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Prioritering av kliniska utbildningsplatser 

för studenter och elever 

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
(SU) erbjuds många olika yrkeskategorier 
möjligheter till klinisk utbildning. Då antal 
platser är begränsat, gäller följande 
prioriteringsordning vid förfrågan om plats. 
 

1. Studerande vid lärosäten (a) inom Västra Götalandsregionen 

(VGR), skolor (b) inom Göteborgsregionen (GR) (c) eller vid 

lärosäten och skolor som SU har avtal med, bereds plats i första 

hand. 

2. Studerande vid lärosäten utanför VGR, och skolor utanför GR, 

som saknar avtal med SU, med anställning på SU och/eller är 

folkbokförda i VGR erbjuds plats om möjlighet finns.  

3. Studerande vid lärosäten utanför VGR och skolor utanför GR 

som saknar avtal med SU, utan anställning på SU och/eller ej 

folkbokförda i VGR kan i endast i undantagsfall erbjudas plats 

om utrymme finns. Besked ges då med kort framförhållning och 

först när prio.1 och 2 fått svar på sina platsbeställningar 

 

a) Göteborgs universitet, Högskolan i Väst, Högskolan i Skövde, 

Högskolan i Borås 

b) Skolor (gymnasieskolor/yrkeshögskolor) som önskar plats måste 

vara certifierade av Vård- och Omsorgscollage 

Rutin
Gäller för: Utbildningsenhet FoUUI, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innehållsansvar: Diana Swolin Eide, (diasw), Överläk/Professor

Granskad av: Diana Swolin Eide, (diasw), Överläk/Professor

Godkänd av: Caterina Finizia, (catfi), Direktör

Giltig från: 2023-01-17

Giltig till: 2025-01-11

Rubrik: Prioritering av kliniska utbildningsplatser för studenter och elever

Dokument-ID: SU9771-677637494-464

Version: 1.0



 

 2 

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. 

c) Göteborgsregionen består av 13 kommuner (Ale, Alingsås, 

Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 

Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö) 

  

Endast förfrågningar inkomna från lärosäten och skolor behandlas, ej 

från enskilda studerande. 
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