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PM om övergripande hantering av studenter i 

vårdutbildningar och vaccination mot SARS Cov-2, VT 

2021  i Region Skåne (2021-02-25) 

Bakgrund 

Under våren 2021 kommer vuxen befolkning i Sverige erbjudas vaccination mot 

SARS Cov-2. Detta gäller också all vårdpersonal enligt särskild prioriteringsordning.  

Detta dokument beskriver övergripande hanteringen av studenter i alla 

vårdutbildningar knutna till hälso- och sjukvårdsenheter i Region Skåne. 

Principerna för detta följer fullt ut rekommendationer och riktlinjer från 

Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Skåne samt Vaccinationssamordning Skåne. 

Principer 

 De studenter som befinner sig i hälso- och sjukvården på olika typer av 

praktik erbjuds vaccination enligt samma prioriteringsordning som 

anställd personal den aktuella enheten. 

 Region Skåne har ansvar endast för de studenter som under VT-21 någon 

gång befinner sig i hälso- och sjukvården på olika typer av praktik. Deras 

prioriteringsordning beslutas av vaccinationssamordningsansvariga utifrån 

övergripande prioriteringsprinciper för vaccination SARS Cov-2. 

Praktiskt genomförande 

 I de fall vaccination ges till anställd personal på en vårdenhet skall de 

studenter som just då befinner sig på praktik där också erbjudas 

vaccination samtidigt 

 Andra dosen ges enligt samma principer och rutiner som för anställd 

personal på respektive vårdenhet/förvaltning 

 För studenter som befinner sig i hälso- och sjukvården på olika typer av 

praktik under VT-21 som inte omfattas av ovanstående gäller följande: 

o Inventering av studenter med ovanstående kriterier sker lokalt via 

kursadministratörer för läkarprogram, kliniska lärare eller 

motsvarande för övriga program. Aktuella studenter noteras med 
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personuppgifter och kontaktuppgifter på listor som hanteras 

inom respektive lärosäte.  

o Respektive förvaltning tillställer sedan tider till lärosätena då 

studenter kan vaccineras enligt särskilda rutiner inom respektive 

förvaltning och dessa tider fördelas och kommuniceras av 

lärosätena. 

o För de förvaltningar som inte har eget vaccinationsuppdrag 

upprättas särskilda rutiner 

o Studenterna kallas via kursadministratörer för läkarprogram, 

kliniska lärare eller motsvarande för övriga program till 

vaccinationsplats enligt särskilda rutiner inom respektive 

förvaltning 

 För studenter som befinner sig i kommunen på olika typer av praktik 

under VT-21 gäller samma som för studenter som befinner sig i hälso- och 

sjukvården på olika typer av praktik under VT-21 enligt ovan. 

 För studerande inom andra vårdrelaterade utbildningar upprättas 

särskilda rutiner 

Dokumentet utarbetat under ledning av Lea Blomberg, Koncernstab HR, Region 

Skåne och Ingemar Petersson, Forskningschef Skånes Universitetssjukvård 

(dokumentansvarig) i samverkan med utbildningsansvariga inom samtliga berörda 

förvaltningar i Region Skåne samt med ansvariga inom Koncernstab HR. 

Lars Almroth, Region Skånes Projektledare Covid 19-vaccinationer 

 

 


