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Riktlinje för korta praktikplaceringar och utländska
studerande i Region Skånes verksamheter
För att skydda våra patienter, medarbetare och de studerande som gör
praktik i Region Skåne, och för att vara följsamma till de direktiv som
åligger Skånes medborgare, måste vi förändra det sätt vi traditionellt
bedriver praktik på.
Korta praktikplaceringar
Praktik för studerande ska fortsätta i den mån det är möjligt. Men på grund
av rådande situation med Covid-19, och den negativa samhällsutvecklingen
som pågår med flera inlagda både på vård- och intensivvårdsavdelningar i
Skåne, behöver förändringar göras. Målgruppen är alla studerandegrupper
i Region Skåne (APL/LIA/VFU/VIL).
Basplaceringar och längre praktikplaceringar kommer i nuläget att fortsätta
som planerat. Målet är fortfarande att studerande ska ges förutsättningar
att klara sina läromål och därmed kunna examineras.
Detta innebär att Region Skåne i nuläget inte kan ta emot studerande på:
1) Korta praktikplaceringar1
2) Praktikplaceringar som innebär rotation på flera enheter2
3) Praktikplaceringar utan examinationskrav3
I undantagsfall kan kortare praktikplaceringar godkännas om praktiken inte
kan ersättas av andra läraktiviteter. Eventuella förändringar ska göras i
nära samverkan med kurs- och utbildningsansvariga och får ej leda till att
studenter inte kan examineras. Vid eventuella frågor eller oklarheter
kontakta utbildningsansvarig i respektive sjukvårdsförvaltning.
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Definition av kort praktik = mindre än en praktikvecka (<32timmar)
Där praktikplaceringen totalt sett kan vara längre, men är uppdelad på flera korta
placeringar.
3
Hospitering/studiebesök/auskultation/fältstudier
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Utländska studerande och skånska studerande på utlandspraktik
Smittskydd Skånes rekommendation är att i en pågående pandemi inte ta
emot studerande från andra länder. De utländska studerande som redan
befinner sig i Sverige ska tas om hand på bästa sätt och erbjudas praktik
enligt plan och följa de riktlinjer som gäller för våra skånska studerande.
Skånska studerande som planerar utlandsförlagd praktik rekommenderas
starkt att avstå och istället göra sin praktik i Skåne.
För de skånska studerande som redan befinner sig utomlands, och i
undantagsfall de utländska studerande som trots avrådan kommer för att
göra praktik i Skåne, gäller följande rutin:
 Utländska studerande ska inte gå ut i praktik i Region Skånes
verksamheter och träffa patienter förrän 14 dagar efter ankomst till
Skåne.
 Friska, symtomfria studerande kan delta i teoretisk undervisning.
Om utländska studerande ska provtas måste det ske via vårdcentral,
eftersom det varken går att testas på provtagningsstationerna eller beställa
självtest via 1177.se utan svensk legitimation.
Riktlinjen gäller 2020-11-16 t.o.m. 2021-01-31, med förbehåll att den utifrån
samhällsutvecklingen kan ändras med kort framförhållning.
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