Vårterminen 2021

Till sjuksköterskestudenter,
Vi befinner oss för närvarande i en situation, då vi behöver göra allt för att minska
smittspridningen av Covid-19. Regionen har för avsikt att genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU), även under pandemin. Det är viktigt att vi tillsammans
försöker att arbeta för att det ska bli så bra som möjligt för dig.
Vi uppmanar dig att vara extra försiktig. Att röra sig mellan flera olika kontaktnät och
kontaktytor, innebär en hög risk för ökad smittspridning. Detta innebär att du som
student behöver tänka på vilka du träffar på din fritid och att du inte umgås med
personer du normalt sett inte träffar, för att begränsa risken att föra eventuell smitta
vidare.
Med tanke på smittorisken så finns riktlinjer i verksamheten för användandet av
skyddsutrustning, även när det gäller närkontakt mellan personal. Vi ber dig att tänka
på att hålla avstånd, i såväl patientsalar, undersökningsrum och i personalutrymmen.
I undervisningsmodellen peer learning, så kan du och din medstudent ansvara för olika
patienter, men ändå arbeta och reflektera tillsammans. Detta för att minska antalet
personer inne hos patienten.
Kommande VFU kan medföra att du kan få gå med olika handledare på grund av att
din handledare behöver byta arbetspass eller avdelning, för att verksamheten ska
fortgå. Vissa kliniker ingår i ett krisavtal under pandemin, vilket innebär att du som
student inte alltid kan följa handledarens schema och att förändringar kan komma med
mycket kort varsel. Handledarna kommunicerar med varandra för att kunna ge dig
återkoppling och bedömning. Du kan också behöva byta schema med mycket kort
varsel.
Vi påminner om att du ska vara noggrann med att vid symtom stanna hemma och
Covid testa dig snarast. Meddela enheten och din VFU-ansvariga omgående vid
sjukdom, för att planera för din återstående VFU-tid.
Vi vill informera dig om ovanstående, för att du ska vara förberedd och få en så bra
VFU-period som möjligt hos oss i Region Jönköpings Län.
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