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Detta avtal reglerar övergripande principer 6r verksanlhetsRörlagd utbildning nrljan

receptarieprogammet vid Maln6 Universitet och Region Skåne.

Avtalets imiehåll
$l Utbildning som omfattas

Utbikining som onjhttas av avtalet är utbildning till receptarie, Fakulteten 6r rgilsa och
samhälle, Malmö universitet(nedan kallat lärosätet).
$2 Begreppsdefinitioner

Med begreppetverksa/}?/ze/skör/agda/röi/dnfng
(VFU) avses de deh' av Ubildningen där
studentenbefinner sig i vårdmijöer i direktkontakt ned patient/klient/brukare, närstående och
vårdorganisatio rl

Begreppet jä/rs/z/d/er är i detta avtal likställt mä beWeppet verksatllhetsförtagd utbildning

(VFU.

Med begreppet/za/7d7eda/'e
avses den som är anställd i Region Skånes verksamhet, eller
verksamlnt knuten tiH Region Skåne genom avtal Handledaren undervisar och vädeder
studenten i syre att underlätta dennes teoretiska och kliniska lärande samt utveckla och stärka
yrkesidentiteteni den patientAlient/brukar- och närståendeitira verksamheterl

Samverkan
$3 Partema är överens om vikten av en fortsatt och utvecklad samverkan imllan Region
Skåne och lärosäteti frågor rörande VFI.J. Samverkan inelhn lärosätet och Regk)n Skåne sker
inom rarmn 6r en samverkansnndell beskriven i Bilaga 1. SamtHga parter bidrar germnsamt
till att uppnå partemas behov och åtaganden i enighet imd detta avtal Överenskomimlse
avseende Brdelning av VFU-platser ska Bregå upprättande av årlig vojymbilaga.

Åtaganden
$4 Region Skåne

-

Ti]]handahå]]er VFU-platser som Region Skåne och ]ärosätet överenskommet:l par om två
studenter, 18 par dvs. 16 studenter på Sund, 16 studenter på SUS, 4 studenter på Kiyh).
FältstudiernaBrläggs till v. 41-45 och 6reträdesvis på ons-, tors- och #edagar. Partema
ska tiHsamrnans senast den 8 jimi geimnsamt schemalagt HltstudErna.
Förvahningsclnfen är ytterst ansvarig Br VFU. Förvahningschef7verksamhetschef utser
kontaktperson(Rireträdesvis
vårdBrvaltningarnasjäkenrdelschefer/chefäpotekare)
som
ansvarar 6r att organisera och kda den verksamhetsRörlagda utbildningen.
Tillhandahåller handledare nrd adekvat kompetens. Handledaren ska vara receptarie eller
apotekare.

B

Region Skåne ska timlandahålla det som krävs Br utbildningen såsont-anpassad

introduktionsamt innan VFU-periodens början Hrse studentenmed inEornntion om
arbetsplatsen samt handledarens/nntsvarande kontaktl4)pgifter. Studenten ska även
omfattasav ]arKistingetsansvarsmrsäkring. Personskadeförsäk:ring under studietid finns
vki hrosätetgenom Kammarkollegiet(enligt HF l kap 11$).

$5 Lärosätet
-

Ansvarar Br att information ges om aktuell utbildning till berörda verksamheter och att
utbildnings-och kursplaner samt studbanvisningar linns tiHgängliga på
utbildningsplatserna.

Ansvarar 6r att praktkansvarig lärare linns tillgänglig 6r kontakt och stöd 6r såväl
student som handledare.
Ansvarar 6r examination.

Ansvarar 6r att vare studerande lämnar hälsodeklaration enligt Smittskydd Skånes
instnd(tioner under vårteminen https#vardgjvare.skalle.se/siteassets/3.-kompetens-och.
141yQgkljDgyljg1l;1l$QkQntrQll
av-studerandepraktikanter---fillistnin#regionovergipande-

riktlinjer-lor-studentscreening
rev januari-2018:pdf

Ska temlinsvis överföra uppgifter på säkert sätt till Region Skåne över vilka studentersom
komlmr att befinna sig i Region Skånes verksamheter och Den studerarKieska av
hrosätet, mnan uppgifterna översän]es, vara identi$1eradned toto]egitimation, ha ]änmat
ski.iftligt samtycke til att personuppgiRer utlänmas samt blivit iröomrrad om hur
uppgiRerna kommer att användas.

Ekonomisk ersättning
$6 Lärosätet betalar ersätbling 6r den verksamhetsHrlagda utbildningen enhet nedanstående

rutiner.

Ersättningsbeloppet

6r 201 8 är 1429 + 75 kronor per student.

En årlig reglering av bek)ppet sker i enlighet imd statens uppräkningar 6r budgetrmde1 6r
utbildning.

Förvaltningarru liar rätt att erhålla ersättningimtsvarande en studerandevecka Br varje
påbörjadkalendariskvecka/student. Om studentenavbryter sin VFU-period räknas påböäad
vecka som faktiskt utnyttjad vecka.
Ersättningen betalas av lärosätet nnt Elktua från Region Skånes Hrvaltningar/motsvarande

FörMllodag Hr läktura gällandevårtem)menär 30 septemberoch Hr hösttemlinenl rörs
2019

Den ekononiska ersättningsom Region Skåne erhåHer Hr att tillhandahålla VFU ska
huvudsakligen användas tiH att hqa kvaliteten på såväl handledarkompetens som praktikplats
Ersättningen ska användas tiH:
e Kompetensutveckling av handledare
.
.

Tid 6r handledning
Praktikplatsadministratio n

Den verksanlhetsHrlagda utbildningen bedrivs nom)ak på hellärt. Möjlighet linns att bedriva
den verksamhetsHrjagda utbildningen på arenanstudiefart än IKlfärt. Detta sker då i
överenskommelse nrljan parterna.

Fältstudier som är planerade från lärosätet, ska betraktas som VFU och omfattas av avtalets
ersättnhgsregler. Studiebesök, som iRierats av studenten,får göras i mån av thyinrm och
sker utan krav på lisedd haixlledare. Sådant studiebesök, då studenten aber nrd personalen
det ordinarie arbetet, omfattas inte av avtalets beställningsrutiner och ekonomiska ersättning.

Förutsättningar för omförhandling

$7 0m mrärKiringar sker i utbildningen eller i Region Skånes verksamheter som väsentligen
6rändrar mrutsättningarna Rör någondera part har eixiera part rätt att begära omBrhandling
av detta avtal

Avtalets giltighetstid

$8 Detta avtal gäller Br perioden 2018-03-01 -- 2019-12-31.
Till ramavtakt hör l styck bilagor.
Bilaga 1. Samverkansmodell

Bilagan är giltig Br maximalt ett år i taget och revideras separat utan uppsägning av
huvudavtalet.

Avta[et är upprättati2 ]i]ca]ydandeexen)p]ar av vi]ka partema tagit var sit

åstad den

Mahiti den 18 juli 2018
För Malmö universitet
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