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Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Högskolan i Gävle
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Högskolan i Gävle.

Ärendet
Vid utvärderingen av specialistsjuksköterskeutbildningen år 2006
(Högskoleverkets rapport 2007:23R) ifrågasatte Högskoleverket rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Högskolan i Gävle. Ifrågasättandet grundade sig
på att kvaliteten i utbildningens genomförande, resultat och verksamhetsförlagda
del var otillfredsställande. Högskolan i Gävle fick därefter ett år på sig att åtgärda
bristerna. För uppföljningen av ifrågasättandet av specialistsjuksköterskeexamen
utsåg Högskoleverket följande sakkunniga: professor Ingegerd Fagerberg
(ordförande), docent Anna Ehrenberg och universitetslektor Helle Wijk. Samtliga
deltog som sakkunniga vid den föregående utvärderingen år 2006. Högskolan i
Gävle 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, resultat och verksamhetsförlagda del
av utbildningen nu är tillfredsställande. Högskoleverket instämmer i denna
bedömning. Högskoleverket anser därmed att kvalitetskraven för att ge
specialistsjuksköterskeexamen är uppfyllda.

Beslut
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Högskolan i Gävle.
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 av grundutbildningar i medicin och vård (Högskoleverkets rapport
2007:23R del 2) år 2006 bedömdes kvaliteten i specialistsjuksköterskeutbildningen
vid Högskolan i Gävle som otillfredsställande när det gäller förutsättningar,
genomförande och resultat. Vid lärosätet finns inriktningarna vård av äldre,
psykiatrisk vård, distriktssköterska, anestesisjukvård, hälso- och sjukvård för barn
och ungdomar och intensivvård.
I utvärderingen år 2006 gavs rekommendationerna att:

•
•
•

se över progression och kravnivå i utbildningen,
utveckla verksamhetsförlagd utbildning med utgångspunkt i etablerad
dialog med landstingets företrädare samt
verka för att höja den vetenskapliga kompetensen hos
specialistsjuksköterskor som är handledare till lägst magisterexamensnivå.

Vidtagna åtgärder
Progressionen i utbildningen har tydliggjorts genom ökade krav på självständighet
och komplexitet i studie- och examinationsuppgifter. Självständiga arbeten om 15
högskolepoäng ger möjlighet till magisterexamen. Möjligheter finns att genomföra
de självständiga arbetena inom ramen för pågående forskningsprojekt. De särskilda
behörighetskraven har höjts till krav på sjuksköterskeutbildning om 180
högskolepoäng samt yrkeskrav om minst tolv månaders tjänstgöring som
legitimerad sjuksköterska och inom inriktningen psykiatrisk vård till 24 månader
heltid under de senaste fem åren.
Ett samverkansavtal avseende den verksamhetsförlagda utbildningen har slutits
med samtliga berörda kommuner i regionen. En handledningsmodell med
kompetenskrav och funktioner för handledare och lärare har utvecklats. En
arbetsgrupp bestående av representanter för lärosäte och verksamheter ansvarar för
implementering av denna plan. Kliniska examinationer har utvecklats. En klinisk
lektor och sju kliniska adjunkter är rekryterade. Handledarutbildning om 7,5
högskolepoäng har anordnats med utbildningsförmåner för landstingsanställda
sjuksköterskor. Möjligheten för handledande specialistsjuksköterskor att ta
magisterexamen med stöd av centrala utbildningsförmåner har förbättrats.
Exempelvis ges sjuksköterskor som skriver magisteruppsats 20 procents
tjänstledighet med bibehållen lön.
Slutsatser
Högskolan i Gävle har på ett tillfredsställande sätt genomfört rekommenderade
åtgärder. Specialistsjuksköterskeutbildningens kvalitet bedöms tillfredsställande när
det gäller förutsättningar, genomförande och resultat.
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