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Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda
sjuksköterskeexamen vid Ersta Sköndal högskola
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
sjuksköterskeexamen med inriktning mot äldreomsorg vid Ersta Sköndal högskola.

Ärendet
Vid utvärderingen av sjuksköterskeutbildningen år 2006 (Högskoleverkets rapport
2007:23R) ifrågasatte Högskoleverket rätten att utfärda sjuksköterskeexamen med
inriktning mot äldreomsorg vid Ersta Sköndal högskola. Ifrågasättandet grundade
sig på att kvaliteten i utbildningens genomförande samt resultat med avseende på
allmän sjuksköterskekompetens bedömdes otillfredsställande. Ersta Sköndal
högskola fick därefter ett år på sig att åtgärda bristerna. För uppföljningen av
ifrågasättandet av sjuksköterskeexamen har Högskoleverket utsett följande
sakkunniga professor Kerstin Segesten (ordförande), professor Kenneth Asplund,
professor Karin Dahlberg samt professor Birgitta Sidenvall. Samtliga deltog som
sakkunniga vid den föregående utvärderingen år 2006. Ersta Sköndal högskola
inkom i april månad 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 utbildningens
genomförande och resultat nu är tillfredsställande. Högskoleverket instämmer i
denna bedömning. Högskoleverket anser därmed att kvalitetskraven för att ge
sjuksköterskeexamen är uppfyllda.

Beslut
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
sjuksköterskeexamen vid Ersta Sköndal högskola.
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
Denna utbildning fick många lovord som ett svar på behovet av kvalificerad
personal inom äldreomsorgen. Utbildningens förutsättningar bedömdes som
tillfredsställande men dess resultat som otillfredsställande. Utbildningen ger en god
kompetens i äldrevård. Däremot fanns i utvärderingen år 2006 tveksamheter till
om utbildningen gav studenterna den bredd och djup i omvårdnadskunnande som
krävs för arbete som allmänsjuksköterska, det vill säga den del av
grundutbildningen som leder till legitimation som sjuksköterska.
Ersta Sköndal högskola rekommenderades att
• förstärka den teoretiska del av omvårdnadsämnet som behandlar
somatisk vuxenvård,
•
•

utöka den verksamhetsförlagda delen inom olika varianter av somatisk
vuxenvård samt
tydliggöra utbildningens förhållande till examensordningen, både vad
gäller sjuksköterskeexamen, specialistsjuksköterskeexamen och
kandidatexamen.

Vidtagna åtgärder
Vi ser att Ersta Sköndal högskola har noterat att Högskoleverket uttryckte sig
uppskattande om den speciella utbildningen med inriktning mot äldrevård och att
anmärkningarna i utvärderingen inte var av omfattande art.
Omvårdnadsämnet generellt och den del som behandlar somatisk vuxenvård har
på olika sätt omarbetats och förstärkts. Lärosätet har bearbetat ämnet i seminarier
och inrättat ett vetenskapligt råd som stöd. Även arbetsformerna kring
studenternas uppsatser har utvecklats.
Den del av den verksamhetsförlagda utbildningen som rör somatisk vuxenvård
har förtydligats.
Därutöver framgår det nu på ett tydligt sätt hur den aktuella utbildningen
förhåller sig till examensordningen och de olika yrkesexamina sjuksköterskeexamen
och specialistsjuksköterskeexamen samt den generella kandidatexamen.
Slutsatser
Vi bedömer nu utbildningens genomförande och resultat som tillfredsställande.
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