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Hur kan regional eller nationell samverkan stärka 
mindre professionsutbildningar?

• Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar

• Stort behov av kompetens

• Lärosäten - en central aktör
• Nationella problem med söktryck, genomströmning, VFU, 

lärarkompetens

• Behov av samverkan – en nödvändighet 

• Stärkt samverkan under och efter pandemin
• Vinster av samverkan
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Samverkan mellan de medicinska fakulteterna  

• Umeå universitet
• Uppsala universitet
• Karolinska Institutet
• Örebro universitet
• Linköpings universitet
• Göteborgs universitet
• Lunds universitet
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Vikande söktryck - konsekvenser

MEDICINSKA FAKULTETEN
LUNDS UNIVERSITET



Utbildningsdimensionering – varför och viktiga fakta

• Når programmet takbeloppet

• Söktryck

• Framtidsutsikter

• Lärarkapacitet

• Genomströmning

• examensfrekvens



Söktryck

Behöriga 
förstahandssökande 2017-
2021 samt förändring i 
procent mellan 2017 och 
2021



Analys – LU 
med fokus på audionom, arbetsterapi, fysioterapi, logopedi

Arbetsterapi Fysioterapi

Söktryck 2014–2022 för PNRs program. Den nedre delen av stapeln visar antalet förstahandssökande och 
stapeln total antalet sökande. Den svarta linjen motsvarar medelvärde för planeringstal för åren. 



Logoped Audionom

Söktryck 2014–2022 för PNRs program. Den nedre delen av stapeln visar antalet förstahandssökande och 
stapeln total antalet sökande. Den svarta linjen motsvarar medelvärde för planeringstal för åren. 



Antagningspoäng (BI, betyg, max 22,5) för PNRs program, 2014-2022



Antagningspoäng (HP, högskoleprovet, max 2,0) för PNRs program, 2014-2022



Medelgenomströmning (i procent) för samtliga program under perioden 2014-
2022. ATP = blått, AUD = grön, FYT = vinröd, LOG = orange



Examensfrekvens
På övre raden anges hur många som togs in till programmet vid start och på nedre raden anges hur 
många som tog examen i samma kohort. 

Program/Examen 2018 2019 2020 2021 2022

ATP 66 64 64 68 67

55 54 48 58 39

AUD 18 16 19 18 19

12 11 13 16 4

FYT 91 88 72 80 89

73 66 64 58 58

LOG 27 27 26 25 30
15 22 21 16 24




