NAPRAPATHÖGSKOLAN MÖJLIGGÖR KLINISKT
SAMARBETE MED DANDERYDS SJUKHUS MED
ANLEDNING AV COVID-19
Med anledning av Covid-19 har behovet av vårdpersonal ökat. Danderyds sjukhus (DS) arbetar löpande
med att öka kapaciteten för att vid behov kunna ta emot en stor ökning av patienter med Covid-19. För
att bemöta det ökade behovet av vård görs flera parallella åtgärder. En av dessa åtgärder är att tillvarata
de studenter och professioner, andra än undersköterskor och sjuksköterskor, som redan har kunskaper
inom medicin och/eller omvårdnad och sedan utbilda dessa för att kunna arbeta som assisterande
undersköterska i den patientnära vården. Utbildningen sker på Clinicum, sjukhusets
utbildningscentrum.
Under helgen har jag som rektor vid Naprapathögskolan etablerat kontakt med VD Yvonne Haglund Åkerlind,
DS med förfrågan om vi kan hjälpa till i den rådande situation. Finns det behov av naprapatstudenter nu när
sjukvården ställer om på ett sätt vi inte sett i modern tid? Frågan togs emot mycket positivt av ledningsgruppen
och initiativet uppskattades enormt. Förhandlingar har lett till att vi nu kan fråga dig som är student vid
Naprapathögskolan T3-T8 om du vill ställa upp inom den allmänna hälso- och sjukvården när det verkligen
behövs. Självklart är detta ett frivilligt erbjudande.
Tjänstgöringen sker utöver de normala studieplanen förutom 80 timmar (motsvara 2 veckors heltidstjänstgöring)
som kan tillgodogöras inom ramen för VFU - Externpraktik T7-T8. Externpraktiken som motsvarar totalt 80
timmar brukar vanligtvis utföras på naprapatklinik (minst 40 timmar) och inom landstinget. Nu möjliggörs
genomförandet av hela externpraktiken inom landstinget. Tjänstgöringen kan “bunkras” för de studenter som
ännu inte går T7 & T8.
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Kurs:
Utbildning:
Tjänstgöring:
Ersättning:
Arbetsplats:

Kan ersätta externpraktiken, VFU, som görs under T7 & T8 (totalt 80 h)
Clinicum DS, 4 timmar under v.15, grupper om 20 studenter
Assisterande undersköterska, patientnära vård
Utgår enl. undersköterskenivå
Danderyds sjukhus & vid behov Försvarsmaktens fältsjukhus i Stockholmsmässan

Hoppas att ni ser detta som en enorm möjlighet att kunna göra en stor insats för samhället i en tid av kris
och att ni själva får en unik erfarenhet av akutsjukvård!
TILLSAMMANS KAN VI GÖRA STOR SKILLNAD!
Vid intresse vänligen maila mig omgående helene.schulte@nph.se
Naprapathögskolan
2020-03-24

