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Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda
sjuksköterskeexamen vid Högskolan Väst
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
sjuksköterskeexamen vid Högskolan Väst.

Ärendet
Vid utvärderingen av sjuksköterskeutbildningen år 2006 (Högskoleverkets
rapport2007:23R) ifrågasatte Högskoleverket rätten att utfärda
sjuksköterskeexamen vid Högskolan Väst. Ifrågasättandet grundade sig på att
kvaliteten i utbildningens förutsättningar, genomförande och resultat bedömdes
som otillfredsställande, inklusive kvaliteten i den verksamhetsförlagda delen av
utbildningen. Högskolan Väst 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. Högskolan Väst
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 förutsättningar, genomförande och resultat nu är tillfredsställande,
inklusive kvaliteten i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.
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 Högskolan Väst.
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 utvärderingen år 2006 bedömdes utbildningens förutsättningar,
genomförande och resultat som otillfredsställande, inklusive kvaliteten på den
verksamhetsförlagda utbildningen. Det noterades dock att det fanns en positiv
framtidstro bland ledning och lärare samt en vilja till att förändra.
Högskolan Väst rekommenderades att
•
•

arbeta för en förstärkning av den vetenskapliga miljön och forskningsanknytningen,
satsa på höjning av både ämneskompetens och pedagogisk kompetens hos
handledarna,
• satsa på att anställa lärare med kombinationstjänster samt
• tillsammans med vårdverksamheten verka för att öka antalet huvudhandledare.

Vidtagna åtgärder
Vi noterar att Högskolan Väst har tagit utvärderingen på stort allvar och att
lärosätet har arbetat intensivt med att komma tillrätta med den framförda kritiken.
En ny utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet har utarbetats.
Vetenskaplighet, progression och synen på ämnet har blivit tydligare.
Utbildningen i informationssökning och informationshantering har förbättrats.
Efter en intern kvalitetsgranskning har undervisningen i forskningsmetod och
formerna för examensarbeten förändrats. Tvärvetenskapliga seminarier har införts
för att förstärka den vetenskapliga miljön. Den akademiska lärarkompetensen har
stärkts betydligt jämfört med den tidigare utvärderingen. En avsiktsförklaring om
kommande samverkan med Göteborgs universitet har undertecknats.
Gemensamma verksamhetsplaner och avtal har upprättats med såväl
länssjukvård som primärvård och arbete pågår med att engagera kommunerna
ytterligare i sjuksköterskeprogrammet. Utbildning av handledare såväl
ämnesmässigt som pedagogiskt erbjuds idag på distans. Ett mycket lovvärt initiativ
är att det erbjuds validering av kompetens och en personlig studieplan för
praktiserande sjuksköterskor som så önskar.
Arbetat med kombinationstjänster har inletts utifrån ett avtal med länssjukvård
och primärvård om 20 % adjungering av sjuksköterskor med magisterexamen. Två
universitetslektorer och tre adjunkter har motsvarande adjungering till klinisk
verksamhet.
En regional samverkansgrupp har bildats för att säkerställa kvaliteten på den
verksamhetsförlagda utbildningen. Kompetensen bland länssjukvårdens
huvudhandledare har stärkts genom avlagda magisterexamina. Blivande
sjuksköterskestudenter kommer framöver att i ett tidigt skede i utbildningen
knytas till en särskild vårdcentral, detta för att möjliggöra kontinuerliga möten
med vårdverksamhet.
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Arbetet med att utveckla ämnet vårdvetenskap/omvårdnad till ett tydligt
utbildningsinnehåll med vetenskaplig förankring, progression och professionell
tillämpning har inletts. Den målmedvetenhet med vilken utvecklingsarbetet
påbörjats ger oss förvissning om att lärosätet kommer att arbeta vidare på detta.

Slutsatser
Vi bedömer nu utbildningens förutsättningar, genomförande och resultat,
inkluderande kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen, som
tillfredsställande. Vi bedömer förutsättningarna att ytterligare förstärka kvaliteten
på utbildningen som goda.
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