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Anmälan mot undersköterskeutbildning vid Blekinge
tekniska högskola
Du har i en anmälan till Högskoleverket framfört kritiska synpunkter mot en
undersköterskeutbildning som ges av Blekinge tekniska högskola (BTH). Du tycks inte
själv studera på den aktuella utbildningen.
I din anmälan har du anfört bl.a. följande. BTH anordnar en gymnasial praktisk
yrkesutbildning – en tvåårig utbildning till undersköterska – och utfärdar
högskoleexamen för densamma. Det första läsåret får tillgodoräknas om den studerande
läser vidare till sjuksköterska. Antingen har lärosätet radikalt omarbetat den gymnasiala
kursen och omvandlat den till en kurs på akademisk nivå och med akademiska krav, eller
så ligger det första läsåret på sjuksköterskeutbildningen egentligen på gymnasial nivå. För
tillträde till undersköterskeutbildningen krävs endast grundläggande behörighet, trots att
den likställs med sjuksköterskeutbildningens första läsår som kräver särskild behörighet.
En person som söker till den aktuella undersköterskeutbildningen kan göra det i tron att
han eller hon per automatik ska kunna fortsätta på sjuksköterskeutbildningen efter
avslutad undersköterskeutbildning. I verkligheten krävs det särskild behörighet för
tillträde till sjuksköterskeprogrammet, om inte BTH gör avkall på detta för dessa
studenter.
Högskoleverket har från BTH:s webbplats bl.a. inhämtat information om högskolans
undersköterskeprogram omfattande 120 högskolepoäng. Enligt utbildningsplanen ligger
utbildningen på grundnivå och leder fram till en högskoleexamen med inriktning mot
vårdvetenskap. I utbildningsplanen anges att studenterna det första året följer
sjuksköterskeprogrammets kurser och att studenterna det andra året följer kurser som är
specifika för undersköterskans verksamhetsområde. Det anges även bl.a. att det för vidare
studier inom sjuksköterskeprogrammet krävs en ansökan till detta program samt att det –
förutom grundläggande behörighet för högskolestudier – då krävs lägst godkänt betyg i
bl.a. Matematik B och Samhällskunskap A.
I 1 kap. 2 § högskolelagen (1992:1434) anges bl.a. att staten som huvudman ska anordna
högskolor för utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på
beprövad erfarenhet. Verksamheten ska enligt 4 § avpassas så att en hög kvalitet nås i

utbildningen. Av 8 § framgår att utbildning på grundnivå, som inte är konstnärlig och
har medgetts undantag, väsentligen ska bygga på de kunskaper som eleverna får på
nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.
Enligt examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), uppnås
högskoleexamen efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med
viss inriktning som varje högskola själv bestämmer.
Av ovan angivna bestämmelser följer bl.a. att högskolorna har en skyldighet att se till att
utbildningar vilar på vetenskaplig grund och håller hög kvalitet. Högskoleverkets
kvalitetsgranskningar omfattar normalt inte utbildningar vilka endast leder till
högskoleexamen. Under 2007 ifrågasatte Högskoleverket BTH:s examensrätt för
sjuksköterskeexamen och med anledning av detta pågår för närvarande en uppföljning.
Högskoleverket avser att under hösten 2008, i samband med uppföljningen av
sjuksköterskeutbildningen, närmare granska den aktuella undersköterskeutbildningen.
Med dessa besked avslutas ärendet.
Ärendet har avgjorts av universitetskanslern Anders Flodström i närvaro av chefsjuristen
Eva Westberg, chefen för utvärderingsavdelningen Clas-Uno Frykholm,
huvudsekreteraren Lena Adamson och informationschefen Eva Ferndahl. Verksjuristen
Johan Lundqvist har varit föredragande.
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