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Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Högskolan Väst
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Högskolan Väst.

Ärendet
Vid utvärderingen av specialistsjuksköterskeutbildningen år 2006
(Högskoleverkets rapport 2007:23R) ifrågasatte Högskoleverket rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Högskolan Väst. Ifrågasättandet grundade sig på
att kvaliteten i utbildningens resultat och verksamhetsförlagda del av utbildningen
bedömdes som otillfredsställande. Högskolan Väst fick därefter ett år på sig att
åtgärda bristerna. För uppföljningen av ifrågasättandet av
specialistsjuksköterskeexamen utsåg Högskoleverket följande sakkunniga: professor
Ingegerd Fagerberg (ordförande), docent Anna Ehrenberg och universitetslektor
Helle Wijk. Samtliga deltog som sakkunniga vid den föregående utvärderingen år
2006. Högskolan Väst inkom i april månad år 2008 med en redogörelse av de
åtgärder som vidtagits. Underlag för bedömningen har varit ovanstående skriftliga
redogörelse. De sakkunnigas yttrande bifogas.
Bedömning
Bedömningen har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och
högskoleförordningen och utifrån de rekommendationer som Högskoleverket gav i
utvärderingen år 2006. De sakkunnigas bedömning är att kvaliteten i
utbildningens förutsättningar, genomförande, resultat och verksamhetsförlagda del
nu är tillfredsställande. Högskoleverket instämmer i denna bedömning.
Högskoleverket anser därmed att kvalitetskraven för att ge
specialistsjuksköterskeexamen är uppfyllda.

Beslut
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Högskolan Väst.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Anders Flodström efter
föredragning av utredaren Annika Vänje i närvaro av huvudsekreteraren Lena
Adamson, informationschefen Eva Ferndahl och avdelningschefen Clas-Uno
Frykholm.
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Sakkunnigas yttrande
I utvärderingen av grundutbildningar i medicin och vård (Högskoleverkets rapport
2007:23R del 2) år 2006 bedömdes specialistsjuksköterskeutbildningens kvalitet
vid Högskolan Väst att vara tillfredsställande när det gäller förutsättningar och
genomförande. Kvaliteten i resultat och verksamhetsförlagda delen av utbildningen
bedömdes dock som otillfredsställande. Vid Högskolan Väst bedrivs
specialistsjuksköterskeutbildning med följande inriktningar; allmän hälso- och
sjukvård med inriktning mot onkologisk vård, vård av äldre, psykiatrisk vård samt
distriktssköterska. Vid utvärderingen år 2006 gavs följande rekommendationer:
• förstärka forskningsanknytningen i utbildningen,
• förtydliga målen för den verksamhetsförlagda utbildningen,
• se över examinationen av den verksamhetsförlagda utbildningen,
•

•

skapa och utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen och verka för att
höja den vetenskapliga kompetensen hos specialistsjuksköterskor som är
handledare till lägst magisterexamensnivå samt
förstärka lärarkompetensen.

Vidtagna åtgärder
När det gäller lärarkompetensen har en professor anställts och antalet
universitetslektorer har utökats sedan utvärderingen genomfördes. De
universitetslektorer och doktorander som bedriver en för inriktningen relevant
forskning medverkar nu i ökad omfattning i undervisningen inom respektive
specialistinriktning. Studenterna ges möjlighet att skriva examensarbeten på
magisternivå inom pågående forskningsprojekt. Pågående forskning presenteras
fortlöpande i utbildningarna genom till exempel seminarier. En avsiktsförklaring
har slutits med Göteborgs universitet om ett fördjupat samarbete kring forskning
och utbildning från och med år 2009.
Högskolan Väst har en profil mot arbetsintegrerat lärande, där
erfarenhetsbaserad och vetenskapligt baserad kunskap integreras i såväl de
teoretiska som kliniska kurserna. Detta medför att lärandemålen omfattar den
integrerade helheten i varje kurs. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har
studenterna ett självständigt och eget ansvar för patienter med
handledarkompetens att tillgå vid behov. Alla kursplaner har omarbetats för att
förtydliga den avancerade nivån.
Inom ramen för varje inriktning av specialistutbildningarna har lärosätet arbetat
fram en specifik examination för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. I
utbildningsprogrammets sista kurs finns en slutexamination där studenterna vid ett
kliniskt seminarium får diskutera dilemman som har uppstått under den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen.
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Högskolan Väst har ingått ett avtal med Västra Götaland-regionen vilket innebär
att arbetsgivaren erbjuder sjuksköterskor som är handledare möjlighet att på
arbetstid studera till magisterexamen. Handlingsplaner för kompetensutveckling
hos sjuksköterskor har upprättats i länssjukvård och primärvård samt initierats
med ett av kommunalförbunden. Högskolan Väst erbjuder sjuksköterskor
validering av sin kompetens samt personliga studieplaner för att nå
magisterexamen.
Vid Högskolan Väst är ett numera flertal magisterutbildade adjunkter
verksamma inom olika forskningsprojekt. De har även fått möjlighet att studera
till masterexamen i folkhälsovetenskap. Samtliga kurser inom
specialistsjuksköterskeprogrammen examineras av antingen en universitetslektor
eller professor. Fem universitetslektorer har rekryterats externt sedan utvärderingen
genomfördes och sju adjunkter har disputerat och befordrats till
universitetslektorer. Därutöver har en professor i vårdvetenskap anställts och
rekrytering av ytterligare en professor påbörjats.

Slutsatser
Högskolan Väst har på ett tillfredsställande sätt vidtagit de åtgärder som
rekommenderades vid Högskoleverkets utvärdering.
Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktningar mot allmän hälso- och
sjukvård med inriktning mot onkologisk vård, vård av äldre, psykiatrisk vård och
distriktssköterska bedöms ha tillfredsställande kvalitet när det gäller
förutsättningar, genomförande och resultat.
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