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Lärosäten,
utbildningar
och nybörjare
i SVN-regionen

Karlstad universitet
BMA
Psykolog, 31
Receptarie(examen)*
Sjuksköterska, 173
Socionom, 95
Specialist-ssk (4 inrikt), 98
Tandhygienst

Högskolan Gävle
Sjuksköterska, 190+ca 25**
91
Högskolan Dalarna Specialist-sskSocionom,
(2 inrikt), 32
Barnmorska, 25
Sjuksköterska, 177+ca 30**
Socionom, 70
Specialist-ssk (2-3 inrikt), 35
Uppsala universitet
Apotekare, 184
Barnmorska, 24
BMA, 58
Örebro
Mälardalens
Fysioterapeut, 97
universitet
högskola
Logoped, 40
Arbetsterapeut, 98 Barnmorska, 26
Läkare, 214
Audionom, 32
Psykolog, 92
Fysioterapeut, 48
(Barnmorska?)
Receptarie, 135
Sjuksköterska, 339
BMA, 60
Röntgen-ssk, 28
Socionom, 73
Läkare, 135
Sjuksköterska, 221
Specialist-ssk (4 inrikt), 86
Psykolog, 78
Socionom, 56
Röntgensjuksköterska, 36
Specialist-ssk (10-12 inrikt), 136
Sjuksköterska, 234
Socionom, 204
Specialist-ssk (6-7 inrikt), 79

Antal utbildningsplatser i regionen
(de sex största utbildningarna plus BMA)
Utbildning

Uppskattat antal platser*

Apotekare

200

BMA

130

Fysioterapeut

150

Läkare

350

Psykolog

200

Sjuksköterska
Socionom

1350
600

*) ”Utbildningsplats” är inte ett begrepp som finns i officiella databaser med högskolestatistik. Hur
många studenter som ett lärosäte bereder plats för och vill ha, hur många studenter som antas och
hur många studenter som registreras (det vill säga de facto påbörjar en utbildning) skiljer sig ofta åt.

Nyliga förändringar av utbildningsutbudet
•

Karlstad universitet har lagt ned utbildning till BMA och till
tandhygienist.

•

Karlstad universitet har startat utbildning till psykolog.

•

Örebro universitet har startat utbildning till läkare och
överväger att starta utbildning till barnmorska.

•

Inte ovanligt att vissa inriktningar inom
specialistsjuksköterskeutbildningen ställs in (pga lågt söktryck).

Söktryck
(förstahandssökande per ”plats” de senaste läsåren)
I regel högt söktryck till yrkesexamensprogram inom hälso- och
sjukvård, men svagt/för lågt söktryck till dessa utbildningar:
•
•
•
•
•
•

Arbetsterapeut (ÖU):
Audionom (ÖU):
BMA (KAU*, UU, ÖU):
Receptarie (UU)**:
Röntgensjuksköterska (UU, ÖU):
Specialist-ssk (alla):

Mellan 1,4-2,0
Mellan 1,1-1,4
Mellan 0,6-1,6
Mellan 0,9-1,2
Mellan 1,5-1,8
Mellan 0,7-1,7

Varning för sjunkande söktryck till sjuksköterskeutbildning vid
Högskolan Dalarna (VT16 är det nere i 1,5)!

Specialistsjuksköterskeutbildningarna
•

•
•
•

•

Nästan alla inriktningar (ej medicinsk inrikt) finns tillgängliga i
sjukvårdsregionen (f f a vid Uppsala Universitet).
Flera inriktningar upplever lågt söktryck och omfattar få
studenter (gäller även nationellt).
Uppsala universitet har enligt uppgift ställt in VUB onkologi
för HT16 och HT17, liksom VUB vård av äldre samt VUB i
akutsjukvård.
Högskolan Dalarna gjorde inget intag till inriktningen mot
psykiatrisk vård HT15.
MDH har få förstahandssökande till VUB intensivvård och
psykiatri (HT16) och överväger att ställa in intensivvård om
det inte görs sena ansökningar.

Examinationsgrad
(antal utfärdade examina jämfört antal nybörjare)
•

Examinationsgraden är vanligen hög i yrkesexamensprogram;
många som läser ett yrkesexamensprogram klarar sina
studier, ansöker om och får sin examen utfärdad i hyfsat rätt
tid (80-90% är inte ovanligt).

•

Finns tecken på låg (två av tre examineras inte i rimlig tid)
examinationsgrad inom utbildning till Apotekare,
Arbetsterapeut, Audionom, BMA (endast vid ÖU), Logoped,
Receptarie och Röntgensjuksköterska.

•

Låg examinationsgrad kan ha flera orsaker och här behöver
arbetsgivarna vara aktiva i lärosätenas branschråd och/eller
kvalitetsorgan för att få lärosätena att analysera orsakerna.

Exempel på åtgärder
•

Samverka regelbundet på sjukvårdsregional nivå om
utbildningsutbudet, utifrån bl a arbetsgivarebehov och VFUplatsperspektiv, och utöva aktiv arbetsgivarrepresentation med hög
”beställarkompetens” i lärosätenas branschråd och kvalitetsorgan.

•

Uppmuntra vidareutbildning, ordna studiebesök, möjliggör
hospitering på ”okända” arbetsplatser, erbjud tjänstledighet och
studielön.

•

Samarbeta landsting-lärosäte för att öka söktrycket;
uppmärksamma ”mindre utbildningar/yrken”, gå igenom listor över
andrahandssökande och uppmuntra/bearbeta dem ytterligare mot
att gå den bristyrkesutbildning de sökt i andra hand.

