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Prioriteringsordning och handlingsplan för praktik VT2021
Målgrupp är alla studerandegrupper i Region Skåne (APL/LIA/VFU/VIL)
Giltighetstid: 2021-01-14 t. om. 2021-06-30
Smittspridningen av covid-19 i Skåne fortsätter att öka, vilket påverkar
planering och genomförande av praktik även under vårterminen 2021. Det
påtagligt ansträngda läget i verksamheterna föranleder ytterligare åtgärder
gällande praktik för studerande. Detta dokument kompletterar den riktlinje
som skickades ut 2020-11-27.
Målsättningen är att ta emot studerande i Region Skånes verksamheter utan
att öka smittspridningen samt, så långt som det är möjlig, hålla längre
placeringar intakta. Dock kan även längre placeringar behöva förändras,
minskas, struktureras om eller skjutas på framtiden, men i dessa fall ska
planer för återtag av praktiken göras.
Prioriteringsordning för praktik:
1) Specialistsjuksköterske- och barnmorskestuderande ska placeras före
grundutbildningens studerande i specialiserade verksamheter;
operations-, anestesi-, ambulans, intensivvårds-, obstetrik-,
gynekologi-, barn-, vårdcentral och akuta verksamheter.
2) Vård och omsorgscolleges Gymnasie- och vuxenutbildningarnas
studerande (APL) prioriteras före yrkeshögskolans studerande (LIA).
Obs! Studerande som inte fyllt 18år får inte delta i vård av patient
med misstänkt eller konstaterad covid-19 enligt Arbetsmiljöverket.
3) Om Region Skåne och/eller skolor/lärosäten måste stänga ner delar
av eller hela verksamheten ska de studerande som är i sista
terminerna på utbildningarna prioriteras.
4) Inga studerande från lärosäten utanför Skåne tas emot, även om de är
mantalsskrivna i Skåne.
Undantag är medarbetare med utbildningsanställning/-lön som läser
specialistsjuksköterskeutbildning på externt lärosäte som inte får
praktik via aktuellt lärosäte, ska i den mån det är möjligt erbjudas
praktik i Skåne. Avtalsmässiga principer ska fortsatt tillämpas.
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Handlingsplan för praktik - APL/LIA/VFU/VIL
Gemensamt för alla APL/LIA/VFU/VIL:
1) Skolor och lärosäten ansvarar för ersättningsuppgifter i de fall
praktik förkortas eller omvandlas
2) I undantagsfall kan examinerande moment genomföras i
verksamheterna om dessa inte kan ersättas av andra läraktiviteter.
a. Förändringar och undantag från ska göras i nära samverkan
mellan program- och utbildningsansvariga
3) Praktik för gymnasie-, vuxen-, högskole- och medellång
universitetsutbildning (APL/LIA/VFU) som är < 64 timmar
omvandlas till motsvarande teoretiska uppgifter av skolor/lärosäten.
4) Praktik för läkarprogrammet (VIL) anpassas utifrån givna
grundkrav. Detta eftersom VIL har delvis annan struktur än
APL/LIA/VFU.
5) Praktik på Klinisk utbildningsavdelning (KUA) genomförs inte.
a. Digitalt interprofessionellt lärande (IPL) utformas istället i
samverkan mellan lärosäten och verksamhet med personella
resurser från båda parter.
b. Digitalt IPL utformas och bemannas i ett eskalerat läge helt
av lärosätena.
c. Om möjligt kommer inbokad scenarioträning att erbjudas.
6) Under VT21 prioriteras studerande i de sista terminerna och på de
långa praktikplaceringarna. Längre placeringar ska upprätthållas så
långt det är möjligt.
Detta är framtaget med vetskap om att det är ingripande och att det finns
risk för kvalitetssänkningar i de studerandes utbildningar. För att minimera
omfattningen av negativa konsekvenser behöver gränsöverskridande
samarbete och kontinuerlig dialog föras mellan utbildningsansvariga i
verksamheterna och skola/lärosäte.
I ett ytterligare eskalerat läge kan verksamheterna bli tvungna att delvis eller
helt sluta ta emot studerande även på längre praktikperioder.
Vid eventuella frågor eller oklarheter kontakta utbildningsansvarig i
respektive sjukvårdsförvaltning.
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