Inbjudan – abstrakt
Svensk sjuksköterskeförening anordnar konferensen
Verksamhetsförlagd utbildning den 15–16 oktober 2019 i Uppsala.
Den här gången samarbetar Svensk sjuksköterskeförening med
sjuksköterskeprogrammen vid Uppsala universitet.
Sista dag för inlämning av abstrakt är den 1 mars 2019.
Temat är Reflekterande VFU - allas ansvar kopplat till verksamhetsförlagd
utbildning på grund- och avancerad nivå. Här finns en fantastisk möjlighet att
inspirera kollega till kollega med goda exempel som bidrar till hög kvalitet av
studenters djupinlärning.
Vi vill uppmuntra kliniska handledare från landsting, kommun, primärvård och
övrig vårdverksamhet att beskriva egna eller gemensamma projekt, gärna i
samarbete med studenter. Lärare från institutioner med grund- och/eller
specialistnivå av utbildning inom vårdområdet har också möjlighet att skicka in
förslag. Normal presentationstid är 20 minuter följt av en kort frågestund.
Sjuksköterskeprogrammen vid Uppsala universitet och
Svensk sjuksköterskeförening är tacksamma för såväl spridning av inbjudan som
konkreta förslag på innehåll.
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Information enligt nedan insändes
senast den 1 mars 2019 till
Ing-Marie Moegelin
ing-marie.moegelin@swenurse.se
Skriv VFU19 i mailets ämnesrad och märk
bilagan med kontaktpersonens namn

1. Förslag till presentation från följande högskola/universitet/institution eller
verksamhet.
2. Kontaktperson (namn, adress, telefon och e-post).
3. Förslag till presentation från vår verksamhet och eller institution (titel och kort
beskrivning). Max 1 A4 sida.
4. Följande form för presentation (ej poster) föreslås:
5. Namn på de som avser att medverka (namn, telefon och e-post). Notera att det
endast ingår konferensavgift och resa/boende för en (1) medverkande.
Ytterligare medverkande vid föredragningen betalar konferensavgift och
resa/boende som övriga deltagare.
6. Ett svar skickas ut inom en vecka för att bekräfta att förslaget har tagits emot.
Besked om presentationen har antagits eller ej skickas ut i april.

Vi tackar för att ni vill ge oss idéer om programinnehåll.
Välkomna till VFU-konferensen i Uppsala den 15–16 oktober 2019

