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Avsiktsförklaring om samverkan mellan lärosäten som
bedriver vårdutbildningar och kommunerna i
Storstockholm
Kommunerna i Stockholms län och länets lärosäten med högskoleutbildningar inom vård och
omsorg har för avsikt att etablera en långsiktig samverkan, byggd på en gemensam vision och
med stöd i välorganiserade former för samverkan. Denna avsiktsförklaring har sin grund i
kommunernas och lärosätenas gemensamma behov av samverkan för att kunna utveckla
verksamheterna inom respektive ansvarsområde.
Framtidens kommunala hälso- och sjukvård och omsorg ställer ökade krav på hög kompetens
hos medarbetarna. Det är avgörande för kommunerna att kunna säkra en långsiktig
kompetensförsörjning och att rekrytera kompetenta medarbetare. Att erbjuda en
kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare är också ett prioriterat område.
Kommunerna behöver vidare i större utsträckning än idag få tillgång till kunskapsöverföring
mellan forskning och praktik. Mer klinisk forskning behövs med inriktning mot de
problemställningar kommunerna möter inom sina ansvarsområden.
Högskolor med utbildningar inom vård och omsorg behöver tillgång till välfungerande
kliniska miljöer för verksamhetsintegrerat lärande och möjligheter till klinisk forskning där
vård och omsorg bedrivs. Hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen är en
förutsättning för att studenterna ska komma väl rustade till sina anställningar i kommunal
vård och omsorg.
Avsiktsförklaringen ska lägga grunden för en långsiktig och förtroendefull relation som
bygger på förståelse och respekt för parternas utgångspunkter och behov. Genom
avsiktsförklaringen enas parterna om en gemensam vision och former för samverkan mellan
kommuner och lärosäten i regionen och förbinder sig att verka för fortsatt utveckling.

Parter
Berörda samverkansparter är kommunerna i Stockholms län, Karolinska Institutet, ErstaSköndal högskola, Röda korsets högskola och Sofiahemmets högskola. Samverkan enligt
denna avsiktsförklaring regleras närmre genom bilaterala avtal mellan berörd kommun och
berört lärosäte.
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Vision för samverkan
Den gemensamma visionen är att kommunerna i samverkan med lärosätena i framtiden kan
erbjuda studenttäta och multidisciplinära lärandemiljöer av hög kvalitet. Den
verksamhetsförlagda utbildningen ska inspirera studenter till ett yrkesliv inom kommunal
hälso- och sjukvård och bidra till att de blir väl rustade för uppgiften. Mottagande och
handledning av studenter är en motor för kvalitetsutveckling i verksamheten och
professionell utveckling hos medarbetare.
Samverkan med lärosätena bidrar till kvalitetsutveckling i verksamheten genom att etablera
en kontaktväg mellan forskning och praktik. Det ger en lärande miljö för kontinuerligt
förbättringsarbete. Medarbetare i kommunerna kan erbjudas vidareutbildning och möjlighet
till forskning genom samverkan mellan kommuner och lärosäten och samarbete om
adjungerade kliniska adjunkter som utgör en länk mellan akademien och praktiken.
Samverkan grundas på ömsesidig förståelse för att parterna utifrån skilda ansvarsområden
har olika syften med samarbetet. Samverkan ska vara lokalt anpassat till de varierande
förutsättningar som råder i länets kommuner. Det lokala engagemanget är avgörande för
kvaliteten på samarbetet.

Syfte och mål
Målet är att samverkan ska bidra till långsiktig kompetensförsörjning och kvalitetsutveckling
i den kommunala hälso- och sjukvården, hög kvalitet i utbildningen och kunskapsöverföring
mellan praktik och forskning. Parterna är överens om att utveckla en modell för samverkan
mellan lärosäten och kommunal hälso- och sjukvård. Alla kommunalt finansierade
verksamheter oavsett driftsform ska kunna ingå i samverkan och kunna dra nytta av dess
resultat.
Samverkan omfattar tre huvudsakliga områden som gemensamt ska utvecklas inom ramen
för avsiktsförklaringen:
 verksamhetsförlagd utbildning
 kompetensutveckling och vidareutbildning för medarbetare
 kunskapsöverföring mellan praktik och forskning t.ex. genom examensarbetet eller
forskningsprojekt

Struktur för samverkan
För att etablera samverkan åtar sig parterna att skapa:
1. Ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte där kommuner och lärosäten kan
mötas för att utveckla lokalt anpassad samverkan samt diskutera gemensamma
frågor.
Under 2016 och 2017 kommer totalt 4 workshops anordnas där kommuner och lärosäten
möts och erbjuds stöd för att konkretisera lokal samverkan. Syftet är att stödja kommuner
genom att skapa en mötesplats där konkret utvecklingsarbete kan bedrivas. Parterna
arrangerar dessa workshops gemensamt genom Kommunförbundet i Stockholms län (KSL)
och Centrum för Klinisk Utbildning (CKU). En samverkansgrupp skapas där
kommunföreträdare och representanter för lärosäten träffas regelbundet. Från 2017 ska KSL
och CKU inbjuda till en årlig konferens för erfarenhetsutbyte och dialog.
2. Mallar för lokala samverkansavtal mellan kommuner och lärosäten.
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Syftet är att säkra att samtliga kommuner i länet, som så önskar, får tillgång till samverkan
med lärosätet på lika villkor oavsett organisation av den kommunala äldreomsorgen.
Mallarna beskriver innehåll och villkor för samverkan, åtaganden samt ersättning för
studentmottagande. I de lokala samverkansavtalen förtydligas sedan omfattning av
samverkan, volymerna avseende studenter mm för en enskild kommun.
3. Gemensam uppföljning av samverkan med syfte att skapa gemensam regional
kunskap
Uppföljningen ska utgå från de enkäter om verksamhetsförlagd utbildning som CKU tagit
fram och genomför i länet. Uppföljningen kompletteras genom att KSL tar fram och
administrerar en enkät om kommunernas uppfattning av hur samverkan fungerar.
En gemensam styrgrupp för samverkan mellan kommunerna och lärososätena ska bildas.
Styrgruppen ska bestå av fyra representanter från lärosäten och fyra representanter från
kommunerna. Uppdraget är att följa samverkan och initiera nya utvecklingsområden. CKU
och KSL ingår och är sammankallande i styrgruppen och planerar möten. Styrgruppen ska
träffas minst 1 gång per år.

Aktiviteter för fortsatt utveckling av samverkan
Genom denna avsiktsförklaring ska parterna var för sig och gemensamt verka för att
samverkan stärks och utvecklas inom följande områden.
Parterna ska samverka om
 fördjupningsutbildningar och specialistsjuksköterskeutbildningar så att läroplaner
och utbildningarnas form i möjligaste mån är anpassade till kommunala behov och
förutsättningar
 former för samverkan mellan forskning och verksamhetsutveckling
 fortbildning av kommunernas medarbetare
 inriktning och volym av lärosätenas utbildningar
Kommunerna ska
 verka för att kommunalt finansierad verksamhet oavsett drift- eller
upphandlingsform tar emot studenter och skapar goda lärandemiljöer
Lärosätena ska verka för
 att utveckla och bedriva utbildningar som förbereder studenter väl för att arbeta inom
kommunal vård och omsorg

Uppföljning och utvärdering
Parternas uppfattning om hur samverkan fungerar och effekterna av avsiktsförklaringen ska
följas upp och sammanställas årligen.

Giltighetstid och frånträde
Avsiktsförklaringen gäller tillsvidare. Part som önskar frånträda avsiktsförklaringen ska
meddela avtalsparten det sex månader före tidpunkt för frånträdet.
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