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Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/2013
- Kompetensförsörjning i vården - utbildning hos
vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor
Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna i revisorsgrupp I har överlämnat projektrapport
10/2013, Kompetensförsörjning i vården - utbildning hos vårdgivare en
förutsättning för fler sjuksköterskor, till landstingsstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 april 2014
Landstingsrevisorernas projektrapport 10/2013 - Kompetensförsörjning i
vården - utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor
Förslag till beslut
Produktionsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 10/2013,
Kompetensförsörjning i vården - utbildning hos vårdgivare en
förutsättning för fler sjuksköterskor, i enlighet med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Landstingsstyrelsens förvaltning ser mycket positivt på att fokus lagts på
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), vilken är en förutsättning för
tillgång till adekvat antal färdigutbildade sjuksköterskor inom länet.
Landstingsstyrelsens förvaltning delar uppfattning med det som
framkommer i rapporten att ansvarsfördelningen mellan hälso- och
sjukvårsförvaltningen (HSF) och landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska
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vara tydlig. Likaså behöver landstingets roll stärkas och utvecklas
ytterligare gentemot de lärosäten med vilka utbildningsavtal finns.
Bakgrund
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av
landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Under år 2013 har ett fokus varit
att granska utbildningen av sjuksköterskor, framför allt den del av
utbildningen (verksamhetsförlagd utbildning, VFU) som förläggs i
landstingets egen verksamhet eller de verksamheter som har vårdavtal med
landstinget och är landstingsfinansierade. Landstingsstyrelsens förvaltning
har erhållit landstingsrevisorernas rapport 10/2013föryttrande.
Stockholms läns landsting har idag utbildningsavtal med sex olika
universitet och högskolor. Fyra av dessa (Ersta Sköndal Högskola,
Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola och Sophiahemmets
Högskola) har sitt säte inom länet och två (Högskolan i Gävle och
Mälardalens Högskola) utanför länet. Landstinget har ett stort behov av att
dessa utbildningars dimensionering av antalet utbildningsplatser är
ändamålsenlig och att de håller högkvalitet.
Hälso- och sjukvårdförvaltningen ansvarar för både beställardirektiv
avseende egna förvaltningar och bolag och för upphandling av vård från
vårdgivare med annat huvudmannaskap. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen beaktar landstingets utbildningsuppdrag, både vad
gäller kvalitet och omfattning, i samband med upphandling av vård eller
genomförande av vårdval.
Landstingsstyrelsens förvaltning har ansvar för att avtal upprättas med
högskolorna om att VFU ska ha den kvalitet och den volym som krävs för
utbildningarnas genomförande.
Överväganden
Rapporten pekar på brister i ansvarsfördelningen och kommunikationen
mellan de två förvaltningarna och att detta behöver tydliggöras och bättre
former för samverkan utarbetas.
Landstingets roll gentemot högskolorna behöver stärkas. Idag planerar de
sex sjuksköterskeutbildningarna sin verksamhetsförlagda utbildning utan
någon samordning dem emellan. Det är olika längd på VFU-perioderna, det
förekommer perioder under terminen som är lågt belastade, dvs. med få
studenter inom verksamheterna medan andra är mycket hårt belastade. En
samordning av VFU-perioder mellan högskolorna skulle innebära att
landstinget kan tillhandahålla tillräckligt antal VFU-platser. Här måste
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landstinget bli bättre på att tydliggöra förutsättningar för planering och
genomförande av VFU.
De utbildningsavtal som ingåtts mellan landstinget och högskolorna följs
inte i alla avseenden. Avtalen behöver kontinuerligt utvärderas och
omarbetas. Beträffande landstingets samarbete med Karolinska Institutet
sker det inom ramen för det regionala ALF^avtalet och ledningsgruppen
KI/SLL. Med övriga högskolor finns idag inte samma starka struktur för
samverkan utan behöver utvecklas vidare.
Landstinget är idag ägare till och finansiär av IT-stödet Kliniskt
PlaceringsProgram (KliPP). Mot bakgrund av att ungefär 87 000 student/eleweckor hanteras i KliPP är det verktyget en förutsättning för att
strukturera och organisera VFU. Verktyget letar inte upp platser utan
synliggör behovet av platser och var de kan finnas. Det är verksamheterna
som godkänner hur många studenter de kan ta emot, och därmed tillgången
till VFU-platser.
Landstingsstyrelsens förvaltning utarbetar en beslutsordning för
återlämning av platser från verksamheterna för att verksamhetsledningar
ska bli involverade i dessa beslut som ofta fattas på enhetsnivå. Det
förkommer också återlämning av beställda utbildningsplatser från
högskolornas sida. Detta medför såväl ekonomiska som administrativa
konsekvenser för verksamheterna, men också att planerade
handledarresurser inte nyttjas optimalt.
De två förvaltningarna, HSF och LSF, ansvarar för att den VFU som
lärosätena förlägger till den landstingsfinansierade vårdverksamheten har
den kvalitet och omfattning som krävs för att högskolorna ska uppnå målen
enligt examensordningen.
Betydande resurser avsätts idag för detta bl.a. genom uppbyggnad och drift
av studentavdelningar, studentsalar, akademiska vårdcentraler, akademisk
ambulans och adjungerade kliniska adjunkter.
Det görs också satsningar på pedagogisk och akademisk kompetens hos
handledare. Enligt Universitetskanslersämbetet bör den som handleder en
student ha en högre akademisk examen än den examen som studentens
utbildning leder till. För sjuksköterskeutbildningens del innebär det att
handledarnas akademiska kompetens minst bör vara på magisternivå.
ALF-medel står för Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning
av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
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