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Anmälan mot Uppsala universitet angående praktikplacering av
student på sjuksköterskeprogrammet
Anmälan
NN, student på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet, har i en anmälan
till Högskoleverket framfört kritik mot Uppsala universitet för att hon inte hade
fått veta om och när hon skulle få göra sin kirurgpraktik under utbildningens sjätte
och sista termin. Hon har anfört i huvudsak följande.
Under vårterminen 2004 åkte hon till Tanzania för att fullgöra en nio veckors
praktik. I samband med att hon beslutade sig för att göra denna praktik, ordnade
institutionen en individuell studieplan för henne och två andra studenter som skulle
åka vid samma tidpunkt. Innan avresan till Tanzania i februari 2004 skrev hon och
de två andra studenterna påminnelselappar till sin praktiksamordnare. Alla tre såg på
när han satte in dessa i en pärm. Anledningen till att de skrev dessa påminnelser är
att de av erfarenhet vet att det tidigare förekommit en del problem kring
tilldelningen av praktikplatser. De ansåg därför att det var bra att göra på detta sätt,
trots den försäkring de tidigare hade fått från institutionen om att utlandspraktiken
inte skulle innebära något problem för deras fortsatta studier. Avsikten var att på
detta sätt försäkra sig om att praktiksamordnaren inte skulle glömma bort att ordna
praktikplatser till de kurser de skulle läsa under höstterminen 2004, dvs. de kurser
som de skulle ha läst under våren 2004, men som nu skulle skjutas upp med
anledningen av utlandsvistelsen. När hon kom hem från praktiken i april 2004 fick
hon det beskedet att det inte fanns några praktikplatser ordnade och att det skulle
dröja till i början av juli innan det var klart vilka platser som skulle finnas. När hon
i juli upptäckte att hennes praktikplacering ännu inte var klar fick hon beskedet att
hon skulle höra av sig vid terminsstarten, dvs. i slutet av augusti. När hon så hörde
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av sig igen kunde praktiksamordnaren fortfarande inte lämna något besked trots att
det nu inte var särskilt långt kvar till den aktuella praktikperioden, varför hon hade
hunnit bli riktigt stressad. I dag, när snart ytterligare en och en halv månad har gått,
har hon fortfarande inte fått veta om och när hon kommer att få göra sin
kirurgpraktik. Den ena praktikperioden för höstterminen är inbokad och klar, men
den infaller nu betydligt senare än vad den skall göra enligt det ordinarie schemat.
Detta får till följd att det inte kommer att vara möjligt för henne att göra den
praktikperioden som återstår inom ramen för höstterminen. Allt sammantaget är
hon mycket missnöjd med institutionens agerande i ifrågavarande ärende. Hon
riskerar att inte få ut sin examen i tid och måste därmed ta ut mer i studiemedel än
vad som annars hade varit nödvändigt.

Utredning
Uppsala universitets yttrande

Anmälan har remitterats till Uppsala universitet för yttrande. Universitet har i sitt
remissvar anfört i huvudsak följande.
Av bifogat yttrande daterat den 11 november 2004 från ordföranden i
programkommittén för sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen
framgår att praktikplats nu ordnats för NN. Hon kommer därmed att kunna
avsluta sin utbildning under höstterminen 2004. I sak har därmed de
missförhållanden som klagomålen gäller kunnat rättas till. I yttrandet framhålls
också att rutinerna kommer att ses över för att en upprepning av det inträffade skall
undvikas. Universitetet beklagar också det inträffade.
I ovan angivna yttrande från programkommittén anförs följande.
Under de senaste fem åren har antalet studenter som antagits till sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet ökat från 90 studenter per termin till 110.
Detta enligt regeringens riktlinjer för att tillgodose det ökade behovet av
sjuksköterskor inom såväl den landstingsdrivna som den kommunala vården i
framtiden. Inom framför allt landstingets verksamheter har samtidigt stora
organisationsförändringar skett till följd av minskade ekonomiska resurser, vilket
har fått till följd att antalet tillgängliga praktikplatser för studerande inom
vårdutbildningarna har minskat. Detta gäller framför allt praktikplatser inom
akutsjukvård och kirurgisk sjukvård.
Under våren 2004 var denna situation ytterst svår och praktikplatssamordnaren
inom sjuksköterskeprogrammet skulle placera 90 studenter inom akutsjukvård och
kirurgisk vård inför kommande hösttermin. Detta gjordes i samarbete med
praktikplatssamordnaren vid Akademiska sjukhuset.
Vid möte med Studentombudsmannen den 22 september 2004 som föredrog NNs
ärende där undertecknad, två studierektorer och praktikplatssamordnaren deltog,
framhölls från utbildningens sida att en praktikplats skulle ordnas inom det absolut
snaraste och om detta inte gick att åstadkomma vid Akademiska sjukhuset i
Uppsala då i stället vid ett sjukhus i Göteborgsregionen. Kontakt togs omedelbart
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med praktikplatsansvarig vid Sahlgrenska sjukhuset. En vecka efter mötet med
studentombudsmannen kunde en praktikplats ordnas vid Akademiska sjukhuset
under en period sent under terminen då ordinarie studenter hade avslutat sin
praktik. NN informerades direkt om detta.
De studenter som har en individuell studiegång, såsom NN, skall tillgodoses i
samma utsträckning med önskade praktikplatser under den kliniska utbildningen
som övriga studenter. I detta fall har rutinerna brustit och NN har tyvärr inte fått
besked om sin praktikplats i tid såsom hon skulle ha fått, vilket inte kan ursäktas.
Rutinerna för information om individuell studiegång från studierektorer och
prioriteringsordning vad gäller att tillgodose studenter med praktikplatser ses nu
över. Våra intentioner inför framtiden är att inte någon student skall utsättas för
den oro som det innebär att inte veta om man skall kunna avsluta sin utbildning
inom stipulerad tid, som NN har utsatts för.
NN har beretts tillfälle att yttra sig över universitetets svar.

Högskoleverkets bedömning
En student som fullföljer ett utbildningsprogram skall självklart kunna förlita sig på
att en praktikplats är ordnad och att han/hon får besked om när och var denna skall
äga rum i god tid före kursstart. Detta gäller i lika hög grad för studenter med s.k.
individuell studieplan. Högskoleverket konstaterar, vilket Uppsala universitetet
tillstår, att NN alldeles för sent fått bekräftelse om och när ifrågavarande praktik
skulle fullgöras. För detta kan universitetet inte undgå kritik. Enligt anmälaren har
problem också tidigare förekommit vid praktikplaceringar. Universitetet har i sitt
yttrande anfört att rutinerna för praktikplaceringar kommer att ses över för att en
upprepning av det inträffade skall kunna undvikas. Högskoleverket ser positivt på
en sådan åtgärd.
Med dessa besked avslutas ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Annica Lindblom i närvaro av
verksjuristen Barbro Molander, efter fördragning av verksjuristen Pontus Kyrk.
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