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Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen
Lunds universitet ges rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen.
Ansökan
Lunds universitet har ansökt om rätt att ge röntgensjuksköterskeexamen, 120 poäng.
För att granska ansökningar om denna examensrätt har Högskoleverket utsett en
bedömargrupp. I denna grupp har ingått dr.med.vet. Kerstin Hjelm-Karlsson,
Uppsala, (ordförande), universitetsadjunkt Bodil Andersson, Lunds universitet samt
docent Bo Nilsson, Stockholms universitet.
Bedömargruppen har yttrat sig över ansökan till Högskoleverket. Yttrandet bifogas.
Bedömning
De sakkunniga bedömer att Lunds universitet har förutsättningar att ge en utbildning
som uppfyller målen för röntgensjuksköterskeexamen och föreslår att universitetet ges
rätt att utfärda denna examen.
Beslut
Högskoleverket instämmer i de sakkunnigas bedömning och beslutar bifalla ansökan.
Detta beslut har fattats av universitetskanslern efter föredragning av utredare Brita
Bergseth i närvaro av avdelningschef Ragnhild Nitzler och kanslichef Lennart Ståhle.
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Yttrande över ansökan från Lunds universitet om rätt att
utfärda röntgensjuksköterskeexamen
I. Utbildningsbeskrivning
Utbildning för röntgensjuksköterskeexamen inom utbildningsprogram, 120 p
Lunds universitet har tidigare utbildat sjuksköterskor med inriktning mot diagnostisk radiologi. Efter ett
avbrott i början av 90-talet återupptogs utbildning igen 1996, nu i form av ett program om 130 p. Från
och med ht 2001 ger universitetet ett utbildningsprogram för röntgensjuksköterskor, 120 p, där huvudämnet är omvårdnad. Till utbildningsprogrammet har läsåret 2001/02 antagits studenter för en grundkapacitet på 25 nybörjarplatser. Till utbildningen sökte 398 studenter totalt, varav 30 i första hand. För utbildning inom detta program ansöker universitetet om rätt att få utfärda röntgensjuksköterskeexamen.

Nuvarande grundutbildning inom områdena hälsa, vård och omsorg
Lunds universitet ger läsåret 2001/02 följande utbildningsprogram inom områdena hälsa, vård och omsorg
(utöver det nya röntgensjuksköterskeprogrammet)
??
??
??
??
??
??

Arbetsterapeutprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet
Logopedprogrammet
Läkarprogrammet
Sjukgymnastprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet

Vidare finns specialistutbildningar för sjuksköterskor inom flera områden.

Utbildningens innehåll och organisation
Institutionen för omvårdnad är ansvarig för den undervisning som ges i programmet. Det består av kurser
inom ämnesområdena omvårdnad 70 p (varav 40 p inom diagnostisk radiologi), övrig diagnostisk radiologi
20 p, medicinsk vetenskap 20 p samt strålning och teknik 10 p. Ett examensarbete om 10 p ingår i programmet, som därmed ger kompetens för kandidatexamen i omvårdnad. Inga valfria kurser förekommer.
Den kliniska delen av utbildningen utgör cirka 40 p (33 procent av utbildningstiden).
Universitetet redovisar samtliga kursplaner för programmets kurser.

Tillgång till lärarkompetens
Undervisningen ges huvudsakligen av lektorer, adjunkter och timanställda lärare. För undervisning inom
programmet finns att tillgå
?? inom omvårdnad: Elva lektorer och 40 adjunkter, alla inom institutionen för omvårdnad. Av dessa
är tre heltidsanställda adjunkter med utbildning och erfarenheter som röntgensjuksköterska (motsvarande). En av adjunkterna har 50 % klinisk tjänstgöring inom radiologi.
?? inom övriga ämnen:
o Medicinsk vetenskap: En professor och tre adjunkter
o Radiologi: En professor, en läkare samt ett antal timanställda specialistläkare
o Strålningsfysik: En disputerad lärare och två doktorander
I lektorernas tjänstgöring ingår tid för utveckling och forskning med 20 procent och i adjunkternas med 1020 procent.
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II. Bedömning
Utbildningens styrkeområden
Lärarkompetens
Lärarkompetensen inom utbildningens huvudämnesområde omvårdnad bedöms vara god. Samma omdöme
gäller för medicinsk vetenskap samt strålningsfysik och teknik. Även antal lärare med erfarenhet från röntgensjuksköterskans yrkesområde får anses vara tillfyllest för närvarande.
Lärarna anser sig ha goda möjligheter till fortsatt kompetensutveckling och de lärare som inte har magisterexamen har möjlighet att utbilda sig inom ramen för sina tjänster. Det finns också en ambitiös satsning på
handledarutbildning; enligt planerna är målet att alla handledare inom Region Skåne ska uppnå minst 60 p
inom sitt specialområde. Den viktiga förutsättningen att röntgenavdelningen förmår friställa sin personal att
delta i utbildningssatsningarna förefaller också vara uppfylld.
Det är värdefullt att avtal upprättats inom strålningsfysikområdet med Jubileumsinstitutionen, så att
tillgången till kompetenta lärare där har kunnat säkras.

Rekommendationer
Innehåll
En introduktion till universitetsstudierna ges idag inom ramen för kurs SJS 101 (Omvårdnadens grund och
etik, 5 p). Då denna kurs enligt uppgift inte alltid inleder studierna under höstterminen i åk 1, föreslås att
introduktionsdelen bryts ut, så att den alltid kommer först.
Lärarkompetens
Satsningen på utvecklingen av lärarkompetensen bör fortsätta, speciellt vad avser de lärare som har erfarenhet
från röntgensjuksköterskans yrkesområde

III. Sammanfattande bedömning
Vi bedömer att Lunds universitet har goda förutsättningar att ge en utbildning som uppfyller målen för
röntgensjuksköterskeexamen och föreslår att universitetet ges rätt att utfärda denna examen.
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