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Anmälan mot Lunds universitet om att avbryta praktik
Högskoleverket anser att Lunds universitet har vidtagit relevanta åtgärder för
att studenten skulle kunna avsluta sin praktik.

Anmälan
NN har anmält Lunds universitet till Högskoleverket för att hon tvingats avbryta
praktiken vid socialförvaltningen i Ängelholm.
Högskoleverket har uppmanat Lunds universitet att yttra sig över anmälan.

Lunds universitets yttrande
Universitetet har i huvudsak uppgett följande. NN började sina studier på
socionomprogrammet vid Lunds universitet höstterminen 2008. Hösten 2010
påbörjade hon kursen socionompraktik om 30 högskolepoäng. I kursen ingår
verksamhetsförlagd praktik om 27 högskolepoäng, Under studiepraktiken har
studenten en eller flera handledare på praktikplatsen. Samtidigt har varje student en
lärare/examinator som är ansvarig för det pedagogiska innehållet, examinationen och
uppföljningen. NN skulle göra sin praktik vid socialförvaltningen i Ängelholm. Hon
fick två handledare på praktikplatsen eftersom hon skulle tillbringa sin praktiktid vid
två olika grupper inom enheten för vård- och behandling. Ansvarig lärare/examinator
för var och är fortfarande en universitetsadjunkt vid universitetet.
När handledarna på praktikplatsen vid ett handledningssamtal fick vetskap om NN:s
personliga situation bedömde de att det inte var lämpligt att hon hade vidare kontakt
med klienter. Handledarna upplevde sig inte trygga med huruvida studenten skulle
kunna förhålla sig på ett professionellt sätt i klientkontakterna. Handledarna ville inte
att hon skulle ha fortsatta klientkontakter och kontaktade därför studievägledaren vid
socialhögskolan. Därefter träffades handledarna, studievägledaren, examinatorn och
NN. De diskuterade hur NN skulle kunna slutföra praktiken utan den kontakt med
klienter som hon tidigare hade haft. Studievägledaren och examinatorn uppfattade
under mötet att det skulle ha varit möjligt att justera innehållet under den sista delen
av praktiktiden så att NN kunde fullgöra sin praktikperiod vid socialförvaltningen.

Från socialhögskolans sida är inställningen att i möjligaste mån försöka lösa eventuella
konflikter eller svåra situationer som uppkommer på praktikplatsen på ett sådant sätt
att studenten ska kunna fortsätta ha en kvalitativt god praktikperiod på den befintliga
praktikplatsen. I samband med avslutet av mötet lämnade företrädarna för
socialförvaltningen i Ängelholm över en kopia av en anmälan ställd till
socialförvaltningen i NN:s hemkommun till henne. Ingen av företrädarna för Lunds
universitet hade haft någon inblandning i anmälan och kände inte heller till att en
sådan skulle överlämnas till NN vid mötet. lämnade mötet och sa att hon inte skulle
komma tillbaka till praktikplatsen vid socialförvaltningen i Ängelholm. Examinatorn
har därefter, i samråd med kursföreståndare, kursens lärargrupp, studievägledare och
NN, skaffat fram en ny praktikplats. Universitetets företrädare och handledare vid den
nya praktikplatsen har gjort en plan för NN:s fortsatta studier för att hon ska kunna
avsluta kursen socionompraktik. NN har följt den upprättade planen och har i det
närmaste fullgjort kursen. Examinatorn har haft kontinuerlig kontakt med såväl NN
som hennes nya handledare. I kursplanen för kursen socionompraktik finns inget krav
på att det ska ingå klientkontakt i den verksamhetsförlagda praktiken. Kvaliteten i
praktiken försämras för den skull inte och gällande föreskrifter om kursinnehållet för
kursmomentet i kursplanen åsidosätts inte.
NN har fått möjlighet att lämna synpunkter på universitetets yttrande, men inte
kommit in med några synpunkter.

Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket vill klargöra att Högskoleverket endast har tillsyn över universitet
och högskolor och således endast beaktar hur Lunds universitet agerat för att lösa
den uppkomna situationen vid NN:s praktik.
Högskoleverket konstaterar att NN har fått möjlighet att slutföra sin praktik.
Verket anser att universitetet har vidtagit relevanta åtgärder för att hon skulle
kunna fullfölja sin utbildning och avslutar ärendet.
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