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Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Växjö universitet
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Växjö universitet.

Ärendet
Vid utvärderingen av specialistsjuksköterskeutbildningen år 2006
(Högskoleverkets rapport 2007:23R) ifrågasatte Högskoleverket rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Växjö universitet. Ifrågasättandet grundade sig
på att kvaliteten i utbildningens resultat och verksamhetsförlagda del bedömdes
otillfredsställande. Växjö universitet 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. Växjö universitet inkom i
april månad år 2008 med en redogörelse av de åtgärder som vidtagits. Underlag för
bedömningen har varit ovanstående skriftliga underlag. 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
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 Växjö universitet.
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.

Anders Flodström

Annika Vänje

Kopia till:
Utbildningsdepartementet
De sakkunniga

2

Sakkunnigas yttrande
I utvärderingen av grundutbildningar i medicin och vård (Högskoleverkets rapport
2007:23R del 2) år 2006 bedömdes kvaliteten i
specialistsjuksköterskeutbildningens vid Växjö universitet vara tillfredsställande när
det gällde utbildningens förutsättningar och genomförande. Utbildningens resultat
och verksamhetsförlagda del bedömdes dock vara otillfredsställande. Lärosätet
bedriver specialistsjuksköterskeutbildning med följande inriktningar: akutsjukvård
med inriktning mot anestesisjukvård, intensivvård, operationssjukvård,
ambulanssjukvård samt psykiatrisk vård. Följande rekommendationer gavs vid
utvärderingen:
•
•
•

höja lärarkompetensen,
tydliggöra djup och progression i den teoretiska utbildningen,
involvera den kommunala vården på ett bättre sätt framför allt i
specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård,

•

utarbeta mål för den verksamhetsförlagda utbildningen och införa ett
bedömningsformulär,

•

göra en omvärldsanalys där inte bara sjukvårdens utan samhällets framtida
strukturella förändringar i stort beaktas samt
verka för att höja den vetenskapliga kompetensen bland
specialistsjuksköterskor som är handledare till lägst magisterexamensnivå.

•

Vidtagna åtgärder
Inom ramen för samtliga inriktningar har rekrytering skett av universitetslektorer.
Genom samverkan med Blekinge tekniska högskola har inriktningarna anestesi,
intensivvård och operationssjukvård nu ett gemensamt lärarlag bestående av en
professor, flera universitetslektorer och adjunkter. Inom inriktningen mot
psykiatrisk vård har en universitetslektor med specialkompetens i socialpsykiatri
anställts med särskild uppgift att arbeta mot den kommunala psykiatrin.
En befintlig handledarmodell som använts inom landstingets länssjukvård har
anpassats till kommunal verksamhet. Kommunal vård finns nu i både teoretiska
och verksamhetsförlagda kurser.
En ny utbildningsplan har inrättats i enlighet med den nya examensordningen
och utbildningen sker nu på avancerad nivå. Progression påvisas i kursplaner där
en fördjupning av innehåll och litteratur framgår. Ett självständigt arbete
omfattande 7,5 högskolepoäng finns som avslutande moment.
Inom ramen för programmet har ett bedömningsformulär utarbetats och
kliniska examinationer har införts. Formuläret grundar sig på examensmålen för
den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.
Samarbetet med vårdverksamheterna har utvecklats genom gemensamma
referensgruppsmöten, introduktionsmöten vid terminsstart och regelbundna
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handledarträffar. Avtal har upprättats som reglerar handledningstid och
handledarkompetens i den verksamhetsförlagda utbildningen.
I anslutning till att en ny utbildningsplan utvecklades genomfördes en
omvärldsanalys utifrån samhällets framtida behov av vård, kunskaper och
arbetskraft. Denna har påverkat utbildningen så att nya inslag har införts, delar av
kursinnehåll har omarbetats eller tonats ned.
Landstinget Kronoberg har påbörjat en inventering av samtliga anställda
avseende kompetens både när det gäller ämnesdjup och handledning. Växjö
universitet ger regelbundet kurser i handledning, både som uppdragsutbildningar
och fristående kurser. För sjuksköterskor som inte har kandidatexamen och vill
komplettera finns utarbetade anvisningar för kompetensutveckling.

Slutsatser
Växjö universitet har på ett tillfredsställande sätt vidtagit de åtgärder som
rekommenderades vid Högskoleverkets utvärdering. Samtliga inriktningar bedöms
ha tillfredsställande kvalitet när det gäller förutsättningar, genomförande och
resultat.
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