFU/APL/LIA komma att behöva ändras.
Handledning och utbildningens innehåll kan komma att påverkas till följd
av pandemin och blir kanske inte exakt som förväntat. Studenter som gör
VFU/APL/LIA under denna period kommer dock att få många viktiga
kunskaper och erfarenheter även om dessa inte helt ingår i ursprunglig
utbildningsplan.

Många av vårdens verksamheter är hårt belastade vilket påverkar
möjligheterna för utbildningsuppdraget. Att i detta läge helt ställa in
planerad VFU/APL/LIA skulle dock ge allvarliga konsekvenser för
kompetensförsörjning på både kort och lång sikt och är därför inte ett
alternativ.
Dock kan det uppkomma behov av att prioritera. För att skapa tydlighet och
transparens kan regionen fatta beslut om vilka studerandegrupper som
behöver prioriteras, vilket i första hand är studerande i senare del av sin
utbildning. För att kunna prioritera dessa grupper kan det bli nödvändigt att
omprioritera andra studerandegrupper. Prioritering sker via Avdelning
Utbildning på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samråd med FoUUchefer/utbildningsansvariga inom respektive sjukhus och SLSO samt i
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dialog med lärosäten/skolor. Beslut fattas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Lokala beslut bör undvikas.
För studerande gäller samma riktlinjer som för medarbetare:
- Följa Folkhälsomyndighetens direktiv.
- Stanna hemma vid minsta symptom.
- Basala hygienrutiner ska följas av alla.
- Studerande kan under handledning delta i patientnära vård av patient
med covid-19. Detta under förutsättning att den studerande har fått
adekvata instruktioner om gällande rutiner vid vård av misstänkt eller
konstaterat smittad patient samt har fått träna detta med handledare
inför patientkontakt. Vid deltagande i patientnära vård ska studenter
använda skyddsutrustning enligt samma rekommendationer som gäller
för medarbetare.
- Studerande ska ta del av den information som ges till medarbetare på
respektive vårdverksamhet där de har sin VFU. Vårdverksamheten ska
även säkerställa att så skett.
Studenter kommer att erbjudas vaccin i den allmänna vaccinationen i
enlighet med Folkhälsomyndighetens och regionens prioritering.
Om verksamhetschefen bedömer att särskilda skäl föreligger för
omplacering av studerande tillämpas i första hand ordinarie
återlämningsrutin och ersättningsplats ordnas inom den egna
verksamheten/sjukhuset:
1. Ersättningsplats ordnas inom egen klinik/verksamhet/vårdgivare i
samverkan med VIL-samordnaren
2. Ersättningsplats ordnas hos annan vårdgivare i regionen i samverkan
mellan berörda VIL-samordnare
3. Om ersättningsplats ej kan ordnas lyfts frågan till
utbildningsansvariga på Avd Utbildning, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
https://www.sll.se/globalassets/7.-jobb-ochpersonal/verksamhetsintegrerat-larande/direktiv-aterlamning-sign.pdf

Prao-elever kan avbokas om verksamheten anser det lämpligt.
Mer information finns på Region Stockholms intranät, Vårdgivarguiden
samt Folkhälsomyndigheten som uppdateras kontinuerligt på dessa länkar:
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https://intranat.sll.se/stod-i-arbetet/omvarlds-och-informationsstod/regionstockholm-och-covid-19/
https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar
https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/provtagning/provtagningmedarbetare/
https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019ncov/vaccination/malgrupper-och-genomforande/

