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Förtydligande angående studerandes praktik i Region
Skånes verksamheter
Med anledning av att Coronaviruset Covid-19 just nu belastar våra verksamheter
och på flera sätt innebär en ansträngd situation, samtidigt som vi i dagsläget inte
vet hur länge detta kommer att pågå, så finns det ett behov av att förtydliga kring
studerande och deras praktik i Region Skånes verksamheter.
Region Skåne ska fortsatt ha stor restriktivitet när det gäller möten, resor och
deltagande i utbildningar och konferenser för att kunna prioritera tillgänglighet,
uthållighet och klok resursanvändning inom Region Skåne. Detta gäller så länge
det finns aktuella RD-beslut kring mötesrestriktivitet och/eller besöksförbud.
Region Skåne följer noggrant samhällsutvecklingen i frågan och följer WHO:s och
Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Nya ställningstagande kan komma att tas.
Studerandefrågan är högt prioriterad i Region Skåne. Studerande är fortsatt
välkomna på praktik (APL/LIA/VIL/VFU) men praktiken kan få en annorlunda
utformning på grund av den rådande situationen.
För studerande i våra verksamheter gäller de riktlinjer vid smitta som finns sen
tidigare och som även gäller samtliga anställda:





Följa Folkhälsomyndighetens direktiv
Stanna hemma när du t ex har symtom på luftvägsinfektion, torrhosta,
feber eller andningsbesvär
Basala hygienrutiner ska följas av alla
Studerande ska inte delta i vård av bekräftat smittad patient
o I det fall det finns flertalet patienter med Covid-19 i
verksamheterna, så att det blir omöjligt att studerande genomför
sin praktik utan att vårda bekräftade smittade patienter, får
studerande lov att delta i denna vård enligt ovanstående punkter.
o Studerande som är minderårig, yngre än 18 år, ska inte utföra
arbetsuppgifter inom vård och omsorg där det finns patienter
med misstänkt eller konstaterad covid-19. Unga i arbetslivet Arbetsmiljöverket (av.se)
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Provtagning: För studerande, som under pågående praktik
uppvisar symtom på Covid-19, gäller samma rutiner som för
Region Skånes anställda.
Gravida ska inte arbeta med patienter som är misstänkt smittade av
covid-19, som är isolerade i väntan på provsvar eller är bekräftat
smittade. Socialstyrelsen bedömer att gravida ska räknas som en
riskgrupp från och med graviditetsvecka 22, men eftersom
inkubationstiden för covid-19 kan vara upp till två veckor ska gravida
räknas som riskgrupp redan från vecka 20. Nyhet 2021-02-26 Socialstyrelsen
Bedömningssamtal med extern lärare/adjunkt ska med fördel fortsätta att
hållas via digitala kommunikationssystem, eller utanför sjukhuset, så
länge det finns aktiva beslut kring besöksförbudet och/eller
mötesrestriktivitet.
o Annan pedagogisk eller kliniskt nära verksamhet fortgår som
tidigare eller utifrån verksamheternas uppkomna behov, med
följsamhet till de rutiner och riktlinjer som råder exempelvis för
att upprätthålla Peer Learning1

Enheterna har mandat att utifrån aktuell situation förändra praktiken t ex:
 Ställa in planerade studiebesök i andra verksamheter
Det viktigaste är att genom begränsad smittspridning skydda våra svagaste
medborgar- och patientgrupper och att prioritera verksamheten så att vi
tillsammans klarar den ökade belastningen. Region Skåne är en verksamhet med
hög kompetens och vi är väl förberedda på att möta olika utmaningar.
Vid frågor eller förtydligande hänvisas till Region Skånes Covid-19 sida på
intranätet:
Covid-19 på vårdgivare Skåne
Förtydligande eller kontakt
Lise-Lott Hassel
Lise-lott.hassel@skane.se
Koncernstab HR
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Adjunkt/lärare kan vid behov vara med och delta i den kliniska verksamheten om detta är
ett stöd och möjliggör upprätthållande av viktig pedagogisk/klinisk verksamhet.
Region Skåne

