Vetenskapsområdet för
medicin och farmaci

Tilläggsavtal för verksamhetsförlagd utbildning inom demensvården för
läkarprogrammet 2015-2017
Mellan Uppsala universitet, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci (universitetet) och
Uppsala kommun, Äldrekontoret (kommunen), har nedanstående tilläggsavtal om
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom del av läkarprogrammet träffats.

Tilläggsavtalet ansluter till befintligt avtal om verksamhetsförlagd utbildning inom
vårdområdet 2015-2017 mellan universitetet och kommunen (avtalet). Det som stadgas i
avtalet gäller i tillämpliga delar, om inte annat sägs nedan, även för detta tilläggsavtal.

§1 Inledning
För läkarutbildningen är det angeläget att bredda VFU till att även omfatta äldrevård som
bedrivs genom kommunal försorg, inte minst som ett komplement till den kliniska
undervisningen inom den specialiserade vården på Akademiska sjukhuset. För kommunens
sida är universitetets utbildningar inom vård, medicin och farmaci till stor nytta för såväl
personalförsörjning som kunskapsspridning och stärkt kvalitet inom verksamheten.

§ 2 Tilläggsavtalets omfattning
Avtalet avser kortare VFU, maximalt en dag/student, inom ramen för den del av
läkarutbildningen som handlar om åldrande och neurodegeneration (aktuellt läsår termin 4).
VFU:n sker inom äldrevården på demens- eller omvårdnadsboenden.
Omfattningen av VFU-placeringarna motsvarar ca 110 studenter per termin.
Bokning och fördelning av VFU-platser ska ske genom kommunens praktiksamordning.
Fördelning av lämpliga enheter för placeringar ska ske i samråd mellan parterna.

§ 3 Ersättning och fakturering
För de VFU-placeringar som stadgas inom ramen för tilläggsavtalet ska utgå en ersättning om
250 kronor per student och dag (2015 års nivå).

Kommunen fakturerar universitetet efter praktikperiodens slut. Fakturor måste ha inkommit
till universitetet senast en termin efter att VFU:n slutförts.

§ 4 Tilläggsavtalets giltighetstid och förlängning
Detta tilläggsavtal gäller fr o m datum då båda parter undertecknat huvudavtalet till och med
2017-12-31. Därefter förlängs det med två år om uppsägning av tilläggsavtalet inte skett av
någondera parten minst sex månader innan avtalstidens utgång.
Om huvudavtalet mellan universitetet och kommunen sägs upp, blir även detta tilläggsavtal
uppsagt.
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