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Statens övertagande av huvudmannaskapet för lands-
tingens vårdutbildningar och den ekonomiska reglering-
en av den kliniska praktiken 
Staten och Landstingsförbundet har undertecknat en principöverenskom-
melse som innebär att huvudmannaskapet för landstingens vårdhögskoleut-
bildningar övertas av staten den 1 januari 2002. 

Den ekonomiska regleringen av det ändrade huvudmannaskapet görs mot de 
generella statsbidragen till landstingen. Statsbidraget reduceras med 1420 
miljoner kronor från och med 2002. Beloppet har beräknats med utgångs-
punkt från landstingens kostnader för vårdhögskolan inklusive beräknade 
kostnader för klinisk praktik. 

I uppgörelsen ingår att högskolan, om inte annat överenskommes, ersätter 
landstinget med 1200 kronor per student och praktikvecka för den kliniska 
praktik som är förlagd till landstingets verksamheter. 

Staten har i samband med överenskommelsen med Landstingsförbundet fö-
reslagit att kommunerna skulle betala ett belopp till staten för att finansiera 
högskolornas kostnader för handledare i kommunerna. Någon skatteväxling 
är för kommunernas del inte aktuell. 
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Kommunerna har aldrig ansvarat för  vårdhögskolorna varken vad gäller  
finansiering eller verksamhetens innehåll. Kommunerna har inte heller an-
svarat för praktiken. Många kommuner har dock under senare år utan ersätt-
ning tagit emot praktikanter. Ett fåtal vårdhögskolor har valt att betala hand-
ledare i kommuner på samma sätt som handledare i landstingens verksam-
heter. Detta är dock undantag. Det finns ingenting som hindrar att högsko-
lorna ger ersättning till handledare i kommunerna på samma sätt som i 
landstingen. Varje kommun måste för att uppnå detta förhandla lokalt med 
högskolorna om högskolans ersättning till handledare för den kliniska prak-
tiken.  
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