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Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda
sjuksköterskeexamen vid Röda Korsets högskola
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
sjuksköterskeexamen vid Röda Korsets högskola.

Ärendet
Vid utvärderingen av sjuksköterskeutbildningen år 2006 (Högskoleverkets rapport
2007:23R) ifrågasatte Högskoleverket rätten att utfärda sjuksköterskeexamen vid
Röda Korsets högskola. Ifrågasättandet grundade sig på att kvaliteten i
utbildningens genomförande och resultat bedömdes som otillfredsställande.
Kvaliteten i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen bedömdes delvis som
otillfredsställande. Röda Korsets 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. Röda Korsets högskola inkom i april månad år 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 kvaliteten i
utbildningens genomförande och resultat nu är tillfredsställande, likaså den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Högskoleverket instämmer i denna
bedömning. Högskoleverket anser därmed att kvalitetskraven för att ge
sjuksköterskeexamen är uppfyllda och att det därför finns förutsättningar att
utfärda sjuksköterskeexamen vid Röda Korsets högskola.

Beslut
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
sjuksköterskeexamen vid Röda Korsets 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
Vid granskningen bedömdes utbildningens förutsättningar som tillfredsställande
men dess genomförande och resultat som otillfredsställande. Kvaliteten på den
verksamhetsförlagda utbildningen bedömdes som delvis otillfredsställande. Delar
av utbildningen gav ett gymnasialt intryck, greppet om huvudämnet var svagt och
utbildningen i stort behövde förnyas.
Röda Korsets högskola rekommenderades att
• göra en genomgripande bearbetning av huvudämnet omvårdnadsvetenskap:
ämnets bärande struktur, begrepp och teori, innehåll som undervisningsämne,
avgränsningar mot andra ämnen, relationen mellan det akademiska ämnet och
yrkesförberedelsen och progression i ämnet,
• göra en översyn av utbildningsplanen och samtliga kursplaner för att få tydliga
mål,
• göra en översyn av sammanlänkningen mellan den teoretiska utbildningen och
de verksamhetsförlagda studierna,
• vidareutveckla den befintliga handledningsmodellen så att samtliga kliniska
utbildningsplatser kan omfattas av samma principer samt
• fördjupa innebörden i och de konkreta konsekvenserna av att ha en
studentaktiv och reflekterande pedagogik.

Vidtagna åtgärder
Lärosätets nya rektor har tagit ett fast grepp om de anmärkningar Högskoleverket
gav i samband med utvärderingen (rapport 2007:23 R del 1 och 2). En omfattande
bearbetning av utbildningen har skett i samverkan med andra lärosäten.
Utbildningsplan och kursplaner har omarbetats och bedöms som
tillfredsställande. Huvudområdet omvårdnad har bearbetats grundligt.
Progressionen är tydlig och kursmålen överskådliga. Dock ordnas de ingående
kurserna i kronologisk ordning och inte ämnesvis, vilket är ovanligt.
Strukturerna för den verksamhetsförlagda utbildningen har bearbetats. Den i
utvärderingen omnämnda handledarmodellen tillämpas nu på fler arenor än
tidigare.
Lärosätets pedagogiska grundsyn beskrivs i redogörelsen. Åtgärderna inom detta
område syftar till att stärka den vetenskapliga skolningen samt skapa mer
studentaktiverande och ansvarstagande studier. I detta inkluderas bland annat den
pedagogiska nämnd som inrättats och består av ledamöter som representerar både
de campusförlagda och verksamhetsförlagda delarna av utbildningen. Lärosätets
pedagogiska hållning har därmed blivit tydligare.
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Slutsatser
Utbildningens genomförande och resultat, inklusive den verksamhetsförlagda
utbildningen, bedöms som tillfredsställande.
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