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Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Karolinska institutet
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Karolinska institutet.

Ärendet
Vid utvärderingen av specialistsjuksköterskeutbildningen år 2006
(Högskoleverkets rapport 2007:23R) ifrågasatte Högskoleverket rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Karolinska institutet. Ifrågasättandet grundade
sig på att kvaliteten i utbildningens förutsättningar, genomförande, resultat och
verksamhetsförlagda del bedömdes otillfredsställande. Karolinska institutet 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. Karolinska institutet inkom i april månad år 2008 med en redogörelse av de
åtgärder som vidtagits. Underlag för bedömningen har varit ovanstående skriftliga
redogörelse samt platsbesök. 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 samt
verksamhetsförlagda del av utbildningen 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 Karolinska institutet.
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 Karolinska institutet vara otillfredsställande när det gäller förutsättningar,
genomförande och resultat. Vid lärosätet bedrivs inriktningar mot
ambulanssjukvård, anestesisjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom,
distriktssköterska, intensivvård, onkologisk vård (avancerad cancervård eller
strålbehandling), operationssjukvård, psykiatrisk vård samt vård av äldre.
I utvärderingen år 2006 rekommenderades Karolinska institutet att
• utveckla och tydliggöra den röda tråden genom utbildningen,
• öka andelen forskarutbildade samt magisterutbildade lärare och säkerställa
antalet disputerade lärare med rätt specialistsjuksköterskeutbildning i
kurserna,
•
•
•
•

verka för att höja den vetenskapliga kompetensen bland
specialistsjuksköterskor som är handledare till lägst magisterexamensnivå,
fortsätta utveckla kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen
avseende tillgång på utbildningsplatser och kliniska lärartjänster,
utveckla möjligheten till verksamhetsförlagd utbildning inom kommunen
samt
anordna handledarutbildning varje år.

Vidtagna åtgärder
En beskrivning av huvudområdet omvårdnad har utvecklats och den åskådliggörs i
samtliga utbildningsplaner. En handlingsplan för hur dokumentet ska
kommuniceras till studenter, allmänhet och verksamhetsföreträdare har också
utarbetats. Den avancerade nivån har i nära samverkan med
verksamhetsföreträdare tydliggjorts inom samtliga specialistinriktningar genom
beskrivning av fördjupade kunskapskrav och lärandemål samt progression.
En snabb ökning av antalet disputerade lärare har ägt rum. Samtliga
specialistinriktningar har disputerade examinatorer och lärare i varierande grad.
Lärosätet saknar dock adekvat akademisk kompetens när det gäller inriktningen
ambulanssjukvård. Denna inriktning är därför förlagd till institutionen för klinisk
forskning vid Södersjukhuset som har disputerade lärare i ämnet.
Kompetenskravet för handledande sjuksköterskor i den verksamhetsförlagda
delen av utbildningen är satt till lägst magisterexamensnivå. Ett nätbaserat stöd för
handledare inom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är utvecklat.
Syftet är att ge information och vägledning i den handledande rollen. Seminarier
och föreläsningar i pedagogik genomförs terminsvis för handledare. Detta är inte
tillfredsställande men i ett nationellt perspektiv kan det ändå accepteras om
Karolinska institutet stöttar med akademisk kompetens.
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Karolinska institutet har utfört flera lovvärda insatser, däribland samverkan med
Stockholms läns landsting och utvecklingen av centra för klinisk utbildning. Detta
centrum ansvarar för det strategiska helhetsperspektivet avseende behov och
resurser inom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Genom central
hantering av utbildningsplaster har tillgången på utbildningsplatser ökat.
Kvaliteten på samtliga utbildningsplatser inom kommunal vård säkras genom
fastställda kvalitetskrav. Kliniska lektorer samt adjungerade kliniska adjunkter med
magisterexamen är anställda inom primärvård och barnsjukvård.
En workshop med deltagare från kommunal vård genomfördes under år 2008
med syftet att diskutera förbättringar av den verksamhetsförlagda delen i
specialistutbildningen. Inom inriktningen för vård av äldre har en inventering
gjorts av handledarkompetens, där ämneskunskaper och akademisk nivå kartläggs.
De utbildningsplatser som inte svarar upp mot ställda kompetenskrav används
inte. En särskild satsning görs för att handledarutbilda sjuksköterskor i kommunal
vård. Det vore här önskvärt att denna satsning även inbegrep en fördjupning av
ämneskunskaperna.
Under åren 2006-2007 genomfördes handledarkurser för totalt 250
yrkesverksamma sjuksköterskor.

Slutsatser
Karolinska institutet har på ett tillfredsställande sätt vidtagit de åtgärder som
rekommenderades vid Högskoleverkets utvärdering år 2006.
Specialistsjuksköterskeutbildningen bedöms ha tillfredsställande kvalitet när det
gäller förutsättningar, genomförande och resultat.
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