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Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda
röntgensjuksköterskeexamen vid Göteborgs universitet
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
röntgensjuksköterskeexamen vid Göteborgs universitet.

Ärendet
Vid utvärderingen av röntgensjuksköterskeutbildningen 2006 (Högskoleverkets
rapport 2007:23:R) ifrågasatte Högskoleverket rätten att utfärda
röntgensjuksköterskeexamen vid Göteborgs universitet. Ifrågasättandet grundade
sig på att kvaliteten i utbildningens förutsättningar, genomförande, resultat och
verksamhetsförlagda del var otillfredsställande. Göteborgs universitet fick därefter
ett år på sig att åtgärda bristerna. För uppföljningen av ifrågasättandet av
röntgensjuksköterskeexamen utsåg Högskoleverket följande sakkunniga
ordförande, dr med.vet. Kerstin Hjelm Karlsson, universitetsadjunkt och
forskarstuderande Bodil T. Andersson, docent Bo Nilsson och leg.
röntgensjuksköterska Maria Lestander. Göteborgs universitet 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 22 oktober 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 2006. De sakkunnigas bedömning är att kvaliteten i utbildningens
förutsättningar, genomförande, resultat och verksamhetsförlagda delar nu är
tillfredsställande. Högskoleverket instämmer i denna bedömning. Högskoleverket
anser därmed att kvalitetskraven för att ge röntgensjuksköterskeexamen är
uppfyllda.

Beslut
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
röntgensjuksköterskeexamen vid Göteborgs universitet.
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 röntgensjuksköterskeutbildningen vid Göteborgs
universitet som otillfredsställande när det gällde förutsättningar, genomförande,
resultat och verksamhetsförlagda del. I utvärderingen år 2006 gavs
rekommendationerna att:
• utöka antalet lärare med kompetens inom röntgensjuksköterskans
kunskapsområden
• ge utbildningen kontinuitet med antagning varje år och utarbeta en
långsiktig utvecklingsplan för programmet
• utse en ansvarig person för utbildningen som kan ingå i
programkommittén, samt
•

etablera ett närmare samarbete mellan de berörda institutionerna
angående ansvaret för kurserna inom diagnostisk radiologi och
strålningsfysik.

Vidtagna åtgärder
Ett betydande arbete har lagts ned för att komma till rätta med de brister som
Högskoleverket har påtalat. En ledningsgrupp med representanter från
institutionen för vårdvetenskap och hälsa, avdelningen för radiologi och radiofysik
vid Sahlgrenska akademin har utvecklat nuvarande utbildningsprogram.
Programmet leder till både en yrkesexamen och en kandidatexamen med ett nytt
huvudområde, radiografi. Utbildningen har anpassats till den nya
examensordningen. Sahlgrenska akademin har bidragit till förändringsarbetet med
extra ekonomiska resurser under 2007. Dessutom har förutsättningarna att
genomföra programmet väsentligen förbättrats och företrädare för verksamheten är
positivt inställda till utbildningen eftersom behovet av röntgensjuksköterskor med
adekvat utbildning är stort inom regionen. Handledarkompetensen har förbättrats
betydligt i hela regionen Västra Götaland, då medarbetarna får tid avsatt för
utbildning och handledning inom ramen för sin anställning.
För att säkra den akademiska, yrkesspecifika och högskolemässiga kompetensen
i utbildningen har nödvändiga nyrekryteringar genomförts. För att satsningen ska
vara långsiktig har denna tillkommande förstärkning (tre disputerade inom
vårdpedagogik, radiologi och strålningsfysik samt en röntgensjuksköterska, antagen
som doktorand) skett inom ramen för institutionens budget. Därutöver finansierar
Sahlgrenska universitetssjukhuset flera kombinationstjänster.
För att säkra att antalet sökande är tillfredsställande för att i fortsättningen
kunna göra årliga antagningar och ge utbildningen kontinuitet, har olika
satsningar på marknadsföring genomförts. Ett nytt huvudområde, radiografi, har
inrättats, vilket bättre beskriver röntgensjuksköterskans kunskapsområde.
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Kursplanerna är utarbetade så att de ligger i linje med huvudområdets definition.
Detta är mycket positivt, liksom det arbete som har påbörjats med att utveckla
kurser på magisternivå i radiologi för sjuksköterskor med kandidatexamen.
Ovanstående visar att rekommendationerna är genomförda och att ett långsiktigt
arbete pågår med att säkerställa kvaliteten av utbildningen för
röntgensjuksköterskor.
Ordförande i programkommittén är den nya programkoordinatorn för
utbildningen. Hon är legitimerad röntgensjuksköterska och universitetslektor
inom vårdpedagogik.
Ett fungerande samarbete har etablerats mellan de berörda institutionerna
angående ansvaret för, och utvecklingen av, kurserna inom diagnostisk radiologi
och strålningsfysik. Avdelningen för radiofysik har nu ett större ansvar för sina
respektive kurser och en disputerad fysiker är examinator.
Vår samlade bedömning är att Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet
har åtgärdat kritiken avseende antalet lärare med kompetens inom
röntgensjuksköterskans kunskapsområde, kontinuerlig antagning till programmet,
utnämnande av programansvarig som ordförande i programkommittén och
etablerandet av ett samarbete mellan institutionerna angående kurserna inom
diagnostisk radiologi och strålningsfysik.
Ett nytt huvudområde, radiografi, har inrättats. I den nya utbildningsplanen får
studenterna redan under första terminen kontakt med den kliniska verksamheten
inom sitt kommande yrke. En översyn av samläsning med andra
utbildningsprogram har skett och idag är uppgifterna till studenterna mer
yrkesinriktade. Riktlinjer för val av ämne i de självständiga arbetena är nu inriktat
mot yrkesområdet inom huvudområdet radiografi. Handledarkompetensen har
förbättrats betydligt och det finns nu förutsättningar för kliniska examinationer
med en tydlig akademisk fördjupning.

Slutsatser
Vi bedömer att Göteborgs universitet har vidtagit rekommenderade åtgärder, och
att kvaliteten i utbildningens förutsättningar, genomförande, resultat och
verksamhetsförlagda del nu är tillfredsställande. Lärosätet har goda förutsättningar
att ge en tillfredsställande utbildning som uppfyller målen för
röntgensjuksköterskeexamen.
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