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Klagomål mot omvårdnadskurser vid Högskolan i
Skövde
Fråga om högskolan hade utfärdat felaktiga kursintyg m.m.

Ärendet
En anonym anmälare vände sig i september 2008 till Högskoleverket med kritik
mot hanteringen av kursen Omvårdnad och evidens (grundnivå respektive
avancerad nivå) vid Högskolan i Skövde. Anmälaren anförde att några av
kurskamraterna hade fått felaktiga kursintyg och hänvisade till en artikel ur en
lokaltidning. Enligt artikeln skulle studenter, som gått omvårdnadskursen på
grundnivå, ha fått kursintyg för avancerad nivå.
Anmälaren skickade därefter ytterligare en artikel till verket ur lokaltidningen och
ifrågasatte på nytt högskolans agerande. I artikeln dementerade högskolan att man
skrivit ut felaktiga kursintyg. I artikeln refererades även ett e-postsvar till tidningen
från proprefekten NN enligt följande. Klassen fick erbjudande att delas i två
grupper, en för avancerad nivå och en för grundnivå. Alla studenter i klassen valde
dock den avancerade nivån och examinerades på densamma. Alla studenter var i
samma grupp både vid föreläsningar och vid tillfällena för handledning.
– Anmälaren anförde med hänvisning till artikeln att Högskolan i Skövde måste
vara den enda högskola i Sverige där studenterna själva får välja vilken nivå de ska
läsa på oavsett bakgrund och kompetensnivå.
Efter anmodan av Högskoleverket yttrade sig högskolan genom proprefekten. I
yttrandet redovisade högskolan sin valideringspraxis vid antagning av sökande med
äldre sjuksköterskeexamen. Högskolan anförde också att en person som är antagen
till en kurs ska examineras på den och klarar man examinationen har man rätt att
få ett kursbevis. Till yttrandet fogades gällande kursplaner för kurserna
(Omvårdnad och evidens C respektive Omvårdnad och evidens, avancerad nivå).
Högskolan hänvisade även till en rapport från april 2008 med en redogörelse för
de åtgärder som högskolan vidtagit med anledning av att Högskoleverket hade
ifrågasatt vissa examensrätter inom medicin och vård.

Högskoleverkets bedömning
Högskolan har lämnat en förklaring i frågan om kursintygen.
Sedan anmälan inkom till Högskoleverket har verket återkallat högskolans rätt att
utfärda sjuksköterske- respektive specialistsjuksköterskeexamen (se beslut 2008-1202, reg.nr 643-3271-08). Vårdutbildningarna vid högskolan kan i framtiden
komma att utvärderas inom ramen för verkets utbildningsutvärdering.
Högskoleverket finner därför inte skäl att uttala sig ytterligare i detta ärende.
Verket förutsätter att högskolan följer gällande tillträdesbestämmelser om vilka
sökande som får antas till utbildning på avancerad nivå.
Med dessa besked avslutas ärendet.
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