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Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda
sjuksköterskeexamen vid Linköpings universitet
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
sjuksköterskeexamen vid Linköpings universitet.

Ärendet
Vid utvärderingen av sjuksköterskeutbildningen år 2006 (Högskoleverkets rapport
2007:23R) ifrågasatte Högskoleverket rätten att utfärda sjuksköterskeexamen vid
Linköpings universitet. Ifrågasättandet grundade sig på att kvaliteten i
sjuksköterskeprogrammen vid såväl campus Linköping som campus
Norrköping/Nyköping bedömdes som otillfredsställande när det gällde
förutsättningar och genomförande, likaså uppfyllelsen av de allmänna målen och
kvaliteten på den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Linköpings
universitet fick därefter ett år på sig att åtgärda bristerna. För uppföljningen av
ifrågasättandet av sjuksköterskeexamen utsåg Högskoleverket 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. Linköpings universitet 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 de åtgärder som vidtagits
sedan prövningen år 2006 överensstämmer med ovanstående rekommendationer.
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 Linköpings universitet.
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
I utvärderingen år 2006 bedömdes sjuksköterskeprogrammets, vid Linköpings
universitet, förutsättningar och genomförande som otillfredsställande, likaså
uppfyllelsen av de enligt examensordningen allmänna målen och kvaliteten på
den verksamhetsförlagda utbildningen. Den del av resultaten som utgörs av
examensarbeten bedömdes dock som tillfredsställande. I utvärderingen
påpekades särskilda problem med utbildningen vid campus
Norrköping/Nyköping.
Linköpings universitet rekommenderades att
• förstärka utbildningens vetenskaplighet och göra forskningen mer synlig
för studenter,
• definiera omvårdnadsämnet och höja kravnivån inom densamma,
• diskutera kring den pedagogiska grundsynen för att undvika stagnation
och för hård styrning av studenterna samt
• granska sjuksköterskeutbildningen i Nyköping.

Vidtagna åtgärder
Vi ser med tillfredsställelse att Linköpings universitet har varit handlingskraftigt i
arbetet med att åtgärda den i utvärderingen framförda kritiken. En extern utredare
har tillsammans med en arbetsgrupp utvecklat förslag till åtgärder. Dessa åtgärder
har sedan implementerats eller beslutats med fastställd tidsplan för genomförande.
Vi noterar att vetenskapligheten i utbildningen har goda möjligheter att stärkas
genom genomförd och pågående nyrekrytering av ett flertal disputerade lärare.
Universitetslektorer är nu ansvariga för såväl huvudämnet omvårdnad som
stödämnen. Vi ser även att forskningsanknytningen är mer tydlig i den nya
utbildningsplanen.
De båda utbildningsorterna campus Linköping samt campus Norrköping har
numera en gemensam utbildningsplan och gemensamma examinationer, vilket är
mycket tillfredsställande. Detta ger möjlighet till samordningsvinster och
gemensamt kvalitetsarbete. I den nya utbildningsplanen har huvudområdet
dessutom förtydligats. Det finns idag en progression genom hela utbildningen när
det gäller teoribildningar och metodologiska modeller.
Vi hälsar med stor tillfredsställelse att lärosätet tagit ett ordentligt grepp för att
utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen. Landstinget i Östergötland har
avsatt medel för att höja den akademiska kompetensen hos handledande
sjuksköterskor genom att möjliggöra studier fram till magisterexamen. Även den
pedagogiska kompetensen har ökat och organisationen kring den
verksamhetsförlagda utbildningen har stärkts genom ett kansli.
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I den nya utbildningsplanen fastslås det problembaserade lärandet som
pedagogisk modell och aktiviteter har inletts för att reaktivera och förstärka den
pedagogiska kompetensen i den teoretiska delen av utbildningen.
Linköpings universitet har valt att avveckla den utbildning som bedrivs i
Nyköping. Vi ser detta som ett klokt beslut. Utbildning av begränsad omfattning
kan ha svårt att hålla akademisk kvalitet.
Det faktum att utbildningarna vid campus Linköping och campus Norrköping
fortfarande tillhör olika fakulteter fast de har samma ledning, utbildningsplan och
examinationer kan medföra problem. Det är därför viktigt att universitetet följer
upp detta.
Den pedagogiska förnyelsen är i ett initialt skede. Det är här viktigt att undvika
stagnation, särskilt som sjuksköterskeprogrammet i Linköping har varit en förebild
för andra lärosäten när det gäller problembaserat lärande.

Slutsatser
Vi bedömer nu utbildningens förutsättningar och genomförande som
tillfredsställande, likaså uppfyllelsen av de allmänna målen och den
verksamhetsförlagda utbildningen.
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