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Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda
barnmorskeexamen vid Högskolan i Borås
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
barnmorskeexamen vid Högskolan i Borås.

Ärendet
Vid utvärderingen av barnmorskeutbildningen år 2006 (Högskoleverkets rapport
2007:23 R) ifrågasatte Högskoleverket rätten att utfärda barnmorskeexamen vid
Högskolan i Borås. Ifrågasättandet grundade sig på att kvaliteten i utbildningens
förutsättningar, genomförande, resultat och verksamhetsförlagda del var
otillfredsställande. Högskolan i Borås fick därefter ett år på sig att åtgärda
bristerna. För uppföljningen av ifrågasättandet av barnmorskeexamen utsåg
Högskoleverket följande sakkunniga ordförande, professor Ingela Rådestad, docent
Ann-Marie Widström, och docent Anna-Karin Dykes. Högskolan i Borås inkom i
april 2008 med en skriftlig redogörelse av de åtgärder som vidtagits. Underlag för
bedömningen har varit den skriftliga redogörelsen och ett platsbesök vid lärosätet
den 21 november 2008. 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 barnmorskeexamen är
uppfyllda.

Beslut
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
barnmorskeexamen vid Högskolan i Borås.
Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande myndighetschefen Clas-Uno
Frykholm efter föredragning av utredaren Annika Vänje och utredaren Agnes Ers, i
närvaro av huvudsekreteraren Lena Adamson och informationschefen Eva
Ferndahl.
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Sakkunnigas yttrande
I utvärderingen av grundutbildningar i medicin och vård (Rapport 2007:23 R del
2) år 2006 bedömdes kvaliteten i barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås
som otillfredsställande när det gällde förutsättningar, genomförande, resultat och
verksamhetsförlagda del. I utvärderingen år 2006 gavs rekommendationerna att:
• snarast rekrytera två forskarutbildade barnmorskor som lärare inom
utbildningen,
• verka för ett ökat antal kombinationstjänster eller adjungerade lärare för
att överbrygga glappet mellan verksamhet och lärosäte, samt
• fortsätta diskutera handledande barnmorskors fortbildning med
verksamhetsföreträdare.

Vidtagna åtgärder
Vid institutionen för vårdvetenskap som är värdinstitution för
barnmorskeprogrammet vid högskolan i Borås, startade ett omfattande
förändringsarbete efter Högskoleverkets utvärdering av programmet hösten 2006.
Högskoleverkets bedömargrupp kan konstatera, både utifrån insända dokument
och från intervjuer under platsbesöket att resurser satsats på
barnmorskeprogrammet.
Följande åtgärder har genomförts utifrån Högskoleverkets utvärdering och
rekommendationer:
Under åren 2007-2008 rekryterades två disputerade barnmorskor på 100
procent, som nu har 70 procent undervisning vardera i barnmorskeutbildningen.
Hösten 2007 förstärktes barnmorskeutbildningen ytterligare genom att en
docentkompetent lektor fick utökad tid i utbildningen med bland annat
kursansvar. Sammanfattningsvis kan konstateras att rekommendationen att snarast
rekrytera två forskarutbildade barnmorskor som lärare inom utbildningen är
uppfylld. Lärarkompetensen och lärarkapaciteten är tillfredsställande.
Efter utvärderingen år 2006 blev den redan tidigare planerade anställningen av
tre kliniska adjunkter verkställd. De arbetar 20 procent vardera inom
barnmorskeprogrammet och har sin resterande tjänstgöring vid Södra Älvsborgs
sjukhus samt inom primärvården i Södra Älvsborg. En är också anställd som
doktorand vid institutionen på 50 procent. Sammanfattningsvis konstateras att
rekryteringen av de tre adjungerade kliniska adjunkterna uppfyller
rekommendationen att verka för ett ökat antal kombinationstjänster eller
adjungerade lärare för att överbrygga glappet mellan verksamhet och lärosäte.
Samarbetet mellan lärosätet och verksamheten har utvecklats. Diskussioner förs
kontinuerligt och kontakten mellan lärosätet och verksamheten är livlig. En
mycket hög andel av bashandledarna har grundläggande handledarutbildning. Det
finns också en stor medvetenhet om vikten av fortbildning av handledarna.
Dessutom avsätts resurser från verksamheten genom att personalen får tid avsatt
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för vidareutbildning. Den verksamhetsförlagda utbildningen är nu en naturlig och
vital del av barnmorskeutbildningen vid de verksamheter som lärosätet har
samarbete med. Företrädarna från verksamheten är mycket nöjda med stödet från
lärosätet samt det goda samarbetet.
Sammanfattningsvis kan bedömargruppen konstatera att rekommendationen att
fortsätta diskutera handledande barnmorskors fortbildning med
verksamhetsföreträdare är uppfylld.

Slutsatser
Samtliga rekommendationer bedöms som åtgärdade och kvaliteten i utbildningens
förutsättningar, genomförande, resultat och verksamhetsförlagda del är
tillfredsställande.
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