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Uppföljning av Högskoleverkets beslut den 6 maj 2008
om examination av verksamhetsförlagd utbildning
Bakgrund
Efter en anmälan från AA kritiserade Högskoleverket Umeå universitet för
hanteringen av examinationen av hennes verksamhetsförlagda utbildning på
receptarieprogrammet. Verket fann bl.a. att:
1. Den så kallade praktiska examinationen föll utanför ramarna för vad som
var föreskrivet för examinationen i kursplanen för kursen tillämpad
apoteksfarmaci. I och med detta ändrade universitetet förutsättningarna
för AA:s andra praktikperiod och hennes möjligheter att bli godkänd. Mot
bakgrund av hur de båda praktikperioderna hanterades ifrågasatte
Högskoleverket om AA i formell mening fick genomföra det antal
praktikperioder som hon var berättigad till och om den senaste över huvud
taget borde räknas.
2. Universitetet borde se över kursplanen för kursen tillämpad
apoteksfarmaci. I kursplanen anges att antalet praktikutbildningar är
begränsat och att en förutsättning för en ytterligare praktikperiod är att
Apoteket AB ställer en praktikplats till förfogande. Ett sådant villkor kan
inte anses uppfylla kravet på förutsebarhet och likabehandling av
studenter. Dessutom strider en sådan skrivning mot
högskoleförordningens bestämmelse som anger att antalet praktikperioder
ska vara minst två. Vidare specificerades inte den kurslitteratur som skulle
användas.
3. Dokumentet bedömningsunderlag, bilaga till handboken för tillämpad
apoteksfarmaci, borde ses över. Handledaren på apoteket kunde som det är
formulerat endast skriva under att studenten är godkänd på kursen, vilket
är missvisande. Det är den utsedde examinatorn som examinerar.
Handledaren kan endast ge ett underlag till examinatorn. Dessutom finns
det i dokumentet inget utrymme för en eventuell negativ bedömning.

4. Institutionen borde – i enlighet med universitetets regelverk – utarbeta
riktlinjer om stödåtgärder för studenter som riskerar att förlora sin rätt att
delta i prov.
Umeå universitet uppmanades att senast den 31 december 2008 redogöra för vilka
åtgärder universitetet har vidtagit med anledning av verkets kritik.

Universitetets yttrande
Umeå universitet har i sitt yttrande i huvudsak anfört följande.
1. Universitetet har erbjudit AA att genomföra en ny praktikperiod.
2. Universitetet har fastställt en ny kursplan för kursen tillämpad
apoteksfarmaci och kurslitteraturen har specificerats. Utbildningsplanen
för programmet har reviderats för att överensstämma med skrivningen i
kursplanen vad avser bl.a. examinationsformer.
3. Handboken för tillämpad apoteksfarmaci med dess bilaga
bedömningsunderlag har reviderats.
4. Riktlinjer för stödåtgärder för studenter på receptarieprogrammet har
fastställts. I riktlinjerna specificeras vilka stödåtgärder som gäller för
kursen tillämpad apoteksfarmaci.
Universitetet har bifogat två brev till AA med erbjudande om praktikplats.
Dessutom har universitetet bifogat de reviderade dokumenten och riktlinjerna för
stödåtgärder.

Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket anser sammantaget att universitetet har tagit till sig verkets kritik
och vidtagit relevanta åtgärder. Högskoleverket konstaterar således att:
1. Umeå universitet har erbjudit AA en ny praktikplats.
2. Universitetet har fastställt en ny kursplan för kursen tillämpad
apoteksfarmaci och därigenom har flera förbättringar gjorts. Kursplanen
har bl.a. ändrats så att det nu framgår att antalet praktikperioder är två.
Däremot är kurslitteraturen fortfarande inte tilläckligt specificerad. I stället
för att namnge litteraturen finns en allmän hänvisning till ”apotekets
handböcker gällande läkemedel och regelverk” och ”övrigt material som
utdelas under kursen”.
3. Det av bedömningsunderlaget tydligt framgår att handledarens
bedömning är en rekommendation och ett underlag till examinatorns
betygsättning. I dokumentet ges också utrymme för en eventuell negativ
bedömning av handledaren.
4. Kemiska institutionens styrelse har fastställt riktlinjer för stödåtgärder för
studenter på receptarieprogrammet.
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Högskoleverket som förutsätter att universitetet preciserar kurslitteraturen i
kursplanen avslutar ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Eva Westberg i närvaro av
verksjuristen Teresa Edelman efter föredragning av verksjuristen Caroline Cruz.

Eva Westberg
Caroline Cruz
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