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

Ärendet
Vid utvärderingen av barnmorskeutbildningen år 2006 (Högskoleverkets rapport
2007:23 R) ifrågasatte Högskoleverket rätten att utfärda barnmorskeexamen vid
Högskolan i Skövde. Ifrågasättandet grundade sig på att kvaliteten i utbildningens
förutsättningar, genomförande, resultat och verksamhetsförlagda del var
otillfredsställande. Högskolan i Skövde 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 Skövde 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 19 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 Skövde.
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 Skövde
som otillfredsställande när det gällde förutsättningar, genomförande, resultat och
verksamhetsförlagda del. I utvärderingen år 2006 gavs rekommendationerna att:
• rekrytera ytterligare minst en forskarutbildad barnmorska som lärare
• utöka den verksamhetsförlagda utbildningstiden på förlossning till 15
veckor
• erbjuda studenterna praktik inom BB-vård och gynekologisk vård
• göra kursen om det komplicerade barnafödandet till en undervisningskurs
som ska avklaras innan studenterna påbörjar sin sista förlossningsplacering,
och
• verka för att kliniska adjunkter och lektorer knyts till utbildningen.

Vidtagna åtgärder
Högskoleverkets bedömargrupp kan konstatera, både utifrån insända dokument
och från intervjuer under platsbesöket att ett stort arbete lagts ner och att resurser
satsas på barnmorskeprogrammets utveckling.
Sedan utvärderingen har det tillkommit två tillsvidareanställda barnmorskor
med doktorsexamen som nu är verksamma som universitetslektorer inom
barnmorskeutbildningen. Dessutom har ett universitetslektorat i omvårdnad
utlysts. Sedan utvärderingen 2006 har en klinisk adjunkt med undervisning i
huvudsak inom barnmorskeutbildningen, anställts. De två disputerade
barnmorskorna är inte kliniska lektorer, men väl aktiva i studenternas
verksamhetsförlagda utbildning genom bedömningar, examinationer och
handledarträffar. Sammanfattningsvis kan konstateras att rekommendationen att
rekrytera ytterligare minst en forskarutbildad barnmorska som lärare är uppfylld.
Rekryteringen av den adjungerade kliniska adjunkten och de ovan nämnda
lektorernas aktiva del i den verksamhetsförlagda utbildningen uppfyller
rekommendationen att verka för att knyta fler kliniska adjunkter och lektorer till
utbildningen.
Studenterna har numera två veckor sammanhängande verksamhetsförlagd
utbildning inom gynekologisk vård under den första terminen.
Rekommendationen är således uppfylld. Likaså ingår nu verksamhetsförlagd
utbildning inom BB-vård med minst fem dagar. Denna placering innefattas i den
verksamhetsförlagda utbildningen inom förlossningsvården. Bedömargruppen
anser därmed att rekommendationen är uppfylld.
Kursen Komplicerat barnafödande, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng, läses
från och med höstterminen 2007 som första kurs i den tredje terminen och
därmed innan den sista förlossningsplaceringen. Studenterna examineras genom
den kliniska examinationsmodellen Objective Structured Clinical Examination,
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OSCE, innan den avslutande verksamhetsförlagda utbildningen inom
förlossningsvård. Sluttentamen sker dock efter avslutad förlossningsplacering. Det
är tydligt att den omstrukturering som skett av kursen i komplicerat barnafödande
innebär att studenterna nu är mer förberedda både teoretiskt och kliniskt än
tidigare då kursen var integrerad i förlossningsplaceringen. Sammanfattningsvis är
rekommendationen åtgärdad.

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