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

Ärendet
Vid utvärderingen av sjuksköterskeutbildningen år 2006 (Högskoleverkets rapport
2007:23R) ifrågasatte Högskoleverket rätten att utfärda sjuksköterskeexamen vid
Örebro universitet. Ifrågasättandet grundade sig på att kvaliteten i utbildningens
förutsättningar, genomförande och resultat bedömdes som otillfredsställande.
Örebro 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. Örebro
universitet 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.
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 Örebro 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
Utbildningens förutsättningar, genomförande och resultat bedömdes som
otillfredsställande vid utvärderingen år 2006 (Högskoleverkets rapport 2007:23R).
Framför allt låg bristerna i tolkningen av omvårdnadsämnet och ämnet
vårdkommunikation i relation till huvudområdet
omvårdnad,forskningsanknytningen och det kritiska förhållningssättet.
Örebro universitet rekommenderades därför att
•
•

stärka kompetensen bland dem som leder huvudämnet och utbildningen i stort,
göra en övergripande genomarbetning av programmet vad avser ämnena omvårdnad
och vårdkommunikation samt integration inom utbildningens olika delar,
• se över lärares möjligheter att bedriva forskning och knyta samman forskning,
forskarutbildning och grundutbildning samt
• förstärka rutinerna för kvalitetssäkring av programmets olika delar.

Vidtagna åtgärder
Vi noterar att Örebro universitet tagit den kritik som framfördes av
Högskoleverket på allvar och agerat kraftfullt.
När det gäller den akademiska kompetensen har den stärkts betydligt. En
professor och en docent har tillkommit och antalet disputerade lärare har höjts
markant samtidigt som antalet lärare på adjunktnivå har halverats.
Utbildningsprogrammet leds nu av disputerade lärare. Tydliga arbetsbeskrivningar
för dessa har utarbetats. Två så kallade post-doc tjänster med 70 procent forskning
inom ramen för anställningen har tillsats. Ett flertal aktiva forskare undervisar idag
i programmet. Varje månad genomförs ämneskonferenser.
Sjuksköterskeprogrammet har strukturerats om och huvudområdet omvårdnad
har utökats. Det består bland annat i att delar av ämnet vårdkommunikation har
överförts till huvudområdet. Progressionen i utbildningen är idag tydligare,
framför allt i kursen Klinisk omvårdnad IV där sjuksköterskans ansvar behandlas.
Kursutvärderingarna har uppdaterats utifrån uppsatta lärandemål, enligt den
nya examensordningen. Därutöver har en alumniundersökning genomförts.
Programansvarig har ett tydligt uppdrag att värdera och ta tillvara synpunkter som
inkommer i de olika utvärderingarna.
Vi ser att Örebro universitet också tagit till sig de nationella
rekommendationerna i utvärderingen och att lärosätet har genomfört en
omvärldsanalys. Denna har lett till ökat fokus på livsstilsproblematik,
hälsofrämjande arbete, yrkesroll, förbättringskunskap samt psykiatrisk och
geriatrisk omvårdnad.
Vi bedömer att Örebro universitet kommit tillrätta med de svagheter som
uppmärksammades vid utvärderingen. Dock är vi fortfarande frågande inför ämnet
vårdkommunikation. Innehållet är förvisso mycket viktigt och bör ges stor tyngd i

3

utbildningen. Vi ser dock inte någon motivering till varför detta endast är ett
stödämne och inte en integrerad del av omvårdnadsvetenskapen.

Slutsatser
Vi bedömer nu utbildningens förutsättningar, genomförande och resultat som
tillfredsställande.
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