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nivå, med undantag av VFU, med anledning av den 
pågående coronapandemin 

Beslut 

Rektor beslutar 

 

att SLU temporärt och enligt regeringens rekommendation övergår till undervisning 

och examination på distans med verkan från och med den 18 mars 2020 och så 

länge det krävs med anledning av coronapandemin,  

att studenter som saknar möjligheter att studera hemma inte ska avvisas från 

campus, 

att regeringens rekommendation för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska 

tillämpas för undervisning som är klinisk-praktisk (klinikrotation) och som ges i 

veterinär- och djursjukskötarutbildningarna. Detta gäller för berörda utbildningar 

oavsett i vilken/vilka årskurser detta ingår, 

att uppmana ordföranden för utbildningsnämnden respektive för samtliga 

programnämnder att fatta erforderliga beslut så att rektors beslut verkställs, samt 

att uppdra åt universitetsdirektören att utforma rutin för dokumentation i enlighet 

med CSN1:s direktiv, så att studenterna har möjlighet att behålla och vid behov få 

fortsatta studiemedel. 

Redogörelse för ärendet 

Med anledning av den pågående coronapandemin rekommenderade regeringen den 

17 mars 2020 samtliga svenska lärosäten att från och med följande dag övergå till 

                                                      
1 Centrala studiestödsnämnden 
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undervisning och examination på distans. Syftet var att minska smittspridningen i 

samhället.  

Regeringen har beslutat att rekommendera alla lärosäten att: 

 Alla studenter ska ha distansundervisning i hemmet, oavsett utbildning 

 Undantag från ovan är VFU. Den ska genomföras om placeringar finns 

 

Rekommendationen är entydig i att undervisningen ska ställas om, och inte ställas 

in. I undantagsfall kan dock distansundervisningen leda till att vissa 

undervisningsmoment behöver skjutas upp. För att studenter ska ha möjlighet att 

behålla och vara berättigade till fortsatta studiemedel från CSN måste SLU tydligt 

dokumentera vilka kurser, delkurser, moment och examinationer som helt har 

ställts in eller skjutits upp, och under vilken tidsperiod. 

SLU har vid dialog med Näringsdepartementet förankrat ett undantag från 

distansstudier när det gäller djursjukskötarprogrammet och veterinärprogrammet. 

Utifrån jämförelse med övriga vårdutbildningar är tolkningen att det som SLU 

benämner klinisk-praktisk undervisning eller klinikrotation på det egna universi-

tetsdjursjukhuset (UDS), är att jämställa med det som andra vårdutbildningar 

benämner VFU. I nuvarande krissituation omfattar då regeringens beslut om 

undantag från distansundervisning för VFU även den klinisk-praktiska 

undervisningen.  

Universitetsstyrelsen har genom ett ordförandebeslut den 26 mars 2020 givit rektor 

m.fl. särskilda befogenheter i anledning av coronapandemin. Detta beslut ger rektor 

de befogenheter som krävs för att fatta det nu aktuella beslutet.  

Rektor informerade den 17 mars 2020 samtliga studenter och medarbetare på SLU 

om att alla studenter övergår till studier i hemmet från och med 18 mars 2020. 

Informationen följdes av två varandra kompletterande informationsmeddelanden 

den 18 resp. 19 mars för att lösa den akuta situationen. Beslutsavsikten i dessa är 

härmed formaliserad. 

Motiv till beslutet 

Det övergripande målet är minskad smittspridning i samhället genom social 

distansering under den pågående pandemin, och detta ska ske genom övergång till 

distansundervisning och -examination.  

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

Omedelbar övergång till distansstudier och examinationsformer som ersätter 

salstentamina. 

Utbildningsnämnden avser att besluta om anvisningar för hur dagens beslut ska 

omsättas i en praktisk undervisnings- och examinationssituation. 
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Stora anpassningar av undervisningen kommer att krävas; tillfälliga avsteg från 

kurs- och utbildningsplaner blir nödvändiga liksom särskilda anpassningar av 

praktiska moment. Obligatoriska moment och examinationsformer behöver 

anpassas för distans eller flyttas.  

För studenterna riskerar övergång till distansstudier innebära en förlängning av 

utbildningen, vilket ska undvikas i möjligaste mån. 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter föredragning 

av avdelningschef Maria Orvehed och i närvaro av universitetsdirektör Martin 

Melkersson. I beredningen av ärendet har även utbildningshandläggare Johan 

Torén och akademisekreterare Sune Lindh deltagit.  

Maria Knutson Wedel 

  

  

Maria Orvehed 
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