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Birger Jarlsgatan 43
Box 7851, S-103 99 Stockholm
Tfn/Phone: +45 8 453 70 00
Fax: +46 8 453 70 50

Regeringen
Utbildningsdepartementet

Avd. för utvärdering och kvalitetsarbete
Ann Fritzell
MISSIV
1996 04 01
Regnr 61-476-95

Utvärdering av medellånga vårdutbildningar
(Utbildningsdepartementet 1994-112-01, dnr U 94/35 UH)
Regeringen gav i december 1994 dåvarande Kanslersämbetet i uppdrag att
utvärdera de medellånga vårdutbildningarna. Uppdraget omfattade dels
utbildning vid vårdhögskolorna, dels sjukgymnastutbildning med statligt
huvudmannaskap. Syftet med uppdraget var att få underlag för regeringens
senare bedömningar av lärosätens rätt att utfärda examina.
Universitetskanslern utsåg genom beslut 1995-02-14 en ledningsgrupp
med uppgift att genomföra, styra och leda utvärderingsarbetet.
Ledningsgruppen för utvärdering av de medellånga vårdutbildningarna har
till Högskoleverket 1996-03-29 redovisat resultatet av utvärderingen. Redovisningen redovisas i denna rapport.
Ledningsgruppen har dels värderat de enskilda vårdutbildningsprogrammen vid högskolorna, dels bedömt vårdhögskolornas förutsättningar att
meddela kandidatexamen. Vidare ges en nationell situationsbeskrivning
rörande förutsättningar och villkor för vårdhögskolornas utbildningar samt
vissa rekommendationer rörande dels nationell struktur inom vårdutbildningsområdet, dels vissa enskilda utbildningar.
Utvärderingen har omfattat sammanlagt 113 utbildningsprogram som leder
till 12 skilda yrkes- eller högskoleexamina.
Samtliga utbildningar är enligt utvärderingen yrkesrelevanta.
Det konstateras också att utvecklingen av de medellånga vårdutbildningarna
mot högskolemässighet har intensifierats under senare år och särskilt påtagligt
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under det år som utvärderingsarbetet pågått. För ett antal utbildningar
föreligger nya förutsättningar för verksamheten till följd av att de inordnats
i statlig högskola.
Av de 113 utbildningsprogrammen som värderats har 69 bedömts som
högskolemässiga, varav 19 med förutsättningar att utveckla utbildningen i
huvudämne till kandidatexamen. Kraven på högskolemässighet har däremot inte bedömts uppfyllas av 44 program.
Vårdhögskolornas rätt att utfärda kandidatexamen bör enligt utvärderingen
prövas med hänsyn till förutsättningarna i varje enskilt fall.
Högskoleverket överlämnar härmed rapporten som underlag för regeringens framtida bedömningar av lärosätens rätt att utfärda examina. Verket får
för egen del anföra följande.
Snart två decennier har nu förflutit sedan de medellånga vårdutbildningarna
införlivades i högskolan. Perioden kännetecknas av höga ambitioner att
utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskaper och färdigheter i
utbildningar för yrken inom vård och omsorg med gymnasiala traditioner.
Trots det omfattande utvecklingsarbete som har bedrivits framgår av utvärderingen att ett stort antal utbildningar vid vårdhögskolorna ännu inte nått
en högskolemässig nivå.
Orsakerna till detta får sökas i såväl yttre strukturella betingelser som inre
förutsättningar och villkor för verksamheten vid vårdhögskolorna. Ambitionerna hos lärarna har varit höga, men förutsättningarna för att realisera
dem har inte varit givna.
Utvecklingen av de medellånga vårdutbildningarna har under senare år
intensifierats och särskilt påtagligt under det år som utvärderingsarbetet har
pågått. På ett grundläggande plan uppfyller samtliga utbildningar kraven på
yrkesrelevans.
Mot bakgrund av detta och med hänsyn till vikten av trygghet i ifråga om
studieförutsättningarna för de studerande som nu är under utbildning bör
enligt Högskoleverkets mening någon omedelbara åtgärd inte vidtas beträffande vårdhögskolornas rätt att utfärda examina.
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I stället bör effekterna av de senaste årens utvecklingsinsatser avvaktas och
utbildningarnas högskolemässighet och kvalitet inom en treårsperiod återigen värderas till grund för en förnyad prövning av examensrätten.
Högskoleverket konstaterar att rätten att utfärda kandidatexamen vid
vårdhögskola enligt utvärderingen bör prövas i varje enskilt fall.
Berörda parter bör omedelbart överväga vilka åtgärder som bör vidtas för en
fortsatt och bestående utveckling av de medellånga vårdutbildningarna mot
högskolemässiga yrkesutbildningar.
Högskoleverket avser för sin del stimulera till ett sådant arbete genom att till
den 6 maj 1996 bjuda ledningarna för vårdhögskolorna till överläggningar
i frågan. Verket avser att till ett andra möte i ämnet den 4 juni 1996 inbjuda
dels företrädare för verksamhetsområden inom vilka vid vårdhögskolor
utbildade förutsätts komma att verka, dels andra intressenter i sammanhanget.
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör efter
föredragning av avdelningschefen Ann Fritzell. Närvarande har även varit
avdelningschefen Per Thullberg och rådgivaren Paul Almefelt.

Agneta Bladh
Ann Fritzell
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Regeringen
Utbildningsdepartementet

Ledningsgruppen för utvärdering
av de medellånga vårdutbildningarna

MISSIV
1996 03 29

Utvärdering av de medellånga vårdutbildningarna
Universitetskansler Stig Hagström har 1995-02-14 uppdragit åt oss att som
ledningsgrupp biträda ämbetet med att genomföra, leda och styra den
utvärdering av de medellånga vårdutbildningarna som regeringen i december 1994 uppdrog åt det dåvarande Kanslersämbetet att verkställa.
Vi har utfört vårt arbetet med utgångspunkt i och enligt den plan för arbetet
som Universitetskanslern fastställt.
Resultatet av utvärderingen överlämnas härmed i form av rapporten Vårdutbildningar i högskolan - En utvärdering.
Vi har som sekreterare vid genomförandet av vårt arbete haft avdelningsdirektören Brita Bergseth.
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P. Owe Petersson,
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Sven Dahlgren

Christina Gustafsson

Karin von Schilling

Ewa Ställdal

Paul Almefelt
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1 Sammanfattning

I denna rapport redovisas resultatet av en nationell utvärdering av de
medellånga vårdutbildningarna. Utvärderingen har utförts på regeringens
uppdrag med syftet att få underlag för regeringens senare bedömningar av
lärosätens rätt att utfärda examina.
Omfattning

Utvärderingen har omfattat vårdutbildningar vid såväl landstingsägda och
kommunala som statliga och enskilda högskolor. De utbildningar som
utvärderats är följande utbildningsprogram för yrkesexamen:
• arbetsterapeututbildning,
• barnmorskeutbildning,
• sjukgymnastutbildning,
• sjuksköterskeutbildning,
• social omsorgsutbildning,
• social omsorgsutbildning – inriktning mot socialpedagogiskt behandlingsarbete,
• tandhygienistutbildning, samt
följande utbildningsprogram för högskoleexamen:
• audionomutbildning,
• ortopedingenjörsutbildning,
• utbildning i hälsovetenskap, numera pedagogik och hälsopromotion,
• utbildning i laboratorievetenskap, och
• utbildning i missbrukarvård.
Vidare har vårdhögskolornas förutsättningar att utfärda kandidatexamen
värderats.
Resultat

Utvärderingen har omfattat sammanlagt 113 utbildningsprogram som
leder till 12 skilda yrkes- eller högskoleexamina.
Samtliga utbildningar är på ett grundläggande plan yrkesrelevanta.
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Utvecklingen av utbildningarna mot högskolemässighet har intensifierats
under senare år, och särskilt påtagligt under det år utvärderingsarbetet pågått. För ett antal av utbildningarna föreligger nya verksamhetsförutsättningar
till följd av att de inordnats i statlig högskola.
Av de 113 utbildningsprogrammen har 69 bedömts vara högskolemässiga,
19 med förutsättningar att i huvudämne utveckla utbildningen så att den
leder till kandidatexamen. Kraven på högskolemässighet uppfylls alltså inte
av 44 av programmen.
Ingen av vårdhögskolorna har i nuläget kunnat konstateras i huvudämne i
respektive utbildning uppfylla fordringarna för kandidatexamen Framtida
beslut om rätt för vårdhögskola att meddela kandidatexamen bör följaktligen
föregås av särskild prövning i det enskilda fallet.
Utbildningsprogrammen i arbetsterapi, laboratorievetenskap, sjukgymnastik, sociala omsorgsutbildningen – inriktningen mot socialpedagogiskt
behandlingsarbete och ortopedingenjörsutbildningen har en högskolemässig grund. Barnmorske-, sjuksköterske- och sociala omsorgsutbildningen
får i det nationella perspektivet karakteriseras som högskolemässigt svaga.
De största svårigheterna tycks vårdhögskolorna haft att utveckla en högskolemässig tandhygienistutbildning. Inget av programmen bedöms uppfylla
kraven på högskolemässighet.
Sammantagna visar värderingarna av de olika utbildningsprogrammen att ju
mer differentierad en vårdhögskola är ifråga om sitt utbildningsutbud i form
av utbildningsprogram och därmed i fråga om sin lärarkompetens och ju
större den följaktligen är då det gäller studenter och lärare, desto fler är de
högskolemässiga programmen vid högskolan. Nio av de 19 utbildningsprogram som befunnits högskolemässiga med förutsättningar att i huvudämne
utveckla utbildningen så att den leder till kandidatexamen finns vid de
vårdhögskolor som har sex till nio utbildningsprogram.
Av de 15 vårdhögskolor som har ett till tre utbildningsprogram har sex inte
något program som befunnits högskolemässigt.
Dock finns undantag som bekräftar regeln!
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Nationell situationsbeskrivning
De medellånga vårdutbildningarna införlivades i högskolan för snart 20 år
sedan. Trots att ett omfattande utvecklingsarbete pågått sedan dess i syfte att
överföra ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskaper och färdigheter i en
tidigare gymnasial miljö visar utvärderingen att ett stort antal utbildningar
inte har nått en högskolemässig nivå. Lärarnas ambitioner har varit höga,
förutsättningarna att realisera dem har inte varit givna.
Arbetet i syfta att utveckla utbildningarna har bedrivits med ökad intensitet
under senare år och särskilt intensivt under det år som utvärderingsarbetet
har pågått.
Förklaringar till den situation som gäller kan sökas i såväl yttre strukturella
betingelser som inre förutsättningar och villkor för verksamheten vid
vårdhögskolorna.
De yttre villkoren för verksamheten vid vårdhögskolorna har i stort varit
oförändrade alltsedan de blev delar av högskolesystemet. Den nationella
organisationen har kvar sitt mönster från 70-talet då landsting och kommuner själva genom yrkesutbildning på gymnasial nivå svarade för att tillgodose
behovet av utbildad personal i hälso- och sjukvård.
Sett i nationellt perspektiv präglas vårdutbildningsorganisationen av stark
splittring i många små enheter. Trots att antalet vårdhögskolor – 29 – fram
till läsåret 1994/95 var lika stort som antalet universitet och övriga statliga
högskolor, exklusive de fristående konstnärliga högskolorna, svarar de endast
för mindre än en tiondel av all grundläggande högskoleutbildning i landet.
Antagning till och genomförande av delar av utbildningen sker på 53 orter.
Förhållanden av detta slag påverkar självklart möjligheterna att erbjuda en
högskolemässig utbildning med tillgång till och möjlighet att rekrytera och
behålla vetenskapligt skolade lärare.
Då högskoleförordningens generella bestämmelser är riktade mot statlig
högskoleutbildning får statsmakternas samlade utbildnings- och forskningspolitik inte genomslag vid de landstings- och kommunägda vårdhögskolorna.
Verksamheten vid vårdhögskolorna är inte bara organisatoriskt åtskild från
högskolan i övrigt utan också under ett lednings- och styrsystem som

13

väsentligt skiljer sig från den statliga högskolans verksamhets- och
organisationskultur. Detta innebär bl a att såväl styrelsens som rektors roller
och kompetenser är skilda från vad som gäller vid statlig högskola. Bristande
dialog och samsyn om verksamhetens mål och medel mellan styrelse och
rektor syns ha lett till att vårdhögskolorna generellt ligger avsevärt efter de
statliga högskolorna då det gäller attityder och värderingar ifråga om synen
på kunskap och vetenskaplig kompetensutveckling
Den akademiska kompetensen inom vårdutbildningarna växer successivt.
Andelen disputerade lärare vid vårdhögskolorna är dock alltjämt betydligt
lägre än genomsnittet för hela högskoleområdet. Dessutom varierar den
vetenskapliga kompetensen starkt mellan högskolorna och mellan olika
ämnesområden.

Rekommendationer
För att vårdutbildningarna allmänt i ett nationellt perspektiv skall kunna nå
en högskolemässig nivå bör de samordnas i färre enheter med större
koncentration av verksamheter inom en och samma enhet. Detta utesluter
inte att delar av utbildningen kan genomföras på andra orter än högskoleorterna. Anknytning på olika sätt av vårdhögskolors verksamhet till universitet och högskolor med relevant utbildningsmässig och vetenskaplig profil
bör stimuleras, utvecklas och avtalsbindas.
För framtida utveckling av utbildningarnas yrkesrelevans i vetenskapligt
perspektiv bör skapas tjänsteorganisatoriska lösningar som befrämjar integrationen mellan teori och klinik/praktik.
Ifråga om enskilda utbildningsprogram rekommenderas
• koncentration av barnmorskeutbildningen till fyra – fem enheter,
• anknytning av sociala omsorgsutbildningens samtliga inriktningar samt
av utbildningen i missbrukarvård till den statliga högskolans utbildningar
i socialt arbete,
• översyn av tandhygienistutbildningen och dess relation till övrig tandvårdsutbildning, samt
• koncentration av sjuksköterskeutbildningen till ett färre antal högskolor
samt anknytning av utbildningen till högskolemiljöer med forskning
inom flera relevanta ämnen och ämnesområden.
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2 Inledning

Regeringen gav i december 1994 dåvarande Kanslersämbetet i uppdrag att
utvärdera de medellånga vårdutbildningarna (Utbildningsdepartementet
1994-12-01, dnr U 94/35 UH). Uppdraget omfattar dels utbildning vid
vårdhögskolorna, dels sjukgymnastutbildning med statligt huvudmannaskap.
Universitetskanslern utsåg genom beslut 1995-02-14 en ledningsgrupp
med uppgift genomföra, styra och leda arbetet. Ledningsgruppen skulle
snarast till Universitetskanslern lämna underlag ifråga om utvärderingens
uppläggning och genomförande som vägledning och grund för fastställande
av plan för utvärderingen. Det förutsattes att beslut om experter eller
expertgrupper med särskild sakkunskap om av uppdraget berörda utbildningar
skulle fattas senare.
Med utgångspunkt i det underlag ledningsgruppen utarbetat fastställde
Universitetskanslern plan och organisation för utvärderingsarbetet. Beslutet
innebar dels att arbetet skulle bedrivas i form av ett projekt innefattande sex,
partiellt varandra överlappande etapper, dels att projektorganisationen,
utöver ledningsgrupp och sekretariat, skulle innefatta expertgrupper för
bedömning av de olika utbildningarna och ämnesexperter för analys av
huvudämne i vissa av de berörda utbildningarna.
Till ledamöter i ledningsgruppen utsågs:
professorn P. Owe Petersson, Uddevalla, tillika ordförande,
professorn Sven Dahlgren, Uppsala,
docenten Christina Gustafsson, Göteborg,
professorn Karin von Schilling, Kitchener, Ontario, Kanada,
verkställande direktören Ewa Ställdal, Stockholm, samt
dåvarande programansvarige hos Kanslersämbetet, numera rådgivaren och
projektansvarige hos Högskoleverket Paul Almefelt.
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Ordföranden och ledamoten Almefelt har utgjort ledningsgruppens arbetsutskott.
Till projektsekreterare utsågs avdelningsdirektören vid Karolinska institutet
Brita Bergseth. Byrådirektören vid institutet Gunilla Lengard-Tegnér har
biträtt sekretariatet vid sammanställning och bearbetning av data rörande
verksamheten vid vårdhögskolorna.
Efter att i det följande i kapitel 3 ha belyst bakgrunden för regeringens
uppdrag att utvärdera de medellånga vårdutbildningarna, redovisar vi i
kapitel 4 hur vi med utgångspunkt i den av Universitetskanslern fastlagda
projektplanen avgränsat arbetet ifråga om dess såväl omfattning som syfte.
Vidare redogörs närmare för hur arbetet lagts upp, organiserats och genomförts. Vi har vid genomförandet av utvärderingsarbetet vinnlagt oss om
kommunikation och dialog med rektorer och andra intressenter i sammanhanget. I kapitlet presenteras också de expertgrupper som biträtt oss med
bedömning av de olika utbildningsprogrammen samt de ämnesexperter som
hjälp oss med analys av huvudämnet i vissa av utbildningarna.
Kapitel 5 utgör en sammanfattande redovisning av verksamheten vid vårdhögskolorna ur olika perspektiv.
De formella förutsättningarna för utbildningarna samt de kriterier och
frågeställningar ifråga om högskolemässighet vi använt oss av i våra värderingar samt processen för värderingarna beskrivs i kapitel 6.
Resultatet av våra värderingar av de enskilda utbildningarna vid de olika
vårdhögskolorna och av vårdhögskolornas förutsättningar att meddela
kandidatexamen redovisas i kapitel 7. I anslutning till detta ges även en
sammanställning av värderingarna högskolevis samt vissa sammanfattande
kommentarer.
I kapitel 8 belyses lednings- och utvecklingskultur vid vårhögskolorna med
utgångspunkt i analysen av de svar vi fått från vårdhögskolornas ledningar
på en omfattande enkät som vi utarbetat för att få viss fördjupad information
om verksamhetsförutsättningar och -villkor vid vårdhögskolorna.
Även om vårt uppdrag endast omfattat att genomföra en utvärdering av de medellånga vårdutbildningarna som grund för regeringens senare bedömningar av
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lärosätens rätt att utfärda examina, har vi med utgångspunkt i resultatet av
våra värderingar samt de iakttagelser vi gjort under arbetes gång funnit det
lämpligt att göra vissa sammanfattande kommentarer i ett nationellt perspektiv ifråga om förutsättningar och villkor för de medellånga
vårdutbildningarna under gällande strukturella och organisatoriska förhållanden. Detta görs i kapitel 9.
I kapitel 10 slutligen ger vi vissa rekommendationer om åtgärder på såväl
nationell nivå, som ifråga om enskilda utbildningar.
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3 Regeringens uppdrag och
dess bakgrund
3.1 Uppdraget
Regeringens uppdrag att utvärdera de medellånga vårdutbildningarna
omfattar dels utbildning vid vårdhögskolorna, dels sjukgymnastutbildning
med statligt huvudmannaskap. I beslutet om utvärderingen sägs följande om
dess innehåll:
Utvärderingen skall, mot internationell bakgrund, belysa bland annat
utbildningarnas forskningsanknytning, biblioteks- och informationsförsörjningsresurser, lärarkompetens samt pågående kvalitets- och utvecklingsarbete.
Vidare skall belysas utbildningarnas anknytning till vårdutbildningar utanför
vårdhögskolorna, liksom till övrig relevant utbildning inom högskolan. Därutöver skall studenternas möjlighet till fördjupade ämnesstudier och forskarutbildning studeras.
Resultatet av utvärderingsarbetet skall redovisas på ett sådant sätt att det kan
läggas till grund för regeringens senare bedömningar av lärosätens rätt att
utfärda examina.

Regeringen återkommer till utvärderingsuppdraget i 1995 års kompletteringsproposition (Prop. 1994/95:150) i samband med överväganden om
behov av en nationell struktur inom vårdhögskoleutbildningen. Regeringen
erinrar därvid om att ett genomgående tema för reformeringen av vårdhögskolan har varit att öka utbildningens kvalitet, bl a genom att förstärka
dess forskningsanknytning.

3.2 Bakgrund
Uppdraget att utvärdera de medellånga vårdutbildningarna får således ses mot
bakgrund av statsmakternas ambitioner att uppnå ökad kvalitet och bättre
forskningsanknytning i vårdutbildningarna. Bakom dessa ambitioner ligger
medvetenheten om att utbildningen är ett av de viktigaste redskapen för att
möta de utmaningar i form av bl a förändrings- och effektiviseringskrav som
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den snabba utvecklingen inom hälso- och sjukvården samt samhällsförändringarna genererar.
Ökad kvalitet och bättre forskningsanknytning har präglat ett snart 20-årigt
reformarbete ifråga om vårdutbildningarna sedan högskolebegreppet i samband med 1977 års högskolereform vidgades till att omfatta även
eftergymnasiala vårdutbildningar. Olika utbildnings- och huvudmannatraditioner har under åren brutits mot varandra i strävan att bl a nå sådana
verksamhets- och samverkansformer som möjliggör att även de medellånga
vårdutbildningarna skall kunna utvecklas till högskoleutbildningar som
utöver att ge kunskaper och färdigheter även förmedlar och utvecklar ett
vetenskapligt förhållningssätt hos studenterna.
1977 års reform innebar inte omedelbar förändring av vårdutbildningarna.
Initialt kom utbildningarnas innehåll och struktur inte att förändras på
annat sätt än att det gjordes smärre förändringar i kursplaner i fråga om mål,
innehåll och organisation i syfte att formellt närma dem till vad som gällde
för övrig högskoleutbildning. Ramar och tid gavs i övrigt att successivt
utveckla utbildningarnas innehåll och struktur och anpassa dem till mål,
villkor och organisation som gäller för övrig högskoleutbildning. Verksamhetsbetingelserna i form av regler om ledning, styrning, tjänstekonstruktion,
finansieringsformer mm förblev olika.
På grundval av Vård -77 utredningens förslag och propositionen 1978/
79:197 om vårdutbildning i högskolan beslutades om de principer ifråga om
vårdutbildningarnas organisation mm som i huvudsak kom att gälla fram till
1993 års högskolereform varigenom nu gällande utbildningsorganisatoriska
förutsättningar tillkom. Ett steg på vägen att närma vårdutbildningarna till
övrig högskoleverksamhet togs i början av 1980-talet då i lärartjänstorganisationen vid vårdhögskolorna tillkom en lärarkategori med särskild
inriktning mot forskning och utvecklingsarbete, s k FoU-lärare.
Forskningsanknytningen av utbildningen har varit vårdhögskolornas mest
påtagliga problem i arbetet med att ge yrkesutbildningarna vetenskaplig
förankring. Utmaningen framför andra har varit att höja lärarnas vetenskapliga kompetens till en högskolemässig nivå och samtidigt knyta grundutbildning till forskning i en organisation som inte bara saknar fasta forskningsresurser utan också forskningstradition.
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1989 års högskoleutredning, den s k Grundbulten, lät som grund för sin
beskrivning av vårdhögskolornas situation i betänkandet Frihet, Ansvar,
Kompetens (SOU 1992:1) göra en särskild studie. I denna redovisas under
rubriken Aktuella problem fem olika områden där vårdhögskolorna skiljer
sig från övriga högskolor i landet.
1. Problem som följer av att vårdhögskolornas verksamhet inte har en
naturlig, institutionell eller institutionaliserad forskningsanknytning av
sin verksamhet.
2.Bristande jämlikhet med den övriga högskolefamiljen i även andra frågor
än bristande forskningstradition. Exempel härpå är bristande tradition
ifråga om internationalisering och studerandeinflytande samt självständig ledningstradition.
3. Samspelet mellan teori och praktik. I studien bedömdes t ex sjuksköterskeutbildningen ha sämre anknytning till det praktiska sjukvårdsarbetet
än läkarutbildningen trots att lanstingen är huvudmän för såväl sjuksköterskeutbildning som vårdverksamhet.
4. Undervisningsformerna med de praktiska och pedagogiska utmaningar
och problem som uppstår vid övergång från gymnasialt synsätt till
högskolemässigt förhållningssätt i relationen mellan studerande och
lärare.
5. Lärarnas kompetens och hur denna används.
Den senaste offentliga utredningen av frågorna om vårdutbildningarnas
kvalitet och om vårdhögskolornas lednings- och utvecklingskultur var SOU
1993:12 Vårdhögskolor Kvalitet Utveckling Huvudmannaskap. Utredningens slutsats var att huvudmannaskapet för vårdutbildningarna,
landstingskommunalt eller statligt, har underordnad betydelse om mål och
strategi kan uppnås i ett gemensamt perspektiv för högskolorna.
Utredaren lägger flera förslag om hur vårdutbildningarnas kvalitet och
akademiska anknytning kan förbättras. Hon utgår därvid från de förutsättningar och villkor som gäller universitet och högskolor i övrigt i frågor som
relationen mellan statsmakterna och högskolorna då det gäller ansvar och
befogenheter samt former för styrning och finansiering av verksamheten.
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Alternativa former för huvudmannaskapet samt en nationell utvärdering av
utbildningarna föreslås.
I proposition 1993/94:177, Utbildning och forskning, Kvalitet och konkurrenskraft, föreslår regeringen i syfte att garantera kvaliteten och mångfalden
i den utbildning som bedrivs vid vårdhögskolorna att utrymme skall skapas
för alternativa samarbets- och huvudmannaskapsformer. Vidare skall utvärdering göras av all vårdutbildning inom universitet och högskolor för att
avgöra under vilka omständigheter fortsatt examensrätt kan påräknas.
Såsom redovisats inledningsvis återkommer regeringen efter det att Kanslersämbetet fått utvärderingsuppdrag i december 1994 till frågan om vårdutbildningarnas kvalitet i 1995 års kompletteringsproposition. I anslutning
till redovisning av pågående arbete ifråga om huvudmannaskapsförändringar
för vissa vårdhögskolor bedömer regeringen att ett betydande arbete alltjämt
återstår med att förstärka forskningsanknytningen av vårdutbildningarna.
En sådan kvalitetsutveckling kan enligt regeringen medföra:
• modernare kurser i utbildningen med de senaste forskningsrönen,
• mer högskolemässig uppläggning av undervisningen med mindre passivt
mottagande av kunskap och mer aktivt eget arbete,
• mer kvalificerade lärare med magister-/doktorskompetens,
• lättare och därigenom ökad övergång från grundutbildning till forskarutbildning.
Vad ovan redovisats om bakgrund till uppdraget att utvärdera de medellånga
vårdutbildningarna belyser förutsättningar och villkor för samt förväntningar på det arbete som ankommit på oss. Vi har sökt beakta detta när vi
lagt upp, organiserat och genomfört vårt arbete samt valt kriterier att arbeta
mot i våra analyser, värderingar och slutsatser.
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4 Avgränsning och genomförande

4.1 Utgångspunkter
Regeringens utvärderingsuppdrag är formulerat på sådant sätt att det kräver
såväl en avgränsning ifråga arbetets omfattning som en precisering ifråga om
dess syfte. Uppdraget skall vidare genomföras så att resultatet av det kan
redovisas till regeringen senast den första april 1996.
Dessa tre förhållanden – arbetets omfattning, arbetets syfte samt den fastlagda tidpunkten för resultatredovisning – ger grund för val av arbetssätt och
arbetsorganisation för utvärderingen. Vi redovisar under punkterna 4.2– 4.3
nedan hur vi avgränsat utvärderingens omfattning, hur vi preciserat dess
syfte samt hur vi utifrån detta planerat, organiserat och genomfört arbetet.

4.2 Utvärderingens omfattning
Vårt uppdrag avser de medellånga vårdutbildningarna och skall omfatta
utbildningarna vid vårdhögskolorna samt sjukgymnastutbildning med statligt huvudmannaskap.
De medellånga vårdutbildningarna bedrivs till den allra största delen vid
vårdhögskolor med landsting eller kommun som huvudman. Från och med
innevarande läsår bedrivs även andra medellånga vårdutbildningar än
sjukgymnastutbildning inom universitet eller annan statlig högskola på ett
antal orter enligt avtal därom mellan landsting och stat/statlig högskola.
Sjuksköterskeutbildning bedrivs därtill vid tre enskilda högskolor, Ersta
högskola samt sjuksköterskeskolorna Röda korset och Sophiahemmet .
Vår utvärdering har omfattat medellånga vårdutbildningar vid såväl
landstingsägda och kommunala som statliga och enskilda högskolor.
Utbildningen vid vårdhögskolorna liksom utbildningar inom vårdområdet
vid universitet och övriga högskolor ges liksom övrig högskoleutbildning
inom utbildningsprogram, kurser och i form av uppdragsutbildning.
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Vårdhögskolorna har rätt att utfärda yrkesexamina och högskoleexamina för
verksamhet inom vård och omsorg. Vår utvärdering har omfattat följande
utbildningsprogram för yrkesexamen
• arbetsterapeututbildning,
• barnmorskeutbildning,
• sjukgymnastutbildning,
• sjuksköterskeutbildning,
• social omsorgsutbildning,
• social omsorgsutbildning – inriktning mot socialpedagogiskt behandlingsarbete
• tandhygienistutbildning, samt
följande utbildningsprogram för högskoleexamen
• audionomutbildning,
• ortopedingenjörsutbildning.
• utbildning i hälsovetenskap, numera pedagogik med inriktning mot hälsopromotion,
• utbildning i laboratorievetenskap, och
• utbildning i missbrukarvård.
Vid en av vårdhögskolorna ges även ett hälsoekonomiskt utbildningsprogram. Detta har dock inte omfattats av vår utvärdering, då programmet är
helt nytt och kurserna i det inledande studieåret i ges av statlig högskola.
I utvärderingsuppdraget sägs att studenternas möjlighet till fördjupade
ämnesstudier och forskarutbildning skall studeras inom ramen för utvärderingen. Vi har vid fullgörandet av denna uppgift valt att fokusera arbetet på
att studera högskolornas förutsättningar att utfärda kandidatexamen.
Fördjupningsstudiernas syfte är i det vetenskapliga sammanhanget relaterat
till forskarutbildning. Kraven på kandidatexamen i detta syfte är inte lika
markerade som ifråga om magisterexamen. Intentionen är dock densamma,
då det enligt högskoleförordningen för allmän behörighet till forskarutbildning krävs grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng. Enligt
examensordningen skall kandidatexamen omfatta 120 poäng, varav godkända fördjupade studier i huvudämne om 60 poäng. För magisterexamen
är motsvarande krav 160 poäng, respektive 80 poäng.
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4.3 Utvärderingens syfte
Med utgångspunkt i vad som sägs i regeringsuppdraget om sätt för redovisning av resultatet av utvärderingsarbetet – resultatet av utvärderingsarbetet
skall redovisas på ett sådant sätt att det kan ligga till grund för regeringens senare
bedömningar av lärosätens rätt att utfärda examina (enligt högskoleförordningen – vårt tillägg) – har vi sett det primära syftet med vårt arbete vara
att pröva högskolemässigheten i de medellånga vårdutbildningarna. Detta
innebär att beträffande varje utbildning vid var och en av högskolorna pröva
om utbildningen vad gäller organisation, innehåll, genomförande och
resultat i ett sammanhållet perspektiv präglas av den för universitets- och
högskoleutbildning grundläggande principen: att utöver att förmedla kunskaper och färdigheter även förmedla ett vetenskapligt förhållningssätt.
I högskolelagens §9 uttrycks detta allmänna mål för högskoleutbildning
enligt följande:
Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaperoch färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör
också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig
nivå.

I kandidat- och magisterexamen skall vidare enligt högskoleförordning med
examensordning, utöver det för all högskoleutbildning allmänna målet om
vetenskapligt förhållningssätt, nås fördjupning i huvudämne genom fullgjort självständigt arbete.
Genom Kanslersämbetets, numera Högskoleverkets försorg har genomförts
ett 60-tal examensrättsprövningar. I dessa har analyserats och prövats om det
utifrån skilda utgångspunkter och kriterier föreligger förutsättningar för att
hos utbildningsanordnare bedriva utbildning som kan avslutas med examen
enligt högskoleförordningen. I vissa av dessa prövningar har det varit fråga
om att pröva förutsättningarna för att bedriva högskolemässig utbildning.
I andra fall har det handlat om att utvärdera om en redan befintlig utbildning
svarar mot kraven på examen enligt högskoleförordningen.
Regeringens uppdrag om utvärdering av de medellånga vårdutbildningarna
innefattar båda dessa frågeställningar. Därutöver förutsätts bedömning av
pågående utvecklings- och kvalitetsarbete.
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Vi återkommer i kapitel 6 närmare till grunder och kriterier för högskolemässig utbildning och till frågan om hur vi tillämpat dessa i vårt arbete.
Mot bakgrund av syftet med utvärderingen har vi inte funnit det vara vår
uppgift att pröva om de utbildningar vi värderat vad gäller innehåll i och
relation mellan olika utbildningsmoment i ett framtidsperspektiv på optimalt
sätt tillgodoser kraven i de yrkes- och samhällsroller de förbereder för. Detta
innebär inte att vi avstått från att förvissa oss om att utbildningarna i nuläget
vad gäller mål, innehåll och genomförande även präglas av yrkes- och
samhällsrelevans.
Utöver att granska de nämnda vårdutbildningsprogrammen ifråga om
högskolemässighet och yrkes- och samhällsrelevans samt de enskilda
högskolornas förutsättningar att meddela kandidatexamen, har vi även
bedömt de allmänna förutsättningarna för högskolemässig utbildning vid
vårdhögskolorna, liksom potential hos dem att på sikt utveckla verksamheten mot ökad högskolemässighet.

4.4 Uppläggning och genomförande
4.4.1 Utgångspunkter

En verksamhetsutvärdering innefattar sammanfattningsvis normalt följande steg:
• syftet med utvärderingen preciseras och läggs fast, utvärderingen planeras
och organiseras,
• data och information om den verksamhet som skall utvärderas samlas in,
bearbetas och analyseras,
• de för verksamheten ansvariga genomför s k självvärdering av verksamheten,
• oberoende experter granskar och analyserar verksamheten genom platsbesök med intervjuer av verksamhetsansvariga och i verksamheten engagerade (efter att ha tagit del av inhämtad verksamhetsinformation och
självvärdering(ar),
• s k brukar- eller avnämarundersökning genomförs om detta är relevant
och möjligt,
• den information om verksamheten som erhållits genom tidigare steg
bearbetas och analyseras i ett samlat perspektiv och slutsatser dras,
• förslag och rekommendationer i anledning av slutsatserna utarbetas,
• åtgärder vidtas samt uppföljning sker.
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Såsom kommer att framgå i det följande har vi med tre undantag tillämpat
denna standardmodell i vårt utvärderingsarbete.
På grund av den till buds stående tiden för genomförandet av vårt uppdrag
har det inte varit möjligt att låta genomföra självvärderingar av traditionellt
slag vid vårdhögskolorna. Sådana kan, efter vederbörlig metodikutbildning
och övriga förberedelser, i organisationer av den omfattning flertalet vårdhögskolor utgör beräknas ta tre till sex månader att genomföra på ett adekvat
sätt. Vi har i stället genom en s k ledningsenkät sökt få in viss information
av det slag en självvärdering skulle ge.
Det har ej heller varit möjligt för oss att genomföra någon brukar- eller
avnämarundersökning då de första studenterna i de utbildningsprogram vi
värderat avslutar sin utbildning först i och med utgången av vårterminen
1996. Resultatet av vårt arbete skulle självklart förstärkts i sin relevans om
vi hade kunnat utvärdera helt genomförda utbildningsprogram.
Att vidta åtgärder eller genomföra uppföljning innefattas inte i vårt uppdrag.

4.4.2 Arbetsgång och arbetsorganisation

Utvärderingsarbetet har organiserats som ett projekt inom Kanslersämbetet/
Högskoleverket. Projektet har genomförts i följande, varandra partiellt
överlappande, sex etapper:
1. Planering och organisering av arbetet
Den första projektetappen innefattade att närmare analysera utvärderingsuppdragets innehåll och syfte, att med utgångspunkt i detta välja arbetssätt
och form för olika faser av arbetet samt att informera om och kommunicera
detta med berörda intressenter. Arbetet i denna etapp resulterade i Universitetskanslerns beslut om plan och organisation för arbetet.
Universitetskanslerns beslut om organisationen för utvärderingsarbetet
innebar att det utöver ett sekretariat skulle finnas en ledningsgrupp,
expertgrupper samt ett antal ämnesexperter:
Ledningsgruppens uppgift skulle vara att svara för uppläggning, ledning och
styrning av arbetet samt för de sammanfattande analyserna, värderingarna
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och slutsatserna ifråga om utbildningarnas högskolemässighet. Gruppen
skulle genom sin sammantagna allmänna kompetens gentemot uppdragsgivare och andra intressenter i sammanhanget svara för legitimiteten i
utvärderingsarbetets uppläggning, genomförande och resultat.
Som en bärande princip vid sammansättningen av gruppen gällde därför att
i denna inte skulle ingå representanter eller företrädare för de utbildningar
och/eller yrken som utbildningarna leder till.
Ett antal expertgrupper tillsattes, en för varje utbildning under utvärdering.
Expertgrupperna skulle på sätt som beskrivs närmare i det följande, utifrån
de riktlinjer och kriterier ledningsgruppen angivit, genom intervjuer och
miljöobservationer vid högskola beträffande berörd utbildning granska och
värdera högskolemässighet samt yrkes- och samhällsrelevans i utbildningen.
På grund av den knappa tiden för utvärderingen tvingades vi dock att för
expertbelysningen av sjuksköterskeutbildningen som ges på 29 högskoleorter och av sociala omsorgsutbildningen som ges på 19 högskoleorter ,
organisera tre respektive två expertgrupper. På grund av detta har ledningsgruppen lagt extra omsorg i analysen och värderingen av sjuksköterskeprogrammen och utbildningsprogrammen i social omsorg.
Som princip vid sammansättning av expertgrupp har gällt att i sådan skall
ingå dels två personer med doktorsexamen och grundutbildning från
utbildningsprogram för berörd yrkesverksamhet, dels väl meriterad yrkesverksam person i sådan verksamhet som utbildningsprogrammet i fråga
förbereder för.
De disputerade ledamöterna i expertgrupp skulle som princip inte vara
verksamma vid vårdhögskola. Denna princip har kunnat upprätthållas
utom i några få fall. I dessa har ledningsgruppens anvisning varit att berörd
expert inte skulle delta aktivt i intervjuarbetet då expertgruppen besökte den
högskola där vederbörande hade engagemang.
Vad gäller den sociala omsorgsutbildningen har det inte varit möjligt att
tillämpa principen om disputerade ledamöter i expertgrupp med grundutbildning i social omsorg. Skälet till detta är att det veterligt inte finns
någon disputerad person i landet med grundutbildning i social omsorg.
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De disputerade ledamöterna i expertgrupperna för social omsorgsutbildning
har dock genom såväl egen forskning som rådgivnings- och i vissa fall
undervisningsverksamhet goda kunskaper och insikter i verksamhetsområdet social omsorg. En av dem har under viss tid verkat som programansvarig prefekt för sociala omsorgsutbildningen vid en av vårdhögskolorna.
I intervjuerna om det vid en av vårdhögskolorna givna utbildningsprogrammet
i missbrukarvård har ej deltagit i missbrukarvård yrkesverksam person.
Det har ej heller vid sammansättning av expertgruppen för granskning av
tandhygienistutbildningen varit möjligt att tillämpa principen om disputerade ledamöter med genomgången tandhygienistutbildning. Den ene av de
två vetenskapligt skolade ledamöterna i gruppen för granskning av
tandhygienistutbildningen är odontologie doktor, den andra licentiat i
medicinsk vetenskap med genomgången tandhygienistutbildning.
I expertgrupperna som biträtt oss med att ta fram underlag för vår värdering
av utbildningsprogrammen har medverkat – några partiellt:
i expertgruppen för arbetsterapeutbildning
Dr med sci, forskare Birgitta Bernspång, Umeå
Med dr, högskolelektor Chris Henrikssson, Linköping
Chefsarbetsterapeut Yvonne Åhrberg, Sundsvall
i expertgruppen för audionomutbildning
Professor Stig Arlinger, Linköping
Professor Ulf Rosenhall, Stockholm
Audionom Elsa Wettergren, Stockholm
i expertgruppen för barnmorskeutbildning
Dr med vet, leg barnmorska, bitr sjukhusdirektör Gerd Fridh, Borås
Vårdutvecklare, leg barnmorska Christina Malmer, Göteborg
Med dr, leg barnmorska Ann-Marie Widström, Stockholm
i expertgruppen för Hälsovetenskaplig utbildning
Professor Johannes Vang, Linköping
ordföranden i ledningsgruppen P. Owe Petersson
ledamoten i ledningsgruppen Paul Almefelt
i expertgruppen för laboratorievetenskaplig utbildning
Laboratorieassistent Aina Hofslagare, Uppsala
Med dr, klinisk prövningsledare Helena Lomberg, Göteborg
Dr med sci, universitetslektor Lis Karin Wahren, Linköping
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i expertgruppen för utbildning i missbrukarvård
Fil dr, docent Stina Johansson, Linköping
Fil dr, docent Ted Goldberg, Stockholm
i expertgruppen för ortopedingenjörsutbildning
Docent, chefsöverläkare, Björn M Persson, Helsingborg
Docent, överläkare, Hans Tropp, Linköping
Ortopedingenjör Kjell Zachrisson, Linköping
i expertgruppen för sjukgymnastutbildning
Bitr professor, leg sjukgymnast Karin Harms-Ringdahl, Stockholm
Professor Elisabeth Ljunggren, Oslo
Leg sjukgymnast Eva Holmbom, Östersund
i expertgrupperna för sjuksköterskeutbildning
Dr med sci, docent, universitetslektor Hjördis Björvell, Stockholm
Chefssjuksköterska, leg sjuksköterska Anette Carlsson, Stockholm
Leg sjuksköterska Cristel Glans, Malmö
Fil dr, universitetslektor Gertrud Grahn, Lund
Distriktssköterska, leg sjuksköterska Ann Christine Jönsson, Stockholm
Med dr, leg sjuksköterska Mona Kihlgren, Örebro
Dr med sci, leg sjuksköterska Berit Lundman, Sundsvall
Dr med, leg sjuksköterska Marie Edwinson Månsson, Helsingborg
Fil dr, vårdchef Liselotte Rooke, Helsingborg
Dr med sci, forskarassistent, Regina Wredling, Stockholm
i expertgrupperna för utbildning i social omsorg och socialpedagogiskt behandlingsarbete
Fil dr Bodil Eriksson. Stockholm
Utvecklingssekreterare Elin Gloppestad, Simrishamn,
Enhetschef Ann Kristin Granberg, Täby
Fil dr Mats Hilte, Lund
Fil dr, docent Stina Johansson, Linköping
Avdelningschef Bo-Lennart Olofsson, Lycksele
Fil dr, docent Karin Sonnander, Uppsala
i expertgruppen för tandhygienistutbildning
Odont dr, docent, övertandläkare, Arne Halling, Linköping
Leg tandhygienist Kajsa Henning-Abrahamsson, Göteborg
Lic med vet, leg tandhygienist, Birgitta Söder, Stockholm

29

Särskilda ämnesexperter har biträtt oss med att ta fram underlag för fördjupad
analys av huvudämne/-ämnesområde i vissa av utbildningarna med utgångspunkt i kraven för examen på kandidatnivå. Ämnesexperterna skulle besitta
akademisk kompetens på lägst docentnivå.
De experter som biträtt oss med underlag för fördjupad analys av huvudämne är:
– i arbetsterapi, Dr med sci, docent,universitetslektor Inga-Britt Bränholm,
Umeå,
– i biomedicinsk laboratorievetenskap, Dr med vet, docent Vivi-Anne
Sundqvist,Stockholm
– i omvårdnadsforskning, Professor Astrid Norberg, Umeå
– i sjukgymnastik, Professor Ulrich Moritz, Lund
– i social omsorg, Professor Sune Sunesson, Malmö

2. Insamling, bearbetning och analys av information
Den andra etappen ägnades insamling, sammanställning, bearbetning och
analys av befintlig, särskilt inhämtad eller särskilt utarbetad dokumentation
rörande verksamheten vid de olika högskolorna.
I ett första steg gjordes sammanställningar av basdata rörande verksamheten
vid de olika högskolorna, alltifrån uppgifter om vilka utbildningar som
bedrivs vid dem, i vilken omfattning, med vilken lärarkompetens och till
vilken kostnad. I den omfattning det befanns nödvändigt ombads rektorerna/motsvarande vid högskolorna kontrollera eller låta kontrollera och
komplettera uppgifterna. Den basinformation vi inhämtat och sammanställt avser huvudsakligen förhållandena under verksamhetsåret 1994/95.
För att få ett strukturerat underlag för analys av de olika utbildningarnas
innehåll och organisation utfördes på vårt uppdrag ett omfattande arbete
av professor Britt Johansson och medarbetare vid institutionen för vårdpedagogik vid Göteborgs universitet som resulterade i jämförande sammanställningar av utbildnings- och kursplanerna i de utbildningar vi utvärderat.
På grund av den snäva tidsramen för utvärderingen har det inte varit möjligt
att låta högskolorna genomföra självvärdering av sin verksamhet . I stället
utarbetades en omfattande enkät till rektorerna/motsvarande. Denna s k
ledningsenkät omfattade åtta delar berörande olika aspekter av frågor om
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verksamhetsutveckling, -ledning och -styrning, kompetens och kompetensutnyttjande samt infrastruktur.
Ledamoten i ledningsgruppen docent Christina Gustafsson har svarat för
såväl utformningen av enkäten som bearbetningen och analysen av svaren på
den, liksom för den redovisning som ges i kapitel 8.
3. Intervjuer och miljöobservationer av expertgrupper
Den tredje etappen av utvärderingsarbetet bestod i fördjupad informationsinsamling genom expertgrupperna. Expertgruppernas uppgift var att genom intervjuer och miljöobservationer under en dag ifråga om respektive
utbildning vid varje högskola där utbildningen ges, bedöma högskolemässighet samt yrkes- och samhällsrelevans i utbildningarna. Som bakgrundsdokumentation för sitt arbete hade expertgrupperna dels den basinformation
och de jämförande sammanställningar av utbildnings- och kursplaner som
tagits fram i etappen två, dels sammanfattningar av svaren på enkäten till
rektorerna/motsvarande.
Utgångspunkter, förutsättningar och villkor för expertgruppernas arbete
gavs i en av ledningsgruppen utarbetad handledning. Denna utgjorde i
huvudsak sammanfattande dokumentation av ledningsgruppens utgångspunkter för arbetet samt av de genomgångar och slutsatser av diskussioner
i ämnet som ledningsgruppen haft vid möten med samtliga experter före
utarbetandet av handledningen. Handledningen återfinns som bilaga 1.
I handledningen redovisades de grunder och kriterier för högskolemässig
och samhällsrelevant yrkesutbildning mot vilka expertgrupperna skulle
arbeta. Vi återkommer till dessa i kapitel 6. Vidare gavs standardprogram för
intervjubesöken vid högskolorna samt anvisning om hur det som framkommit vid intervjuerna och miljöobservationerna skulle dokumenteras för att
tjäna som arbetsmaterial för ledningsgruppens senare analyser och slutsatser.
Utöver expertgruppens ledamöter skulle ledamot i ledningsgruppen ”i
kalibreringssyfte” delta i intervjubesöken i så stor omfattning som det var
praktiskt möjligt. Expertgrupperna genomförde under hösten 1995 sammanlagt 104 intervjubesök. I 84 av dessa deltog ledamot i ledningsgruppen.
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Standardprogrammet för ett intervjubesök innefattade:
– inledande samtal med rektor,
– samtal med ordföranden i styrelsen för högskolan; samtal har kunnat
organiseras med samtliga styrelseordföranden utom två;
– samtal med ansvarig för utbildningsprogrammet,
– samtal med upp till sju lärare i programmet,
– miljöobservationer allmänt samt särskilt i fråga om bibliotek, informationsförsörjning och datorisering,
– samtal med upp till sju studenter representerande olika skeden i
utbildningsprogrammet,
– intern överläggning i expertgruppen om vad som kommit fram under
dagen,
– avslutande samtal med rektor med kort återföring av iakttagelser och vissa
slutsatser,
– dokumentation av vad som kommit fram under dagen.
4. Fördjupad analys av huvudämne
I den fjärde etappen av arbetet inhämtades särskilt underlag för ledningsgruppens analyser och ställningstaganden ifråga om förutsättningar att
meddela kandidatexamen i huvudämne i arbetsterapeututbildningen,
laboratorieassistentutbildningen, sjuksköterskeutbildningen, sjukgymnastutbildningen och sociala omsorgsutbildningen. Detta skedde genom att de
särskilda ämnesexperterna med utgångspunkt i utbildnings- och kursplaner
samt den information som inhämtats av respektive expertgrupper prövade
innehåll, bredd och djup samt arbetssätt i de berörda huvudämnena/
ämnesområdena vid olika högskolor.
Vad gäller huvudämne i övriga utbildningsprogram som vi utvärderat har
vi byggt våra bedömningar och slutsatser på dels vad berörda expertgrupper
redovisat i frågan, dels egna studier och iakttagelser med utgångspunkt i den
dokumentation som stått oss till buds.
5. Sammanfattande analyser och slutsatser på grundval av inhämtad
information
Den femte projektetappen ägnades först ledningsgruppens analyser och
preliminära slutsatser på grundval av inhämtad information. Därefter hölls
avstämningsmöte med experterna för bedömning av utbildningsprogram
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och ämnesexperterna. Vid dessa diskuterades och avstämdes ledningsgruppens preliminära analyser och slutsatser. Med beaktande av de kommentarer och synpunkter som kom fram vid mötet har ledningsgruppen
gjort sina slutliga överväganden och värderingar samt formulerat sina
ståndpunkter ifråga om högskolemässighet i de olika utbildningarna. Även
dessa slutsatser har kommunicerats med experterna.
6. Rapportskrivning
Den sjätte och sista projektetappen har utgjorts av skrivning och framställning av föreliggande rapport.

4.4.3 Information och dialog

Enligt Universitetskanslerns beslut om plan för utvärderingen har det
ankommit på ledningsgruppen att även identifiera behov av och svara för
samråds-, informations- och kommunikationsaktiviteter under projektets
förlopp gentemot vårdhögskolor, myndigheter och andra intressenter.
Med utgångspunkt i detta har under utvärderingens gång vid sex tillfällen
information getts och dialog förts med samtliga rektorer/motsvarande för
vårdhögskolorna då dessa varit samlade till sitt nationella vårdhögskolornas
rektorskollegium.
Vid det första tillfället avhandlades främst frågor om innehåll i, omfattning
av och syfte med det då just till Kanslersämbetet meddelade regeringsuppdraget om utvärdering av de medellånga vårdutbildningarna.
Vid det andra mötet informerades om och diskuterades avsett arbetssätt,
avsedd arbetsorganisation och preliminär tidplan för utvärderingsprojektet.
Det tredje tillfället ägnades huvudsakligen information och diskussion om
hur information och dokumentation om verksamheten vid högskolorna
skulle inhämtas, sammanställas, bearbetas och användas.
Huvudämnet vid det fjärde mötet med rektorerna var frågan om hur
expertgruppernas arbete skulle gå till. Då avhandlades såväl innehåll i som
sätt för förutsatta intervjuer och miljöobservationer. Vidare diskuterades
principerna för sammansättning av expertgrupper samt principer för utseende av ämnesexperter för fördjupad analys av huvudämne i vissa utbildningar.
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Vid det femte mötet, som ägde rum efter det att expertgrupperna slutfört sitt
arbete, dryftades erfarenheter av detta. Mötet ägnades dock huvudsakligen
information och diskussion om ledningsgruppens intentioner ifråga sätt och
form för den sammanfattande analysen och värderingen av utbildningarna
gentemot de grunder och kriterier för högskolemässig och samhällsrelevant
yrkesutbildning som ledningsgruppen använt sig av. Vidare behandlades det
sätt på vilket ledningsgruppens slutsatser skulle presenteras i projektrapporten.
Vid det sjätte och sista mötestillfället, som inträffade några dagar innan ledningsgruppen skulle avge sin rapport, redovisades resultatet av utvärderingsarbetet för rektorskollegiet.
Företrädare för Landstingsförbundets kansli och för Kommunförbundets
kansli har informerats om såväl arbetets uppläggning som om dess resultat.
Möten har genomförts med företrädare för berörda centrala fackliga organisationer för information om arbetets uppläggning, fortskridande och
resultat.
Sekretariatet har informerat företrädare för Socialstyrelsens behörighetsenhet, samt utbytt information med dels Socialtjänstkommitténs sekretariat,
dels Behörighetskommitténs sekretariat.
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5 Vårdutbildningar
och högskolor
5.1 Vårdutbildningar
I likhet med högskolan i övrigt erbjuder vårdhögskolorna sitt utbildningsutbud i form av utbildningsprogram, kurser och uppdragsutbildning.
Utbildning för yrkesverksamhet inom vård och omsorg ges inom 13 utbildningsprogram för yrkesexamen eller för högskoleexamen.

UTBILDNINGSPROGRAM
för yrkesxamen
* arbetsterapeututbildning
* barnmorskeutbildning
* sjukgymnastutbildning
* sjuksköterskeutbildning
* social omsorgsutbildning
* social omsorgsutbildning med inriktning
mot socialpedagogiskt behandlingsarbete
* tandhygienistutbildning
för högskoleexamen
* audionomutbildning
* hälsoekonomutbildning
* ortopedingenjörsutbildning
* utbildning i hälsovetenskap, numera pedagogik
med inriktning mot hälsopromotion
* utbildningar i laboratorievetenskap
* utbildning i missbrukarvård

120 poäng
60 poäng
120 poäng
120 poäng
120 poäng
120 poäng
80 poäng

120 poäng
120 poäng
120 poäng
120 poäng
120 poäng
120 poäng

Av helårsstudenterna har under läsåret 1994/95 drygt 14 000 följt något av
utbildningsprogrammen medan cirka 4 200 läst kurser, bland annat specialist- eller fördjupningskurser, utanför dessa program. Övriga cirka 2 400
helårsstudenter, har deltagit i uppdragsutbildning.
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Figur 1. Antalet helårsstudenter 1994/95 fördelade på program, kurser och
uppdragsutbildning

Kurser, 20%

Uppdragsutbildning, 12&

Program, 68%

5.2 Vårdhögskolor
Utbildning för yrken inom vård och omsorg bedrevs läsåret 1994/95 vid 31
högskolor. Verksamheten hade stor geografisk spridning. Förutom till
högskoleorten antog vårdhögskolorna också studenter för studier på ytterligare ett antal orter. Till vilka utbildningar och vilka orter studenterna antas
varierar från år till år. Under läsåret antogs studenter till skilda utbildningar
för studier på sammanlagt 53 olika orter. Som exempel på vilken spridning
utbildningen har inom ett och samma utbildningsprogram kan nämnas
sjuksköterskeutbildningen med 37 antagningsorter, sociala omsorgsutbildningen med 29 och barnmorskeutbildningen med 21 orter där studenterna
antingen bedriver studier under hela sin utbildningstid eller delvis i olika
former av distansutbildning.
Tabell 1. Landsting, högskolor och orter 1994/95
Landsting/kommun

Högskola/universitet

Högskole-/antagningsorter

Stockholm

Hälsohögskolan i Stockholm

Stockholm
Eskilstuna
Uppsala
Visby
Västerås

Ersta högskola
Röda Korsets sjuksköterskeskola
Sophiahemmets sjuksköterskeskola
Karolinska institutet 1)

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Uppsala

Vårdhögskolan i Uppsala

Uppsala

Södermanland

Vårdhögskolan i Eskilstuna

Östergötland

Hälsouniversitetet i Linköping 3)

Linköping
Norrköping
Kalmar

Jönköping

Hälsohögskolan i Jönköping

Jönköping
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2)

Eskilstuna

Landsting/kommun

Högskola/universitet

Högskole-/antagningsorter

Kronoberg

Vårdhögskolan i Växjö

Växjö
Borås
Eskilstuna
Halmstad
Jönköping
Kalmar
Karlskrona
Kristianstad
Lund/Helsingborg
Norrköping
Visby
Västervik

7. Kalmar

Kalmar läns vårdhögskola

Kalmar
Jönköping
Karlskrona
Västervik
Växjö

Blekinge

Blekinge internationella hälsohögskola

Karlskrona
Ronneby

Kristianstad

Vårdhögskolan Kristianstad

Kristianstad
Helsingborg
Lund
Malmö
Ängelholm

Malmö kommun

Vårdhögskolan Malmö

Malmö

Malmöhus

Vårdhögskolan Lund/Helsingborg

Lund
Helsingborg
Hässleholm
Karlskrona
Kristianstad
Malmö
Simrishamn
Ystad
Ängelholm
Lund

Halland

Vårdhögskolan i Halland

Lunds universitet

1)
4)

Halmstad
Varberg

Göteborg o Bohus

Bohusläns vårdhögskola

Uddevalla

Vårdskoleförbundet

Vårdhögskolan i Göteborg

Göteborg

Älvsborg

Vårdhögskolan i Vänersborg
Vårdhögskolan i Borås

Vänersborg
Borås

Skaraborg

Skaraborgs vårdhögskola

Skövde

Värmland

Hälsohögskolan i Värmland

Karlstad

Örebro

Vårdhögskolan i Örebro

Örebro
Eskilstuna
Falun
Gävle
Karlstad
Linköping
Norrköping
Umeå
Uppsala

Västmanland

Vårdhögskolan i Västerås

5)

2)

Västerås
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Landsting/kommun

Högskola/universitet

Högskole-/antagningsorter

Kopparberg

Vårdhögskolan i Falun

Falun
Avesta
Borlänge
Eskilstuna
Ludvika
Mora
Västerås
Örebro

Gävleborg

Vårdhögskolan i Gävle

Gävle
Bollnäs
Hudiksvall
Söderhamn
Uppsala

Västernorrland

Vårdhögskolan i Sundsvall/
Örnsköldsvik 6)

Sundsvall
Örnsköldsvik
Boden
Luleå
Östersund

Jämtland

Vårdhögskolan i Östersund 6)

Östersund

Västerbotten

Hälsohögskolan i Umeå

Umeå
Lycksele
Skellefteå
Örnsköldsvik

Norrbotten

Vårdhögskolan Boden

Boden
Arjeplog
Arvidsjaur
Gällivare
Jokkmokk
Kiruna
Pajala

1)

Institutionen för sjukgymnastik
Ingår i Mälardalens högskola sedan 1 juli 1995
3)
Ingår i Linköpings universitet sedan 1 januari 1996
4)
Ingår i Högskolan i Halmstad sedan 1 juli 1995
5)
Ingår i Högskolan i Örebro sedan 1 juli 1995
6)
Ingår i Mitthögskolan sedan 1 juli 1995
2)

Flertalet vårdhögskolor har kommuner och landsting som huvudmän. Men
vårdutbildningar anordnas också vid högskolor som står under statligt eller
enskilt huvudmannaskap.
Läsåret 1994/95 hade 26 vårdhögskolor kommuner och landsting som
huvudmän. I statlig regi bedrevs sjukgymnastutbildning vid Lunds universitet och Karolinska institutet. Under enskilt huvudmannaskap anordnades
sjuksköterskeutbildning vid tre högskolor, Ersta högskola och sjuksköterskeskolorna Röda korset och Sophiahemmet.
Regeringen godkände 1995 avtal om att fem statliga högskolor/universitet
övertar huvudmannaskapet för den vårdhögskoleutbildning som tidigare bedrevs av landstingen. Vårdhögskolan i Halland ingår i Högskolan i Halmstad
– Vårdhögskolan i Örebro i Högskolan i Örebro – Vårdhögskolorna i
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Sundsvall/Örnsköldsvik och Östersund i Mitthögskolan – Vårdhögskolorna
i Eskilstuna och Västerås i Mälardalens högskola. Hälsouniversitetet i
Linköping är en del av Linköpings universitet.
Huvudmannaskapet har förts över till staten enligt särskilda avtal som
innebär att utbildningen anordnas på uppdrag av landstingen. Förhandlingar förs om att ändra huvudmannaskapet också för vårdutbildningarna i
Stockholm, Göteborg och Umeå.

5.2.1 Utbildningsprogram

Bredden i högskolornas utbud av utbildningsprogram varierar kraftigt.
Högskolorna erbjuder alltifrån ett till nio utbildningsprogram med skilda
inriktningar. Sjuksköterskeprogrammet som är störst till omfattningen
anordnas av 29 vårdhögskolor. Därnäst följer utbildningsprogrammet i
social omsorg som anordnas av 19 högskolor. Men i det samlade utbildningsutbudet finns också program som bara anordnas vid en vårdhögskola. Fyra
sådana enstaka utbildningsprogram ingick i verksamheten läsåret 1994/95.
Tabell 2. Högskolornas utbildningsprogram 1994/95
Högskola/
program
Stockholm HH
Ersta högskola
Röda Korset
Sophiahemmet
Karolinska institutet
Uppsala
Eskilstuna
Linköping
Jönköping
Växjö
Kalmar
Karlskrona
Kristianstad
Malmö
Lund/Helsingborg
Lunds universitet
Halmstad
Uddevalla
Göteborg
Vänersborg
Borås
Skövde
Karlstad
Örebro
Västerås
Falun
Gävle
Sundsvall/Ö-vik
Östersund
Umeå
Boden
Totalt antal
program

Arb
ter

Audio
nom

Barn
morsk

X

X

X

Hälso
ek

Hälso
vet

Lab
vet

Miss
br

Orto
ped

Sjuk
gymn

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

Sjuk
sköt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Soc omsorg
oms ped1)

Tand
hyg

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X2)
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

7

29

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
8

X

4

10

1

1

13

1

1

X

X
X
X
X
X
X
19

X
X
X

X

8

12

1) Social omsorgsutbildning med inriktning mot socialpedagogiskt behandlingsarbete anordnas inom särskilt utbildningsprogram
2) Uppdragsutbildning
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5.2.2 Verksamhetvolym

Antalet studerande inom de medellånga vårdutbildningarna utgör cirka 10
procent av det totala antalet studerande inom högskolans grundutbildning.
Läsåret 1994/95 omfattar verksamheten nära 21 000 helårsstudenter. Vårdhögskolornas storlek uttryckt i antal helårsstudenter varierar från drygt 2000
vid Hälsohögskolan i Stockholm till cirka 200 helårsstudenter vid Ersta
högskola. Se fig 2.
Antal helårsstudenter per utbildningsprogram varierar kraftigt. Vårdhögskolornas verksamhet domineras av sjuksköterskeutbildningen som läsåret
1994/95 omfattar 60 procent av helårsstudenterna. Utbildningen i social
omsorg inklusive socialpedagogiskt behandlingsarbete och sjukgymnastutbildningen svarar också för en stor andel av studenterna inom
utbildningsprogrammen, 12 respektive 10 procent.
Figur 3. Andel helårsstudenter per utbildningsprogram 1994/95
Barnmorsk, 2%
Lab.vet, 5%

Tandhyg., 2%
Övriga, 1%

Arb.terapeut,
7%

Sjukgymn, 10%
Social omsorg,
12%

Sjuksköt, 60%

Övriga: Audionom, hälso.ek, hälso.vet,
ortoped, missbr.

Högskolornas verksamhet skiljer sig i profil ifråga om fördelningen av
antalet helårsstudenter på utbildningsprogram, kurser och uppdragsutbildning. Vårdhögskolan i Göteborg har jämfört med övriga högskolor
det högsta antalet helårsstudenter, nära 1 200, som följer något av
utbildningsprogrammen. Vid Hälsohögskolan i Stockholm, som har den
största verksamhetsvolymen, läser 34 procent av studenterna kurser som
ligger utanför programmen, vilket kan jämföras med genomsnittet för
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Figur 2. Vårdhögskolornas
storlek
– antalet
helårsstudenter
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storlek
- antalet
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vårdhögskolorna som är 20 procent. Särskilt stort engagemang i uppdragsutbildning har Bohusläns vårdhögskola där 33 procent av verksamheten
bedrivs i form av uppdrag mot i genomsnitt 12 procent. Motsvarande andel
inom den statliga högskolan totalt är ca 1 procent räknat i helårsstudenter.
Tabell 3. Antal helårsstudenter 1994/95 fördelade på högskolor, program, kurser
och uppdragsutbildning
Program
%

Kurser

Vårdhögskola/motsv
Hälsohögskolan i Stockholm
Ersta högskola 1)
Röda Korsets sjuksköterskeskola
Sophiahemmets sjuksköterskeskola
Karolinska institutet 2)
Vårdhögskolan i Uppsala
Vårdhögskolan i Eskilstuna
Hälsouniversitetet i Linköping
Hälsohögskolan i Jönköping
Vårdhögskolan i Växjö
Kalmar läns vårdhögskola
Blekinge internationella hälsohögskola
Vårdhögskolan Kristianstad
Vårdhögskolan i Malmö
Vårdhögskolan Lund/Helsingborg
Lunds universitet 2)
Vårdhögskolan i Halland
Bohusläns vårdhögskola
Vårdhögskolan i Göteborg
Vårdhögskolan i Vänersborg
Vårdhögskolan i Borås
Skaraborgs vårdhögskola
Hälsohögskolan i Värmland
Vårdhögskolan i Örebro
Vårdhögskolan i Västerås
Vårdhögskolan i Falun
Vårdhögskolan i Gävle
Vårdhögskolan i Sundsvall/Örnsköldsvik
Vårdhögskolan i Östersund
Hälsohögskolan i Umeå
Vårdhögskolan Boden

1100
183
253
242
339
761
312
754
880
340
276
255
388
514
821
285
235
172
1187
240
350
421
337
605
279
298
416
428
290
878
444

696
16
43
13
121
102
43
111
335
181
86
102
62
89
373
39
76
23
347
144
85
66
57
156
58
147
125
89
20
290
63

Total respektive antal
1)
2)

55%
92%
80%
67%
72%
85%
69%
79%
68%
61%
65%
59%
68%
75%
61%
87%
61%
59%
70%
44%
68%
77%
70%
74%
71%
62%
63%
71%
84%
71%
77%

14279 68%

%

Uppdragsutbildning %

34%
8%
14%
4%
25%
11%
10%
12%
26%
33%
20%
23%
11%
13%
27%
12%
20%
8%
21%
27%
16%
12%
12%
19%
15%
31%
19%
15%
6%
23%
11%

217
0
19
105
14
33
94
91
83
31
62
78
120
79
161
5
72
96
160
155
83
62
89
55
54
32
118
88
35
79
72

11%
0%
6%
29%
3%
4%
21%
9%
6%
6%
15%
18%
21%
12%
12%
1%
19%
33%
9%
29%
16%
11%
18%
7%
14%
7%
18%
14%
10%
6%
12%

4154 20%

2440

12%

Inom högskolan ges också diakoniutbildning
Institutionen för sjukgymnastik

I bilaga 2 redovisas antal nybörjarplatser och helårsstudenter fördelade på
högskola och program. Här skall noteras att redovisningen ger en ofullständig bild av verksamheten såtillvida att uppgifterna om antagningen av
studenter till utbildningsprogrammen är sammanställda per högskoleenhet
och alltså inte anger antagningen till de olika studieorterna. Se kapitel 5.2.
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5.2.3 Antagning

I likhet med högskolan i övrigt antas studenterna i sju alternativa kvotgrupper.
Antagningen görs i proportion till antalet sökande inom respektive grupp.
Det 2-åriga gymnasiet utgör den största rekryteringsbasen till
utbildningsprogrammen inom de medellånga vårdutbildningarna. Vid urvalet till utbildningarna läsåret 1994/95 antogs 25 procent av studenterna
i denna kvotgrupp. 22 procent antogs på betyg från 3-4-årigt gymnasium.
Därnäst följer två kategorier om vardera 20 procent – studenter som antagits
på resultatet av högskoleprovet direkt eller på basis av högskoleprov i
kombination med arbetslivserfarenhet.
Till utbildningsprogrammen i laboratorievetenskap rekryterades cirka hälften av studenterna från 3-4-årig gymnasieutbildning. Likaså till utbildningen i hälsoekonomi. Den största gruppen studenter, cirka en tredjedel,
som rekryterades till sjuksköterske- , social omsorgs- respektive tandhygienistutbildningen antogs från 2-årigt gymnasium.
Figur 4. Antagna till utbildningsprogram 1994/95 fördelade på kvotgrupper
Folkhögsk, 3%

Utländsk gymn.utb, 3%

Övriga, 1%

3 årigt yrk inr gymn, 6%

2 år gymn, 25%
Högskoleprov+arbetslivserfarenhet, 20%
3-4 år gymn, 22%
Högskoleprov, 20%

5.2.4 Prestationsgrad och examina

De flesta av högskolorna har en mycket hög prestationsgrad. Se tabell 4 på
nästa sida. Antalet helårsprestationer relaterat till antalet helårsstudenter utgör ett mått. Läsåret 1994/95 låg genomsnittet för prestationsgraden inom de
medellånga vårdutbildningarna på 93 procent, vilket kan jämföras med
genomsnittet för all grundläggande högskoleutbildning som detta år låg på 82
procent.
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Tabell 4. Examinerade för yrken inom vård och omsorg, läsåret 1994/95.
Arbetsterapeuter
Audionomer
Barnmorskor
Laboratorieassistenter/motsv
Ortopedingenjörer
Sjukgymnaster
Sjuksköterskor
För yrken inom social omsorg
Tandhygienister

354
35
190
272
14
463
2 153
573
153

Studenter som följer de nya utbildningsprogrammen i hälsoekonomi,
hälsovetenskap och missbrukarvård hade under året ännu inte gått igenom
utbildningen i sin helhet.

5.3 Lärare
De stora flertalet lärare inom utbildningarna är vårdlärare. Utöver sin
grundläggande yrkesutbildning, som många har gått igenom före högskolereformen 1977, har endast ett fåtal fullföljt sin utbildning till en akademisk
examen. Däremot har de gått igenom en särskild vårdlärarutbildning om 60
poäng. Av dessa 60 poäng utgör 20 poäng ämnesutbildning och 40 poäng
praktisk-pedagogisk utbildning. Vårdlärarutbildning är sedan 1 juli 1993
inte längre något krav för lärartjänst i högskolan.
Antalet fast anställda disputerade lärare inom vårdutbildningarna är i
genomsnitt 10 procent. Den akademiska lärarkompetensen skiljer sig dock
stort mellan högskolorna.
Trots den ambitiösa kompetensutveckling som bedrivs konstateras att
andelen forskarutbildade lärare vid vårdhögskolorna fortfarande är betydligt
lägre än inom den statliga högskolan som helhet där 51 procent av lärarna
är disputerade. Motsvarande andel är beträffande de mindre och medelstora
högskolorna 21 procent.
Antalet disputerade lärare som har sin grundutbildning vid vårdhögskolan
är fortfarande lågt. Ännu har exempelvis inte någon av dem som genomgått
utbildningen i social omsorg eller tandhygienistutbildningen disputerat.
Forskarutbildade lärare måste således i stor utsträckning rekryteras från
andra ämnen än vårdhögskolornas egna. Dessa lärare är som regel inte fast
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knutna till vårdhögskolan på heltid utan är verksamma som gäst- eller
timlärare.

5.4 Ekonomi
Vårdutbildningarna samfinansieras av stat, landsting och kommuner.
Vårdhögskolornas totalkostnader varierar mellan 147 876 och 10 370 t kr.
Landsting och kommuner svarar för huvuddelen av utbildningarnas finansiering. Se figur 5 på följande sida.
Den andel av vårdhögskolornas totala kostnader som täcks av statsbidrag
varierar mellan 15 och 28 procent. I genomsnitt bidrar staten med 19
procent av vårdhögskolornas totalkostnader.
Tabell 5. Vårdhögskolornas kostnader och intäkter från statsbidrag 1994/95
Vårdhögskola/motsv
Hälsohögskolan i Stockholm
Ersta högskola
Röda Korsets sjuksköterskeskola
Sophiahemmets sjuksköterskeskola
Vårdhögskolan i Uppsala
Vårdhögskolan i Eskilstuna
Hälsouniversitetet i Linköping
Hälsohögskolan i Jönköping
Vårdhögskolan i Växjö
Kalmar läns vårdhögskola
Blekinge internationella hälsohögskola
Vårdhögskolan Kristianstad
Vårdhögskolan i Malmö
Vårdhögskolan Lund/Helsingborg
Vårdhögskolan i Halland
Bohusläns vårdhögskola
Vårdhögskolan i Göteborg
Vårdhögskolan i Vänersborg
Vårdhögskolan i Borås
Skaraborgs vårdhögskola
Hälsohögskolan i Värmland
Vårdhögskolan i Örebro
Vårdhögskolan i Västerås
Vårdhögskolan i Falun
Vårdhögskolan i Gävle
Vårdhögskolan i Sundsvall/Örnsköldsvik
Vårdhögskolan i Östersund
Hälsohögskolan i Umeå
Vårdhögskolan i Boden
Total respektive andel

Kostnader, tkr
147
15
20
10
46
21
85
87
28
22
27
31
34
57
23
14
103
27
38
21
24
57
20
27
35
31
22
68
45

876
870
240
370
041
984
695
249
143
723
198
853
632
706
810
424
721
160
531
631
472
645
515
398
547
133
164
162
599

1 199 492

Intäkter från
statsbidrag tkr
24
2
4
2
11
4
11
12
5
3
4
6
8
11
3
2
19
5
5
6
5
10
4
5
6
6
4
13
8

Statsbidragstäckning i %

493
400
764
025
582
963
384
939
701
875
569
003
730
714
586
952
149
561
623
153
148
794
259
222
306
055
065
906
395

17%
15%
24%
20%
25%
23%
13%
15%
20%
17%
17%
19%
25%
20%
15%
20%
18%
20%
15%
28%
21%
19%
21%
19%
18%
19%
18%
20%
18%

222 316

19%
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Figur 5. Vårdhögskolornas totalkostnad 1994/95 inkl statsbidrag (t kr)
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0
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6 Förutsättningar och kriterier
för högskolemässighet
6.1 Lag och förordning
I högskolelagens (SFS 1992:1434 med ändringar 1994:267; 1995:96, 817))
inledande bestämmelser sägs om verksamhet vid universitet och högskolor
med stat, landsting eller kommun som huvudman
i 2§ 1 att utbildningen skall vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund
samt på beprövad erfarenhet,
i 3§ att verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband
mellan forskning och utbildning,
i 4§ att verksamheten skall avpassas så att hög kvalitet nås, såväl i
utbildningen som i forskningen, samt
i 9§ att den grundläggande utbildningen skall, utöver kunskaper och
färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk
bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att
följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen
avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till
informationsutbyte på vetenskaplig nivå.
De grundläggande föreskrifterna om examina i högskolan finns i den
examensförordning som utgör bilaga 3 till högskoleförordningen (SFS
1993:100 med ändringar 1993:159, 952, 1080, 1440; 1994:37, 1101,
1310; 1995:253, 337, 944). I denna anges
– vilka examina som får avläggas inom grundläggande högskoleutbildning,
– vilka krav som skall uppfyllas för respektive examen, samt
– vilka universitet och högskolor som har rätt att utfärda de olika examina.
Om regeringen givit enskild anordnare av högskoleutbildning rätt att ge viss
examen enligt högskoleförordningen gäller det som sägs i högskolelag och
förordning om villkor, innehåll och krav för den utbildning som leder till
ifrågavarande examen.
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Vår utvärdering omfattar utbildningar som leder till den generella examen
högskoleexamen och till vissa yrkesexamina. Vi har också värderat vårdhögskolornas förutsättningar att utfärda kandidatexamen.
Högskoleexamen nås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst
80 poäng med viss inriktning enligt respektive högskolas närmare bestämmande.
Som mål för utbildning som leder till högskoleexamen gäller de allmänna
målen för högskoleutbildning enligt 1 kap. 9§ högskolelagen samt de mål
som respektive högskola bestämmer. I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges.
Kandidatexamen nås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst
120 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med
godkänt resultat.
Som mål för utbildning som leder till kandidatexamen gäller de allmänna
målen för högskoleutbildning enligt 1 kap. 9§ högskolelagen samt de mål
respektive högskola bestämmer. För att erhålla kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10
poäng. Detta skall ingå i huvudämnet. I examensbeviset skall examens
huvudsakliga inriktning anges.
I fråga om utbildning som leder till yrkesexamina anges mål utöver vad som
följer av 1 kap 9§ högskolelagen samt utbildningens omfattning i examensförordningen. Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.
Barnmorskeexamen, sjukgymnastexamen, sjuksköterskeexamen och
tandhygienistexamen är legitimationsgrundande.
Grundläggande högskoleutbildning skall, som redovisats ovan, enligt högskolelag och -förordning ge kunskaper och färdigheter på olika fördjupningsnivåer och hos den studerande utveckla förmågan till kritiskt tänkande och
problemlösning, det vi kallar vetenskapligt förhållningssätt. Förenklat kan
innebörden av vad som sägs i lag och förordning i dessa avseenden sammanfattas med uppställningen överst på följande sida.
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Innebörd vad gäller kunskaper och färdigheter
Högskolemässighet

att självständigt kritiskt bedöma
att självständigt lösa problem
att följa kunskapsutvecklingen
att utbyta information på vetenskaplig nivå

Kandidatexamen

fördjupning i huvudämne på 60-poängsnivå
– metodträning i vetenskapligt arbetssätt, bl a
– 10 poäng självständigt arbete i huvudämne

6.2 Kriterier och tillämpning
Till grund för våra värderingar av de medellånga vårdutbildningarna och
huvudämnen i dem har vi lagt kriterier och frågeställningar av det slag som
använts dels i den mångfald examensrättsprövningar som numera genomförts av Kanslersämbetet/ Högskoleverket, dels i nationella utvärderingar av
utbildningar i såväl Sverige som andra länder. Vid värdering av kvalitetsarbete har vi använt frågeställningar av det slag som ingår i de granskningar och
bedömningar av kvalitetsarbete vid universitet och högskolor som påbörjats
av Högskoleverket under innevarande läsår.
I den handledning som vi utarbetat för expertgruppernas arbete (bilaga 1)
beskrivs och belyses de kriterier och frågeställningar som använts i utvärderingsarbetet av såväl experter för bedömning av utbildningsprogram och ämnesexperter som av oss. Här ges därför endast en koncentrerad framställning
rörande kriterierna samt hur vi använt dem som grund för våra sammanfattande analyser, värderingar och slutsatser.
De frågeställningar vi arbetat med kretsar kring förutsättningar och villkor
i form av förekomst av olika faktorer – kriterier – för utbildningarnas bedrivande avseende
• behörighet och antagning,
• lärarkompetens,
• utbildningarnas uppläggning och innehåll,
• ämnesinnehåll, -nivå, -bredd och djup,
• yrkes- och samhällsrelevans,
• forskningsanknytning,
• internationalisering,
• kritisk och kreativ miljö,
• biblioteks- och övrig informationsförsörjningsservice,
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•
•
•
•
•

datorisering och bruk av informationsteknologi,
lokaler och utrustning,
genomförande av och resultat i utbildningen,
utvärdering och kvalitetssäkring,
kvalitetsarbete.

Våra analyser av förutsättningar och villkor för utbildningarna vid de skilda
högskolorna visar att det är samtidigheten och den inbördes samverkan
mellan vissa eller grupper av vissa faktorer eller kriterier som utgör förutsättningarna för att bedriva en högskolemässig utbildning. Förekomsten av
varje enskilt kriterium för sig är inte tillfyllest. Vi har därför inför vår slutliga
prövning av högskolemässigheten i utbildningarna funnit det relevant att
hänföra de olika kriterierna till fyra kategorier, nämligen
• kompetenskriterier,
• infrastrukturella kriterier,
• kriterier av utbildningsorganisatorisk art, samt
• kriterier avseende utbildningsprocessen.
Kompetenskriterierna är sådana faktorer som utgör den intellektuella miljön vid en högskola. De infrastrukturella kriterierna ger de materiella
förutsättningarna, den materiella miljön för verksamheten. De utbildningsorganisatoriska kriterierna rör relevans i samt planering och utveckling av
utbildningsinnehåll, -struktur och -organisation. Utbildnigsprocesskriterierna
slutligen berör utbildningsprocessen och dess resultat.
Samtliga kriteriekategorier rymmer frågeställningar och faktorer av betydelse vid penetrering av de fem problemområden där vårdhögskolorna enligt
Grundbulten (jfr Kap 2 ss 20) skiljer sig från övriga högskolor.
De bestämmelser om behörighet och antagning som gäller för övrig högskoleutbildning tillämpas också vid antagning till de medellånga vårdutbildningarna. Vi har därför inte vägt in frågor om behörighet och antagning i våra
slutliga analyser.
Vi har inte heller vägt in kvalitetsarbete av det slag som utgör objekt för de
granskningar och bedömningar som Högskoleverket inlett vid ett antal
statliga läroanstalter. Såväl ledare som lärare vid vårdhögskolorna har under
de senaste åren koncentrerat sina arbetsinsatser på att utveckla de enskilda
utbildningarnas innehåll och organisation (curriculum development) enligt
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intentionerna i 1993 års högskolereform, snarare än på att utarbeta och driva
program för kvalitetsarbete för den samlade verksamheten vid respektive
högskola.
Att vi inte fört in kvalitetsarbetet som en faktor i våra slutliga värderingar
innebär inte att vi inte finner det väsentligt.
Ett kvalificerat kvalitetsarbete uttrycker såväl kultur som förutsättningar och
villkor i övrigt för ledning, styrning, utveckling, genomförande samt uppföljning och värdering av verksamheterna i en organisation. Vid vissa av
vårdhögskolorna har vi noterat ett spirande kvalitetsarbete med god potential. Frågeställningar kring detta belyses i kapitel 8 med utgångspunkt i
svaren på vår ledningsenkät.

Kompetenskriterier

Kompetenskriterierna är sådana faktorer som utgör eller utgör uttryck för
den intellektuella, kritiska och kreativa miljön vid en högskola, alltifrån
lärarnas kompetens samt användningen och utvecklingen av den till hur
arbetet vid högskolan bedrivs då det gäller att främja forskningsanknytning,
internationalisering samt utveckling av verksamheten.
Verksamheten vid högskola skall enligt lag och förordning ”bedrivas så att
det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning”. Detta innebär
att utbildningen skall ”vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på
beprövad erfarenhet”.
Det är därför naturligt att som ett uttryck för detta markera kravet på lärarnas
vetenskapliga kompetens och kvalitet som en grundläggande faktor då det
gäller att karakterisera en utbildning som högskoleutbildning. Nära knutet
till detta är möjligheterna att upprätthålla och vidareutveckla denna kompetens. Icke forskarutbildade lärare bör ha möjlighet till forskarutbildning.
Utöver krav på vetenskaplig skolning krävs även pedagogisk skicklighet och
allmän lämplighet av innehavare av lärartjänst.
Vi har mot bakgrund av detta vid våra värderingar utgått ifrån att kravet på
forskarutbildade lärare är oavvisligt vid en högskoleutbildning. Detta krav
bör dock – som följer av bl a på Kanslersämbetets/Högskoleverkets examensrättsprövningar grundade regeringsbeslut om rätt att meddela magister-,
kandidat- och högskoleexamina – stå i proportion till den nivå examen avser.
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För att få utfärda kandidatexamen måste dock ämnesområdet varaktigt
företrädas och utbildnings- och handledningsansvaret utövas av minst en vid
högskolan verksam disputerad lärare som själv bedriver eller har kontakt
med aktuell forskning i ämnesområdet. Dessutom förutsätts att det vid
högskolan finns disputerade lärare i ytterligare ämnesområden i en sådan
omfattning att en kritisk och kreativ vetenskaplig miljö upprätthålls.
Av stor betydelse för yrkesutbildningar på högskolenivå är också hur
kompetens- och kompetensutvecklingsfrågorna löses för den praktiska eller
kliniska delen av utbildningen. Häri ryms även frågor om samspel, kompetens och kompetensutveckling mellan högskolornas lärare samt handledare
och andra aktörer i de kliniskt/praktiska utbildningsmomenten.
Vi har även sökt bedöma medvetenheten hos lärare och andra verksamhetsansvariga om behovet av forskningsanknytning och internationalisering av
verksamheten samt registrerat åtgärder i detta syfte.
Till kompetenskriterierna har vi också räknat förekommande kompetensutvecklingsinsatser och -aktiviteter samt dessas relevans då det gäller att
utveckla högskolans kompetensmiljö.

Infrastrukturella kriterier

För att en verksamhet skall kunna bedrivas med hög kvalitet krävs tillgång
till adekvata materiella resurser samt olika stödjande servicefunktioner. Vi
har registrerat och värderat denna typ av infrastrukturella förutsättningar för
utbildningarna vid de olika högskolorna. Såväl nuläge som planerad utveckling och planerade investeringar har uppmärksammats. Vi har bemödat oss
om att värdera detta särskilt i följande avseenden.
God service ifråga bibliotekstjänster och vetenskaplig informationsförsörjning är en nödvändig förutsättning för att kunna bedriva högskolemässig
utbildning. Tillgång till såväl aktuell facklitteratur i ämnesområden i berörda utbildningar, som historiskt material och de senaste rönen inom
forskning är viktig. Goda och moderna tekniska möjligheter att söka i
litteratur och tidskriftsdatabaser måste finnas och vara tillgängliga.
En effektivt bedriven utbildning kräver ändamålsenliga lokaler samt för
verksamheten adekvat och modern utrustning. Då det gäller lokaler är det
inte bara fråga om undervisnings- och laboratorielokaler utan även om
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tjänsterum för lärare. God tillgång till grupparbetsrum samt uppehålls- och
andra mötes- och kommunikationsbefrämjande utrymmen stimulerar
umgänget dels studenter emellan, dels mellan lärare och studenter och bidrar
därmed till utveckling av kreativ och kritisk miljö.
Modernt och än mer framtida arbetsliv och samhälle förutsätter användning
av informationsteknik. Vi har därför iakttagit och värderat hur man på de
olika högskolorna i såväl utbildningarna som för olika stödfunktioner har
rustat sig i detta hänseende materiellt samt kunskaps- och färdighetsmässigt.
Slutligen har vi inom ramen för infrastrukturen sökt bedöma effektivitet och
servicegrad i olika verksamhetsstödjande funktioner av administrativ och
teknisk karaktär.

Utbildningsorganisatoriska kriterier

Som utbildningsorganisatoriska kriterier har vi värderat olika företeelser och
faktorer beträffande utbildningens innehåll och organisation. Det handlar
om allt ifrån formerna för utbildningsplaneringen, avvägningen mellan
olika ämnesområden och relationen mellan teori och praktik till hur
omprövning och förnyelse av utbildningen sker.
Frågor i samband med detta är de om ämnens/ ämnesområdens bredd och
djup, yrkes- och samhällsrelevans i de olika utbildningsmomenten och hur
dessa främjas i utbildningsplaneringen. Vidare medvetenhet om och främjande av vetenskapligt förhållningssätt och forskningsanknytning samt
internationell medvetenhet och utbildningsorganisatoriska åtgärder för att
främja den.
Vi har registrerat hur man dokumenterat resultatet av utbildningsplaneringen i utbildnings- och kursplaner alltifrån mål och anvisningar om
genomförande av olika aktiviteter till förutsättningar, villkor och former för
examination och utseende av examinatorer.
Frågan om och hur studenternas synpunkter och engagemang tas till vara i
utbildningsplaneringen har ägnats stor uppmärksamhet. Vi har även fångat
upp mekanismer som används för att hämta in och ta vara på externa
intressenters – yrkeslivets och samhällets – krav på förändring och förnyelse
av utbildningen.
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Processkriterier

Som processkriterier har vi bedömt hur utbildningen genomförs samt vari
den resulterar vad avser studenternas förkovran och mognad ifråga om
kunskaper, färdigheter och vetenskapligt och professionellt förhållningssätt.
Det handlar följaktligen om allt ifrån schemaläggning och framförhållning
i undervisningsplaneringen samt sätt för genomförande av de olika teoretiska och kliniskt/praktiska utbildningsmomenten till examination samt
uppföljning, ut-/kursvärdering och förnyelse av processen.
Vi har i detta sammanhang särskilt registrerat om det finns lyhördhet för
studenternas synpunkter och krav på processen samt om och hur dessa
omsätts i praktiskt handlande.
Avgörande för att nå god yrkesrelevans i utbildningen är hur samspelet
fungerar mellan utbildningsorganisationen och de organisationer och miljöer där den praktiska eller kliniska delen av utbildningen genomförs.

6.3 Process för slutliga värderingar
Vi har funnit det relevant att genomföra våra slutliga värderingar av de olika
medellånga vårdutbildningarna vid de skilda högskolorna i två steg. Vi vill
här påminna om att vi härvid utgått ifrån en dokumentation om olika
förhållanden och företeelser vid högskolorna som avser läsåret 1994/95 och
att den information som vi fått in genom våra expertgruppers och ämnesexperters arbete inhämtats under höstterminen 1995.
I det första steget har vi värderat utbildningsprogrammen mot var och en av
de fyra kategorierna av kriterier och bedömt i vilken grad varje enskild
utbildning vid de olika högskolorna möter kraven på förutsättningar och
villkor för högskolemässighet. Resultatet av denna bedömning redovisas i
kapitel 7. Vi förtecknar där i fallande ordning hur enligt vår mening var och
en av de utbildningar vi värderat relateras till motsvarande utbildning vid de
övriga högskolorna då det gäller att möta kriterierna i respektive kategori.
Det är emellertid ogörligt att utifrån en värdering som är relaterad till
enskilda kategorier av kriterier uttala sig sammanfattande om högskolemässigheten i utbildningarna, då de olika slagen av kriterier har olika tyngd
när det gäller att utgöra grund för högskolemässighet. Resultatet av en sådan
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värderingen kan dock ha sitt värde som grund för överväganden beträffande
områden för framtida utvecklingsinsatser.
I det andra steget av våra värderingar har vi därför bedömt i vilken grad varje
enskild utbildning vid de olika högskolorna uppfyller kriterier och krav på
högskolemässighet med utgångspunkt i en sammanvägning av de skilda
kriteriekategoriernas betydelse för högskolemässighet.
Sammanfattande analyser av våra iakttagelser och den information vi
inhämtat har lett oss till slutsatsen att kompetenskriterierna skall ges den
tyngsta vikten vid en sammanvägning av den betydelse de fyra kategorierna
av kriterier har för högskolemässighet. Därefter kommer i följande ordning:
de utbildningsorganisatoriska kriterierna, de kriterier som avser utbildningsprocessen samt de infrastrukturella kriterierna.
Förenklat kan man alltså säga att en god materiell miljö utgör en förutsättning för en god yrkes- och samhällsrelevant högskolemässig utbildning. Den
utgör dock inte garanti för detta om den inte kombineras med en kvalitativt
god kompetensmiljö. God kvalitet på kompetensmiljön och bra infrastrukturell miljö ger förutsättningar för att kvalitet på högskolemässig nivå
skall nås i utbildningsplanering och utbildningsprocess.
Vi har vidare på grundval av vårt underlag funnit det vara relevant att vid den
sammanfattande värderingen av hur kriterier och krav på en högskolemässig
samhällsrelevant yrkesutbildning tillgodoses i utbildningsprogrammen vid
de olika högskolorna arbeta med tre nivåer, H+, H och EH, där H står för
högskolemässighet och E för ej.
Vi har valt detta sätt att uttrycka vår värdering mot bakgrund av att vi sett
det primära syftet med vårt arbete vara att värdera högskolemässigheten i de
medellånga vårdutbildningarna. Detta innebär inte att vi underlåtit att
värdera yrkes- och samhällsrelevansen i utbildningarna, utan utgör endast en
markering av att vi valt att utrycka oss i termer som relaterar till det primära
syftet med vårt uppdrag. Våra analyser och överväganden har övertygat oss
om att samtliga berörda utbildningar på ett basalt plan präglas av såväl yrkessom samhällsrelevans.
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Innebörden i de tre nivåerna är följande:
nivå H+

utbildningen är högskolemässig och har förutsättningar att i huvudämne utvecklas till utbildning som kan avslutas med kandidatexamen;

nivå H

utbildningen är högskolemässig,

nivå EH

utbildningen uppfyller ej kraven på högskolemässighet.

Mellan de olika nivåerna framträder en klar skillnad. Vi har däremot haft
svårt att göra någon säker gradering inom respektive nivå och har därför i vår
redovisning tagit upp de högskolor som anordnar respektive utbildning i
bokstavsordning inom den nivå vi funnit den ligga på.
Resultatet av vår sammanfattande värdering ifråga högskolemässighet i de
enskilda utbildningsprogrammen ges i kapitel 7. Vi redovisar där även hur
den samlade bilden i fråga om högskolemässighet i de utbildningar som ges
vid varje högskola ter sig.
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7 Värdering av
utbildningarna
7.1 Utgångspunkter
I föregående kapitel har vi redogjort för de kategorier av kriterier mot vilka
vi värderat utbildningarnas högskolemässighet.
Nedan redovisar vi först i fallande ordning hur enligt vår mening vart och
ett av de utbildningsprogram vi värderat relateras till motsvarande program
vid de övriga högskolorna då det gäller att möta kriterierna i respektive
kategori. Skillnaderna mellan stegen kan dock vara små. I något fall kan de
rent av vara likvärdiga.
Därefter redovisar vi vår sammanfattande värdering av i vilken grad varje
utbildning vid de olika högskolorna uppfyller kriterier och krav på högskolemässighet med utgångspunkt i en sammanvägning av den betydelse de
skilda kategorierna av kriterier har för högskolemässighet.
Varje utbildning hänförs till en av tre nivåer ifråga om högskolemässighet.
Mellan dessa nivåer har vi registrerat en klar skillnad. Vi har däremot haft
svårt att göra någon säker gradering inom respektive nivå. Högskolorna tas
därför upp i bokstavsordning inom respektive nivå.
Nivåerna är:
H+

som innebär att utbildningen är högskolemässig med förutsättningar att i
huvudämne utvecklas till utbildning som leder till kandidatexamen,

H

som innebär att utbildningen är högskolemässig,

EH

som innebär att utbildningen ej uppfyller kraven ifråga
om högskolemässighet.
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7.2 Utbildningsprogrammen
7.2.1 Arbetsterapeututbildning

Högskoleförordningen föreskriver angående arbetsterapeutexamnen:
Omfattning
Arbetsterapeutexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 poäng.
Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9§ högskolelagen)
För att erhålla arbetsterapeutexamen skall studenten ha
• förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att kunna
arbeta självständigt som arbetsterapeut,
• förvärvat kunskaper och färdigheter i arbetsterapeutiska
behandlingsmetoder och kunskap om sambandet mellan vetenskap
och beprövad erfarenhet,
• utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och
därigenom, med beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en
helhetsbild av människan, utvecklat sin förmåga till goda relationer
med patienter och deras närstående,
• förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar
människors hälsa samt kunna initiera och delta i hälsobefrämjande
och förebyggande arbete.
Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.
Värdering mot kriterier: arbetsterapeututbildning
Högskolorna är upptagna i fallande ordning inom respektive kategori.
Kompetenskriterier

Utbildningsorg. kriterier

Utbildningsprocesskriterier

Infrastrukturella
kriterier

Göteborg
Linköping
Stockholm
Jönköping
Umeå
Örebro
Lund
Boden

Göteborg
Linköping
Stockholm
Umeå
Jönköping
Lund
Örebro
Boden

Linköping
Göteborg
Umeå
Stockholm
Lund
Jönköping
Örebro
Boden

Boden
Örebro
Jönköping
Linköping
Göteborg
Stockholm
Lund
Umeå
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Sammanfattande värdering av högskolemässighet: arbetsterapeututbildning
Högskolorna är upptagna i bokstavsordning inom respektive nivå.
Nivå H+

Göteborg
Linköping

Nivå H

Jönköping
Lund
Stockholm
Umeå
Örebro

EH

Boden

Kommentar
Förutsättningarna för utbildningen i Örebro är förändrade fr o m innevarande läsår, då utbildningarna inordnats i statlig högskola.
7.2.2 Audionomutbildning

Audionomutbildningen omfattar 120 poäng och leder till högskoleexamen.
Högskoleförordningen föreskrivs angående högskoleexamen:
Omfattning
Högskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
minst 80 poäng med viss inriktning enligt respektive högskolas närmare
bestämmande.
Mål
De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive
högskola bestämmer.
Övrigt
I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges.
Värdering mot kriterier: audionomutbildning
Högskolorna är upptagna i fallande ordning inom resprektive kategori.
Kompetenskriterier

Utbildningsorg. kriterier

Utbildningsprocesskriterier

Infrastrukturella
kriterier

Stockholm
Göteborg
Örebro
Lund

Stockholm
Göteborg
Örebro
Lund

Örebro
Göteborg
Stockholm
Lund

Örebro
Lund
Göteborg
Stockholm
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Sammanfattande värdering av högskolemässighet: audionomutbildning
Högskolorna är upptagna i bokstavsordning inom respektive nivå.
Nivå H

Göteborg
Stockholm

Nivå EH

Lund
Örebro

Kommentar
Förutsättningarna för utbildningen i Örebro är förändrade fr o m innevarande läsår då utbildningen inordnats i statlig högskola.

7.2.3 Barnmorskeutbildning

Högskoleförordningen förskriver angående barnmorskeexamne:.
Omfattning
Barnmorskeexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
minst 60 poäng. Därtill ställs krav på avlagd sjuksköterskeexamen samt av
socialstyrelsen utfärdad legitimation.
Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9§ högskolelagen)
För att erhålla barnmorskeexamen skall studenten ha:
• förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta som barnmorska,
• utvecklat självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom,
med beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av
människan, utvecklat sin förmåga till goda relationer med patienter
och deras närstående,
• förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar
människans hälsa samt kunna initiera och delta i hälsobefrämjande
och förebyggande arbete.
Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.
Barnmorskeexamen ligger till grund för legitimation.
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Värdering mot kriterier: barnmorskeutbildning
Högskolorna är upptagna i fallande ordning inom respektive kategori.
Kompetenskriterier

Utbildningsorg. kriterier

Utbildningsprocesskriterier

Infrastrukturella
kriterier

Göteborg
Stockholm
Borås
Lund/Helsingb
Falun
Örebro
Sundsvall
Kalmar
Skövde
Västerås

Göteborg
Stockholm
Borås
Falun
Lund/Helsing
Kalmar
Örebro
Västerås
Sundsvall
Skövde

Stockholm
Göteborg
Borås
Falun
Lund/Hälsinge
Västerås
Skövde
Kalmar
Örebro
Sundsvall

Örebro
Falun
Västerås
Lund/Helsingb
Kalmar
Borås
Göteborg
Stockholm
Sundsvall
Skövde

Sammanfattande värdering av högskolemässighet: barnmorskeutbildning;
Högskolorna är upptagna i bokstavsordning inom respektive nivå.
Nivå H

Borås
Falun
Göteborg
Lund/Helsingb
Stockholm

Nivå EH

Kalmar
Skövde
Sundsvall
Västerås
Örebro

Kommentar
Förutsättningarna för utbildningarna i Sundsvall, Västerås och Örebro är
förändrade fr o m innevarande läsår, då utbildningarna inordnats i statlig
högskola.
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7.2.4 Ortopedingenjörsutbildning

Ortopedingenjörsutbildningen vid vårdhögskolan i Jönköping omfattar
120 poäng och leder till högskoleexamen.
Högskoleförordningen föreskriver angående högskoleexamen:.
Omfattning
Högskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
minst 80 poäng med viss inriktning enligt respektive högskolas närmare
bestämmande.
Mål
De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive
högskola bestämmer.
Övrigt
I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges.
Värdering mot kriterier: ortopedingenjörsutbildning
Vi har funnit att ortopedingenjörsutbildningen väl möter kraven på högskolemässighet enligt kriteriekategorierna.
Sammanfattande värdering av högskolemässighet: ortopedingenjörsutbildning
Enligt vår värdering är ortopedingenjörsutbildningen högskolemässig och
har potential att i huvudämne utveckla utbildningen till kandidatexamen.

7.2.5 Utbildning i hälsovetenskap

Den hälsovetenskapliga utbildningen vid Vårdhögskolan i Vänersborg
omfattar 120 poäng och leder till högskoleexamen.
Högskoleförordningen föreskriver angående högskolexamen:
Omfattning
Högskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
minst 80 poäng med viss inriktning enligt respektive högskolas närmare
bestämmande.
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Mål
De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive
högskola bestämmer.
Övrigt
I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges.
Benämningen av utbildningsprogrammet är numera pedagogik med inriktning mot hälsopromotion.
Värdering mot kriterier: hälsovetenskaplig utbildning
Vi har funnit att den hälsovetenskapliga utbildningen möter kraven på
förutsättningar och villkor för högskolemässighet enligt kriteriekategorierna.
Sammanfattande värdering av högskolemässighet: hälsovetenskaplig utbildning
Den hälsovetenskapliga utbildningen, numera benämnd pedagogik med
inriktning mot hälsopromotion, är högskolemässig enligt vår sammanfattande värdering.

7.2.6 Utbildning i laboratorievetenskap

Utbildningen i laboratorievetenskap omfattar 120 poäng och leder till
högskoleexamen.
Högskoleförordningen föreskriver angående högskoleexamen:
Omfattning
Högskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
minst 80 poäng med viss inriktning enligt respektive högskolas närmare
bestämmande.
Mål
De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive
högskola bestämmer.
Övrigt
I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges.
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Utbildningsprogrammen i laboratorievetenskap ges med flera inriktningar.
Den numera vedertagna yrkesbenämningen efter genomgången laboratorievetenskaplig utbildning är biomedicinsk analytiker mot tidigare laboratorieassistent.
Värdering mot kriterier: laboratorievetenskaplig utbildning
Högskolorna är upptagna i fallande ordning inom, respektive kategori.
Kompetenskriterier

Utbildningsorg. kriterier

Utbildningsprocesskriterier

Infrastrukturella
kriterier

Göteborg
Stockholm
Malmö
Karlstad
Umeå
Karlskrona
Linköping
Jönköping
Örebro
Uppsala
Lund
Sundsvall
Borås

Stockholm
Linköping
Karlskrona
Malmö
Umeå
Göteborg
Karlstad
Uppsala
Jönköping
Lund
Örebro
Borås
Sundsvall

Stockholm
Linköping
Karlskrona
Malmö
Göteborg
Karlstad
Umeå
Jönköping
Örebro
Uppsala
Lund
Sundsvall
Borås

Göteborg
Örebro
Karlstad
Uppsala
Karlskrona
Stockholm
Malmö
Linköping
Umeå
Jönköping
Lund
Borås
Sundsvall

Sammanfattande värdering av högskolemässighet: laboratorievetenskaplig utbildning
Högskolorna är upptagna i bokstavsordning inom respektive nivå.
Nivå H+

Göteborg
Karlskrona
Karlstad
Linköping
Malmö
Stockholm
Umeå

Nivå H

Jönköping
Lund
Uppsala
Örebro

Nivå EH

Borås
Sundsvall

Kommentar
För utbildningen i Sundsvall och Örebro föreligger nya förutsättningar
genom att den inordnats i statlig högskola.
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7.2.7 Utbildning i missbrukarvård

Utbildningen i missbrukarvård vid vårdhögskolan i Växjö omfattar 120
poäng och leder till högskoleexamen.
Högskoleförordningen föreskriver angående högskoleexamen:
Omfattning
Högskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
minst 80 poäng med viss inriktning enligt respektive högskolas närmare
bestämmande.
Mål
De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive
högskola bestämmer.
Övrigt
I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges.
Värdering mot kriterier: utbildning i missbrukarvård
Vi har funnit att utbildningen i missbrukarvård inte möter kraven på
högskolemässighet enligt kriterierna med undantag av de infrasrukturella.
Sammanfattande värdering av högskolemässighet: utbildning i missbrukarvård
Enligt vår värdering är utbildningen ej högskolemässig.

7.2.8 Sjukgymnastutbildning

Högskoleförordningen föreskriver angående sjukgymnastexamen:
Omfattning
Sjukgymnastexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
120 poäng.
Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9§ högskolelagen)
För att erhålla sjukgymnastexamen skall studenten ha
• förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att kunna
arbeta självständigt som sjukgymnast,
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• tillägnat sig kunskaper och färdigheter i sjukgymnastiska
behandlingsmetoder och kunskap om sambandet mellan vetenskap
och beprövad erfarenhet,
• utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild
av människan, utvecklat sin förmåga till goda relationer med patienter
och deras närstående,
• förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar
människors hälsa samt kunna initiera och delta i hälsobefrämjande
och förebyggande arbete.
Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.
Sjukgymnastexamen ligger till grund för legitimation.
Värdering mot kriterier: sjukgymnastutbildning
Högskolorna är upptagna i fallande ordning inom respektive kategori.
Kompetenskriterier

Utbildningsorg. kriterier

Utbildningsprocesskriterier

Infrastrukturella
kriterier

Karolinska
Lunds univ
Göteborg
Umeå
Linköping
Boden
Uppsala

Lunds univ
Karolinska
Uppsala
Göteborg
Umeå
Linköping
Boden

Uppsala
Lunds univ
Linköping
Göteborg
Karolinska
Umeå
Boden

Boden
Uppsala
Linköping
Lunds univ
Karolinska
Göteborg
Umeå

Sammanfattande värdering av högskolemässighet: sjukgymnastutbildning
Högskolorna är upptagna i bokstavsordning inom respektive nivå.
Nivå H+

Göteborg
Karolinska
Linköping
Lunds univ
Umeå

Nivå H

Boden
Uppsala
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7.2.9 Sjuksköterskeutbildning

Högskoleförordningen föreskriver angående sjuksköterskeexamen:.
Omfattning
Sjuksköterskeexamen erhålls efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
120 poäng.
Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9§ högskolelagen)
För att erhålla sjuksköterskeexamen skall studenten ha
• förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta som sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård,
• tillägnat sig kunskaper i allmän och specifik omvårdnad,
• utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom,
med beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av
människan, utvecklat sin förmåga till goda relationer med patienter och
deras närstående,
• förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar människors hälsa samt kunna initiera och delta i hälsobefrämjande och förebyggande arbete,
• tillägnat sig kunskaper i sjukvårdens ekonomi och organisation vilka är av
betydelse för hälso- och sjukvården,
• tillägnat sig kunskaper i planering, ledning och samordning av vårdarbetet samt utvecklat en yrkesfunktion som förbereder för lagarbete och
samverkan mellan samtliga personalgrupper,
• förvärvat förmåga att undervisa patienter och deras närstående samt
handleda vårdpersonal.
Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.
Sjuksköterskeutbildningen ligger till grund för legitimation.
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Värdering mot kriterier: sjuksköterskeutbildning
Högskolorna är upptagna i fallande ordning inom respektive kategori.
Kompetenskriterier

Utbildningsorg. kriterier

Utbildningsprocesskriterier

Infrastrukturella
kriterier

Örebro
Vänersborg
Göteborg
Östersund
Umeå
Linköping
Ersta
Malmö
Karlstad
Uppsala
Uddevalla
Falun
Röda korset
Stockholm HH
Sundsvall
Jönköping
Borås
Sophiahemmet
Karlskrona
Halmstad
Kristianstad
Kalmar
Västerås
Eskilstuna
Gävle
Lund
Växjö
Boden
Skövde

Vänersborg
Göteborg
Umeå
Karlstad
Uddevalla
Örebro
Stockholm HH
Röda korset
Ersta
Malmö
Linköping
Sundsvall
Borås
Jönköping
Karlskrona
Sophiahemmet
Östersund
Kalmar
Eskilstuna
Västerås
Uppsala
Halmstad
Falun
Växjö
Kristianstad
Lund
Gävle
Skövde
Boden

Vänersborg
Göteborg
Uddevalla
Umeå
Örebro
Malmö
Röda korset
Borås
Ersta
Karlstad
Östersund
Karlskrona
Uppsala
Sundsvall
Sophiahemmet
Linköping
Växjö
Jönköping
Stockholm HH
Falun
Eskilstuna
Västerås
Skövde
Kristianstad
Kalmar
Halmstad
Gävle
Lund
Boden

Örebro
Karlstad
Boden
Falun
Västerås
Vänersborg
Sophiahemmet
Östersund
Eskilstuna
Kristianstad
Halmstad
Ersta
Karlskrona
Uppsala
Uddevalla
Borås
Jönköping
Göteborg
Linköping
Röda korset
Växjö
Malmö
Sundsvall
Umeå
Kalmar
Stockholm HH
Lund
Gävle
Skövde
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Sammanfattande värdering av högskolemässighet: sjuksköterskeutbildning
Högskolorna är upptagna i bokstavsordning inom respektive nivå.
Nivå H+

Göteborg
Linköping
Vänersborg
Örebro

Nivå H

Borås
Ersta
Falun
Jönköping
Karlskrona
Karlstad
Malmö
Röda korset
Sophiahemmet
Stockholm HH
Sundsvall
Uddevalla
Umeå
Uppsala
Östersund

Nivå EH

Boden
Eskilstuna

EH

Gävle
Halmstad
Kalmar
Kristianstad
Lund
Skövde
Västerås
Växjö

Kommentar
Sjuksköterskeutbildningen i Boden bedrivs till stora delar som distansutbildning med väl genomtänkt strategi .
För sjuksköterskeutbildningarna i Eskilstuna, Halmstad, Sundsvall, Västerås, Örebro och Östersund föreligger nya förutsättningar genom att de
inordnats i statliga högskolor.
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7.2.10 Social omsorgsutbildning

Högskoleförordningen föreskriver angående social omsorgsexamen:
Omfattning
Social omsorgsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om minst 100
poäng.
Social omsorgsexamen kan utfärdas för inriktning mot äldre, funktionshindrade och utvecklingsstörda eller mot socialpedagogiskt behandlingsarbete.
I examensbeviset skall anges vilken inriktning utbildningen avser.
Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9§ högskolelagen)
För att erhålla social omsorgsexamen skall studenten ha
• förvärvat de kunskaper och färdigheter, den personliga utveckling och
den empatiska förmåga samt det kritiska tänkande som krävs för det
sociala omsorgsarbetet,
• tillägnat sig kunskaper och färdigheter för att kunna bedriva leda och
utveckla social omsorgsverksamhet, grundad på en förståelse av samspelet
mellan individers och gruppers sociala situation, fysiska och psykiska
hälsa i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer.
Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.
Samtliga utbildningsprogram inom respektive inriktning av social omsorgsutbildning omfattar 120 poäng.
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Värdering mot kriterier: social omsorgsutbildning
Högskolorna är upptagna i fallande ordning inom respektive kategori.
Kompetenskriterier

Utbildningsorg. kriterier

Utbildningsprocesskriterier

Infrastrukturella
kriterier

Jönköping
Göteborg
Örebro
Vänersborg
Växjö
Karlstad
Malmö
Östersund
Umeå
Stockholm
Linköping
Sundsvall
Kalmar
Gävle
Kristianstad
Falun
Boden
Skövde
Eskilstuna

Jönköping
Vänersborg
Växjö
Östersund
Malmö
Göteborg
Örebro
Karlstad
Stockholm
Gävle
Kalmar
Umeå
Linköping
Sundsvall
Kristianstad
Falun
Eskilstuna
Skövde
Boden

Växjö
Vänersborg
Malmö
Göteborg
Jönköping
Karlstad
Örebro
Östersund
Kalmar
Umeå
Stockholm
Gävle
Kristianstad
Sundsvall
Eskilstuna
Falun
Boden
Skövde
Linköping

Örebro
Vänersborg
Kristianstad
Östersund
Eskilstuna
Falun
Jönköping
Karlstad
Växjö
Umeå
Stockholm
Sundsvall
Boden
Göteborg
Linköping
Gävle
Kalmar
Skövde
Malmö

Sammanfattande värdering av högskolemässighet: social omsorgsutbildning
Högskolorna är upptagna i bokstavsordning inom respektive nivå.
Nivå H

Göteborg
Jönköping
Karlstad
Malmö
Umeå
Vänersborg
Växjö
Örebro
Östersund

Nivå EH

Boden
Eskilstuna
Falun
Gävle
Kalmar
Kristianstad
Linköping
Skövde
Stockholm
Sundsvall

Kommentar
För sociala omsorgsutbildningarna i Eskilstuna, Sundsvall, Örebro och Östersund föreligger nya förutsättningar till följd av inordnandet i statlig högskola.
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7.2.11Social omsorgsutbildning – inriktning mot socialpedagogiskt behandlingsarbete

Vi har valt att värdera inriktningen mot socialpedagogiskt behandlingsarbete inom social omsorgsutbildning särskilt.
Vad som i högskoleförordningen sägs angående social omsorgsutbildning
gäller även för utbildningen med inriktning mot socialpedagogiskt
behandlingsarbete.
Värdering mot kriterier: social omsorgsutbildning – inriktning mot socialpedagogiskt behandlingsarbete
Högskolorna är upptagna i fallande ordning inom respektive kategori.
Kompetenskriterier

Utbildningsorg. kriterier

Utbildningsprocesskriterier

Infrastrukturella
kriterier

Jönköping
Vänersborg
Örebro
Göteborg
Umeå
Malmö
Stockholm
Kalmar

Jönköping
Vänersborg
Malmö
Örebro
Göteborg
Umeå
Stockholm
Kalmar

Malmö
Jönköping
Göteborg
Vänersborg
Örebro
Umeå
Stockholm
Kalmar

Örebro
Vänersborg
Jönköping
Göteborg
Umeå
Malmö
Stockholm
Kalmar

Sammanfattande värdering av högskolemässighet: social omsorgsutbildning –
inriktning mot socialpedagogiskt behandlingsarbete
Högskolorna är upptagna i bokstavsordning inom respektive nivå.
Nivå H

Göteborg
Jönköping
Malmö
Stockholm
Umeå
Vänersborg
Örebro

Nivå EH

Kalmar

Kommentar
För sociala omsorgsutbildningen – inriktning mot socialpedagogiskt behandlingsarbete i Örebro föreligger nya förutsättningar till följd av inordnandet
i statlig högskola.
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7.2.12Tandhygienistutbildning

Högskoleförordningen föreskriver angående tandhygienistexamen:
Omfattning
Tandhygienistexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 80 poäng.
Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9§ högskolelagen)
För att erhålla tandhygienistexamen skall studenten ha
• förvärvat de kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt
kunna arbeta som tandhygienist,
• förvärvat kunskaper om munhålans betydelse för det allmänna
välbefinnandet och allmäntillståndets inverkan på munhälsan,
• tillägnat sig förmågan att svara för regelbundna undersökningar av
munstatus samt att analysera, utreda och dokumentera behov av munhälsovårdande insatser och utvärdera insatta åtgärder,
• utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom
med beaktande av en helhetsbild av människan utvecklat sin förmåga till
goda relationer med patienter och deras närstående.
Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.
Tandhygienistexamen ligger till grund för legitimation.
Värdering mot kriterier: tandhygienistutbildning
Högskolorna är upptagna i fallande ordning inom respektive kategori.
Kompetenskriterier

Utbildningsorg. kriterier

Utbildningsprocesskriterier

Infrastrukturella
kriterier

Göteborg
Jönköping
Stockholm
Malmö
Umeå
Kristianstad
Karlstad
Falun
Halmstad
Gävle
Örebro
Karlskrona 1)

Jönköping
Göteborg
Karlstad
Falun
Halmstad
Umeå
Stockholm
Kristianstad
Karlskrona 1)
Malmö
Örebro
Gävle

Jönköping
Karlskrona 1)
Kristianstad
Göteborg
Umeå
Stockholm
Karlstad
Halmstad
Örebro
Falun
Malmö
Gävle

Jönköping
Malmö
Falun
Kristianstad
Örebro
Halmstad
Gävle
Karlstad
Karlskrona 1)
Göteborg
Umeå
Stockholm

1) tandhygienistutbildningen i Karlskrona är en uppdragsutbildning
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Sammanfattande värdering av högskolemässighet: tandhygienistutbildning
Ingen av tandhygienistutbildningarna uppfyller kraven på högskolemässighet.
Kommentar
För tandhygienistutbildningarna i Halmstad och Örebro föreligger nya
förutsättningar till följd av inordnande i statlig högskola.

7.3

Utbildning till kandidatexamen

I enlighet med utvärderingsuppdraget har vi studerat studenternas möjlighet till fördjupade ämnesstudier och forskarutbildning. Vi har fokuserat
arbetet på att pröva vårdhögskolornas möjligheter att i huvudämne ge
utbildning till kandidatexamen.
Underlag för våra överväganden beträffande huvudämnet i de mest frekventa
av vårdhögskolornas 120- poängsutbildningar inhämtades genom särskilda
ämnesexperter. Detta gällde alltså ifråga om omvårdnadsvetenskap, social
omsorg, laboratorievetenskap, arbetsterapi och sjukgymnastik. Ifråga om
huvudämne i övriga utbildningsprogram har vi utgått från vad expertgrupperna redovisat samt våra egna studier och iakttagelser med utgångspunkt i till buds stående dokumentation om utbildningarna.
För att en utbildning skall anses vara högskolemässig bör den organiseras så
att det ämnesområde som skall behandlas blir väl belyst ur flera perspektiv
och att det ges möjlighet till ämnesmässig fördjupning. För att fordringarna
för kandidatexamen skall uppfyllas krävs vidare att utbildningen ger både
bredd och djup. Kravet på fördjupning innebär att studenterna skall kunna
identifiera problem som är relaterat till ämnet. Fördjupningen skall ske både
genom ämnesmässiga fördjupningsstudier och genom problemorienterat
uppsatsarbete/självständigt arbete som ger metodträning.
Högskoleförordningen föreskriver att kandidatexamen nås efter fullgjorda
kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med godkänt resultat.
Vi har utifrån såväl det ämnesexperterna delgett oss som våra egna analyser
kunnat registrera stor bredd och oklarhet i avgränsning i fråga om huvudämnena i de olika utbildningarna. Det har däremot varit svårare att registrera
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djupet och nivåerna. Analyserna har bara kunnat bygga på den dokumentation som utbildnings- och kursplaner utgör, inte på studier av studenternas avslutande självständiga arbeten. De studenter som sedan hösten 1993
följer de nya treåriga utbildningsprogrammen hade vid tiden för vårt
informationsinhämtande ännu inte nått slutskedet i utbildningen med dess
självständiga arbete
Då det inte varit möjligt att studera slutförda självständiga arbeten har det inte
heller varit möjligt att på relevant sätt ur tillgänglig dokumentation läsa ut
relationen mellan teori och klinik/praktik i kurser där dessa integreras och om
och hur de kliniskt/praktiska inslagen bidrar till fördjupad förståelse av teorin.
Mot bakgrund av det redovisade samt att vi inte har kunnat konstatera
tillfredsställande kontinuitet i fråga om forskarutbildad lärarkompetens i
huvudämnena har vi inte på grundval av våra analyser kunnat fastslå att 120poängs utbildningen vid någon av vårdhögskolorna i respektive huvudämne
i nuläget är sådan att fordringarna för kandidatexamen kan uppfyllas.
Vi har däremot ansett oss kunna uttala oss om vilka av utbildningarna som
har förutsättningar att i huvudämne utveckla utbildningen så att den leder
till kandidatexamen. I vår redovisning i närmast föregående avsnitt rörande
högskolemässighet i de skilda utbildningarna har vi hänfört dessa utbildningar
till nivå H+ ifråga om högskolemässighet.
Framtida beslut om rätt för vårdhögskola att meddela kandidatexamen bör
sålunda enligt vår mening föregås av prövning av förutsättningarna därför
i det enskilda fallet.

7.4 Sammanställning av värderingarna högskolevis
Utvärderingen har omfattat sammanlagt 113 utbildningsprogram som leder
till 12 skilda yrkes- eller högskoleexamina. Enligt våra värderingar är 69 av
programmen högskolemässiga utbildningar, 19 med förutsättningar att
utveckla utbildningen i huvudämne till kandidatexamen. Kraven på högskolemässighet uppfylls inte av 44 program.
Utbildningsprogrammen i arbetsterapi, laboratorievetenskap, sjukgymnastik, sociala omsorgsutbildningen–inriktningen mot socialpedagogiskt behandlingsarbete och ortopedingenjörsutbildningen har en högskolemässig grund.
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Barnmorske-, sjuksköterske- och sociala omsorgsutbildningarna får i det
nationella perspektivet karakteriseras som högskolemässigt svaga.
Vårdhögskolorna syns ha haft störst svårigheter med att utveckla en högskolemässig tandhygienistutbildning. Inte något av programmen kan i nuläget
bedömas uppfylla kriterierna för högskolemässighet.
I tabell 6 ger vi en sammanställning av våra sammanfattande värderingar av
de olika utbildningsprogrammen högskolevis.
Av tabell 6 kan utläsas att det finns 17 högskolor som bara har ett till tre
utbildningsprogram var. Det sammanlagda antalet bedömda utbildningsprogram vid dessa är 35. Av dessa har 19 inte befunnits högskolemässiga i vår
värdering.
Nio vårdhögskolor har fyra till fem program var. Det sammanlagda antalet
bedömda utbildningsprogram vid dessa är 39. Av dessa har vid vår värdering
17 inte befunnits högskolemässiga.
Vid fem av vårdhögskolorna finns sex till nio utbildningsprogram. Det
sammanlagda antalet bedömda program vid dessa är 39. Av dessa har vid vår
värdering endast fem befunnits vara icke högskolemässiga.
Av 15 vårdhögskolor med ett till tre utbildningsprogram har sex inte något
program som i vår värdering befunnits högskolemässigt. Detsamma gäller en
vårdhögskola med fyra program.
Nio av de 19 utbildningsprogram som vid vår värdering befunnits högskolemässiga med förutsättningar att i huvudämne utveckla utbildningen så
att den leder till kandidatexamen återfinns vid vårdhögskolor som har sex till
nio utbildningsprogram.
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1) Social omsorgsutbildning med inriktning mot socialpedagogiskt behandlingsarbete anordnas inom särskilt utbildningsprogram
2) Uppdragsutbildning
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nom

H

H+
H

H

Arb
ter

Stockholm HH
Ersta högskola
Röda korset
Sophiahemmet
Karolinska institutet
Uppsala
Eskilstuna
Linköping
Jönköping
Växjö
Kalmar
Karlskrona
Kristianstad
Malmö
Lund/Helsingborg
Lunds universitet
Halmstad
Uddevalla
Göteborg
Vänersborg
Borås
Skövde
Karlstad
Örebro
Västerås
Falun
Gävle
Sundsvall/Ö-vik
Östersund
Umeå
Boden

Högskola/
program

1
_
_

1

H+

Orto
ped

5
2
_

7

H+
H

H+

H+

H+

H+
H
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4
15
10

29
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H
H+
H+
H
EH
H
H+
EH
H
EH
H
H
H
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H
EH
H+
H
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EH
H
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H
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H
H
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H
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_
9
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EH
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H
H
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H
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H
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EH
H
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EH
H
H
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7
1

8

H

H

H
H

H
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H

H
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_
_
12

12
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EH
EH

EH

EH

E H 2)
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EH

EH

EH

Tand
hyg

19
_
_

19

2

1
1

4
1

1

1

1

4
1

1

1

_
50
_

50

1
2
4
1

2

2
4

1
4
3
2

3
3

1

5
1

3

5
1
1
1

_
_
44

44

1
3

1
3
1
3
2
2
3
3

1

2

2
1
1
2
4
1
3
1
2

2

Högskolor
program/nivå
H+
H
EH

Tabell 6. Sammanfattande värderingar av högskolornas utbildningsprogram

8 Vårdhögskolornas ledningsoch utvecklingskultur
Som ett led i informationsinsamlingen distribuerades en omfattande enkät
till vårdhögskolornas rektorer/motsvarande. Enkäten (se bilaga 3) är disponerad i åtta delar. Dessa delar har rubrikerna: utvecklingen av utbildningen,
lärarkompetens, studenter, undervisning/examination, forskningsanknytning, utvärdering, ledarskap, planering och uppföljning samt
undervisningsresurser, lokaler och utrustning. De olika delarna innehåller
ett varierande antal frågor. Med ett undantag är samtliga frågor öppna, dvs
de svarande har fritt fått formulera sina svar. I enkätens följebrev uppmanades de svarande att avge kortfattade svar.
För att ytterligare markera hur ledningsgruppen tänkt sig svarens omfattning, fanns i det formulär som distribuerades några helt blanka sidor där
ledningsgruppen antog att större utrymme skulle behövas.Trots detta har
vårdhögskolorna genomgående funnit det givna svarsutrymmet alltför litet.
Ofta har frågorna skrivits om och utförligt besvarats på nya blanketter. Inte
sällan har svaret kompletterats med en bilaga i form av något dokument.
I instruktionen till enkäten uppmanades de svarande att även markera
eventuella skillnader som kunde finnas mellan den aktuella skolans olika
utbildningsprogram. Ibland har rektor helt delegerat uppgiften till prefekter/
programansvariga för olika utbildningar. Detta innebär att ledningsgruppen
i några fall fått mer än en ifylld enkät från en och samma enhet.
Vårdhögskolornas ambitiösa sätt att ta sig an en så tidskrävande enkät har
varit till stor hjälp för utvärderingen. I det löpande arbetet har den fyllt två
huvudfunktioner, helt i enlighet med det ursprungliga syftet. En sammanställning av enkätsvaren gjordes dels för att ledningsgruppen och experterna
inför sina platsbesök skulle kunna orientera sig om vårdhögskolornas olika
förutsättningar och i grova drag få en uppfattning om hur man bedrev
verksamheten. Dels har enkätsvaren kompletterat övriga data i samband
med ledningsgruppens analyser och slutsatser. Ledningsgruppen har alltså
inte avsett att publicera enkätsvaren som en fristående resultatdel. En del av
enkätsvaren kommer dock att utnyttjas i föreliggande kapitel, vars syfte är
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att ge en översiktlig bild av var vårdhögskolorna befinner sig när det gäller
lednings- och utvecklingskultur.
Vid årsskiftet 1993/94 tillsattes en utredning med uppdrag att göra en
uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform – RUT-93. Den
utredningen har således delvis arbetat parallellt med utvärderingen av
medellånga vårdutbildningar och har under denna tid publicerat ett par
delrapporter samt en slutrapport som är av direkt intresse för vår utvärdering. Vissa jämförelser med den statliga högskolans utveckling från och med
reformens genomförande möjliggörs. Vi har valt att utnyttja resultaten från
RUT-93 i en jämförelse mellan de statliga universiteten/högskolorna och de
vårdhögskolor som vid datainsamlingen (insamling av dokument och
enkätsvar) var landstingsägda avseende ledningskultur och utveckling (inklusive kvalitetssäkring).

8.1 Ledningskultur
Förhållandet mellan statsmakterna och universitet och högskolor har förändrats under de senaste decennierna, i synnerhet efter 1993 års universitetsoch högskolereform. Denna gav universitet och högskolor en stor frihet att
själva planera och organisera utbildnings- och forskningsverksamheten
inom respektive lärosäte.
Vissa bestämmelser om universitetens och högskolornas organisation återfinns dock även efter reformen både i högskoleförordningen och högskolelagen. Det innebär att grundläggande regler om vilka organ som skall finnas
samt om sammansättningen av styrelse m.m. kräver riksdagsbeslut för att
ändras. Enligt lagen skall samtliga ledamöter i styrelsen vara personer med
bakgrund i verksamhet av betydelse för universitetets/högskolans utbildningsuppdrag medan högskoleförordningen anger att rektor skall vara ordförande
i styrelsen. Studenterna skall ha rätt att vara representerade i alla beslutsorgan
som behandlar utbildningsfrågor.
Statsmakterna har härmed garanterat att verksamheten vid universitet och
övriga statliga högskolor leds av akademiska företrädare samt personer med
bakgrund som är av betydelse för utbildning och forskning. Dialogen med
statsmakterna i utbildnings- och forskningspolitiska frågor sker direkt
mellan rektor och utbildningsminister och högskolornas styrelse har det
yttersta ansvaret för högskolans alla angelägenheter och en synnerligen
strategisk roll.
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Förhållandet mellan vårdhögskolorna och statsmakterna ser emellertid helt
olikt ut jämfört med de statliga högskolorna. Även om högskolelagens och
högskoleförordningens bestämmelser i princip skall gälla även vårdhögskolorna finns flera undantag eftersom de tenderar att komma i konflikt
med den kommunala demokratins regler för politisk styrning av landstingens verksamhet. Ett särskilt avsnitt återfinns därför i högskoleförordningen
som gäller enbart kommunal- och landstingsägd utbildning.
Ledningsgruppen har vid sina besök kunnat konstatera att styrelserna, som
oftast består enbart av lokala politiker, har ringa om ens någon kännedom
om innehåll i högskolelag och högskoleförordning. Ordförande i styrelserna
är vanligtvis ett landstingsråd. Rektors roll varierar kraftigt mellan olika
landsting – ibland är rektor adjungerad till styrelsen och deltar därmed aktivt
i styrelsens arbete. På flera andra orter träffar rektor sällan eller aldrig vare sig
styrelsen eller dess ordförande. Vid sidan av styrelsen/nämnden finns oftast
en förvaltningsorganisation dit den administrativa funktionen är förlagd
istället för som vid statliga lärosäten till högskolan. Ansvar och befogenheter
synes vara oklara mellan styrelse, rektor och förvaltningschef.
I RUT-93:s första arbetsrapport behandlas ”Ledningen, makten och vetenskapen”1. Ett särskilt avsnitt handlar om ledarskapet, eftersom 1993 års
universitetsreform innebar ökad betoning på ledarskap. RUT-93 behandlar
i avsnittet om ledarskap i tur och ordning rektor, dekan och prefekt. Vid
tidpunkten för våra studier kunde, med undantag av Karolinska institutet
(sjukgymnastutbildningen) och Lunds universitet (sjukgymnastutbildningen)
ingen av de 31 vårdhögskolorna uppvisa motsvarande tre nivåer. Eftersom
vårdhögskolorna inte är fakultetsorganiserade finns inga dekaner och inte
heller prefektorganisationen inom vårdhögskolorna är helt jämförbar med
den statliga högskolans, då indelning i ämnesinstitutioner ännu inte är så
vanlig. Vårdhögskolornas ledningsstrukturer är inte heller sinsemellan enhetliga, varför en jämförelse med RUT-93:s resultat skall göras med viss
försiktighet.
Kopplingen till landstingen innebär att vårdhögskolorna i allmänhet saknar
en styrelse med ansvar för endast vårdhögskolans verksamhet och av det slag
som gäller vid statliga högskolor.
1
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I ledningsgruppens enkät fick man besvara frågan: Vilken är ledningens
relation till högskolans styrelse? Svaren belyser den mångfald av relationer
mellan vårdhögskolornas rektorer och deras styrelser som finns. Den ena
ytterligheten innebär att rektor inte alls är närvarande vid styrelsens sammanträden och den andra ytterligheten innebär att rektor är ordinarie ledamot
i styrelsen. Däremellan finns ett flertal varianter av vilka merparten går ut på
att rektor vid styrelsens sammanträden är föredragande eller är närvarande
med yttranderätt. Dessa olika förutsättningar för styrning måste rimligtvis
påverka enheternas utveckling. Ett exempel som möjligen konkret kan
illustrera skillnader i strategier för utvecklingen är framställningen av
verksamhetsplanen. Vi ställde frågan: Hur växer verksamhetsplanen fram?
Svaren på frågan ger en mycket splittrad bild som är svår att sammanfatta.
Klart är att arbetet med verksamhetsplanen startar på olika nivåer, ibland
genom styrelsens direktiv i form av mål och riktlinjer till skolenheten och
ibland genom utvecklingssamtal mellan lärare och prefekt. Inom en del
vårdhögskolor utarbetas verksamhetsplanen stegvis med många intressenter
inblandade, medan rektor tillsammans med ledningsgrupp utarbetar förslag
som via utbildningsnämnd och forskningsnämnd går vidare till styrelsen
inom andra enheter. Den senare modellen är minst företrädd och ungefär
hälften av enheterna försöker på olika sätt att få så stor del av personalen som
möjligt delaktig i processen.
En tredjedel av enheterna har kompletterat sin beskrivning med en värdering
av förfarandet. De flesta är positiva rörande relationen mellan dem själva och
styrelserna, medan ett fåtal enheter konstaterar, att man inom kort går in i
en organisation mer lik den statliga högskolans organisation, vilket man tror
kommer att gagna verksamheten bättre.
Ledningsgruppen konstaterar att det i dagsläget är svårt att dra paralleller
mellan ledarskapets utövande och möjligheter i en vårdhögskola respektive
i en statlig högskola. Bara med kunskap om rektorernas möjligheter att leda
arbetet med verksamhetsplanen, kan man ana att vissa ledarskapsfrågor som
RUT-93 framhåller – strategisk, långsiktig planering och styrning och
ekonomistyrning samt därmed sammanhängande uppföljningar – överlag
framstår som avsevärt svårare, om ens möjliga, att driva på ett adekvat sätt
för en del enheter.
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8.2 Utvecklingstendenser tre år tillbaka och tre år
framåt i tiden
När det gäller synen på högskolereformen som helhet kunde man i RUT93:s första rapport2 redovisa att de statliga universiteten och högskolorna
uppfattar fyra viktiga förändringar betingade av reformen – en omfattande
avreglering som innebär en större självständighet, större frihet vad gäller
studiernas organisation, omfattning och inriktning, självständighet vid
antagningen av studenter samt införande av pris på produktionen.
RUT-93:s resultat kan ställas mot ledningsgruppens enkätfråga: Vilka är de
väsentligaste förändringarna som under den senaste treårsperioden initierats av
Er högskola såväl ifråga om den samlade verksamheten som ifråga om respektive
utbildning? Man fick också förklara varför förändringarna gjorts och på
vilket sätt de kommunicerats och genomförts.
Även om betingelserna för statliga respektive landstingsägda skolor bör
uppvisa vissa olikheter har ledningsgruppen funnit det intressant att undersöka i vilken utsträckning vårdhögskolorna ser samma inriktning på de
förändringar som ägt rum hos dem.
I nedanstående tablå redovisas hur många av vårdhögskolorna som berört de
huvudförändringar som RUT-93 fann inom de statliga högskolorna.
RUT-93
Antal vårdhögskolenheter

Avreglering Frihet (organisation, innehåll)

2

Inriktning: 20
Organisation: 16
Omfattning: 11

Självständig
antagning

5

Prislappar

1

Tablån visar tydliga skillnader mellan vad RUT-93 fann och vad vi funnit i
föreliggande utvärdering.
Medan de statliga universiteten och högskolorna, utöver friheten att välja
organisation och innehåll för sina utbildningar, fått handskas med konsekvenser av avreglering, självständig antagning och pris på produktionen, så

2
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har vårdhögskolorna framför allt erfarit en förändring vad gäller organisation och innehåll i utbildningarna. Ungefär två tredjedelar har tagit upp
förändringar i utbildningarnas innehåll och inriktning. Hälften har angivit
organisatoriska förändringar, företrädesvis uppbyggnad av ämnesinstitutioner
och/eller införande av ämnesföreträdare. Ungefär en tredjedel har berört
förändringar i utbildningarnas omfattning, ofta i termer av målet att kunna
erbjuda kandidatexamen.
Men man har också på ledningsgruppens fråga tagit upp andra förändringar.
Personalens kompetensutveckling (19 enheter), internationalisering (16
enheter) och ökad integrering mot helheter (14 enheter) framstår som minst
lika viktiga förändringar som friheten att ge utbildningarna den organisation
och erbjuda det innehåll man finner lämpligt. Beaktar man att vårdhögskolorna i samma fråga också tagit upp utbyggnad av bibliotek och datorisering (inklusive IT), införande av lektorat/adjungerade professurer samt
forskningsanknytning och kvalitetsprogram, blir mönstret ännu klarare.
Den senaste treårsperioden har i huvudsak ägnats åt att bygga upp förutsättningarna för att leva upp till den reform som de statliga utbildningsanordnarna i stor utsträckning redan hade genomfört då reformen trädde i kraft.
På frågan om varför förändringarna har skett, anges strävan efter att leva upp
till den statliga högskolans möjligheter. Men påfallande ofta hänvisar man
också mer allmänt till samhällets/närsamhällets krav. Man kan alltså konstatera att vårdhögskolorna som grupp är på väg att bedriva sin verksamhet på
samma villkor som vilken statlig högskola som helst. Man kan, i likhet med
vad RUT-93 fann i fråga om statliga högskolor, fastställa att denna utveckling sker med entusiasm vid vårdhögskolorna. Men man kan också, utifrån
vad föreliggande utvärdering i övrigt funnit, se att vägen blir både lång och
svår och för en del enheter t o m omöjlig.
Vårdhögskolorna fick också besvara en fråga om vilka utvecklingsprojekt
man prioriterar inför den kommande treårsperioden (Vilka är de väsentligaste utvecklingsprojekten som lagts fast inför kommande treårsperiod? Ange
dessa i prioritetsordning.). Ledningsgruppen har gjort en grov klassificering
av svaren i projekt som huvudsakligen är av organisatoriskt slag, av innehållsmässigt slag samt projekt som är riktade direkt mot individer. Eftersom
enheterna har fått ange hur många projekt som helst, blir det inte meningsfullt att ange absoluta tal. I tablån nedan anges hur enheterna har fördelat sig
inom huvudkategorierna.
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PROJEKT INRIKTADE MOT:
Organisation Organisation
+ innehåll + innehåll
+ individ
10

3

Organisation
+ individ

Innehåll
+ individ

5

3

Organisation Innehåll

2

3

Individ

3

Inget Totalt
angivet
rojekt
2

31

Cirka en tredjedel av enheterna har förtecknat projekt inom alla tre
huvudkategorierna. Av de tjugo enheter som har angivit något organisationsprojekt har tretton ett sådant som det allra väsentligaste av alla angivna
projekt. För flera av dessa handlar det om en önskan om ändrat huvudmannaskap och/eller samarbete med statliga institutioner.
Nitton av enheterna är inriktade på ett eller flera utvecklingsprojekt som har
med utbildningarnas innehåll att göra. Men endast fyra enheter har prioriterat ett sådant projekt högst. Två av dessa vill i första hand satsa på den
övergripande ämnesutvecklingen och två vill satsa på en utveckling av
undervisningens konkreta innehåll; dvs ett makro- och ett mikroperspektiv
på samma sak.
En tredjedel av enheterna har fört fram personalens kompetensutveckling
som sitt allra viktigaste utvecklingsprojekt, men mål som att driva handledarutbildning för kliniska lärare och att få enskilda studenter intresserade av
forskning och fortsatta studier förekommer också.
Tjugotvå enheter har utvecklingsambitioner, som inte direkt har låtit sig
klassificeras i de tre huvudgrupperna. Dessa handlar framför allt om en
önskan att få kandidatexamensrättigheter och utarbetande av kvalitetsutvecklingsstrategier. Inom några få enheter bedöms just sådana ambitioner
dessutom som det viktigaste eller näst viktigaste utvecklingsprojektet inom
den närmaste treårsperioden.
Svaren på den aktuella frågan bekräftar att vårdhögskolorna som grupp
ligger ett steg efter de statliga högskolorna, men också att man är synnerligen
medveten om detta och arbetar intensivt för att komma ikapp dessa i
väsentliga avseenden.
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8.3 Lärarnas engagemang i förändringsarbetet
Reformer kan beröra olika nivåer i systemet och de kan också vara mer eller
mindre genomgripande. Den högskolereform som trädde ikraft 1993 berör
alla nivåer och måste också betraktas som genomgripande i så måtto att den
enskilde läraren i högsta grad berörs. Ledningsgruppen ställde två frågor om
lärarnas engagemang i högskolans utveckling: Hur och i vilken omfattning
engagerar sig lärarna i högskolegemensamma frågor utöver formella uppdrag i
styrelser och nämnder? samt Hur och i vilken omfattning engageras lärarna i
högskolegemensamma frågor utöver formella uppdrag i styrelser och nämnder?
Svaren på frågorna blev likartade. En stor majoritet uttrycker att lärarna
engagerar sig mycket och med stort intresse, särskilt i det interna vardagsarbetet. Det handlar om deltagande i arbetsgrupper som har med olika
utvecklingsprojekt – t.ex. kursplanearbete, internationalisering, datorisering och kvalitetsarbete – att göra. Ungefär hälften av enheterna har även
exemplifierat externa aktiviteter som lärarna har engagerat sig i, såsom
övergripande samverkansfrågor och utbildningsfrågor. Vid några få enheter,
verkar det som ledningen balanserar ”frivilliga” engagemang med att engagera övriga lärare, så att totalt sett så många som möjligt blir delaktiga i
aktuella frågor. Men svaren tyder på att lärarna oftast själva avgör om de skall
engagera sig eller ej.
I RUT-933 har man undersökt lärarnas attityder till reformen. Motsvarande
information finns inte i denna utvärdering. Visserligen har expertgrupperna
som regel ställt samma frågor vid sina platsbesök, men frågorna har inte alltid
formulerats lika och de har ibland knutits till helt olika sammanhang. Trots
avsaknad av en systematisk attitydbild av vad lärarna anser om reformen kan
vi, liksom RUT-93, konstatera att reformen har tagit olika gestalt i olika
vårdhögskolor. Inom en del enheter/utbildningsprogram har lärarna inte
varit särskilt insatta i det övergripande reformarbetet. Ökade krav i form av
kompetenshöjning, forskningsanknytning och internationalisering har inte
uppfattats som så nödvändiga för att kunna hävda sig i konkurrens. Inom
andra enheter/utbildningsprogram har lärarna visat sig mer positiva och
ibland dragit paralleller till villkoren inom den statliga högskolan.
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Konkreta uttryck för lärarnas inställning till faktorer som internationalisering och forskningsanknytning kan vara deras eget deltagande i lärarutbytesprogram, medverkan i internationella och/eller nationella forskningsprojekt
samt val av kurslitteratur.
Många vårhögskolor deltar i internationella lärarutbytesprogram. Vi har vid
våra besök ofta samtalat med lärare som tillbringat kortare eller längre tid vid
utländska vårdhögskolor (eller dess motsvarigheter) och vi har också mött
lärare som under innevarande år skulle tillbringa en tid utomlands. Som
regel har dessa lärare ställt sig mycket positiva till den här formen av
utveckling och mer sett det som en möjlighet än ett krav.
På uppmaningen Ange vilka forsknings- och utvecklingsprojekt som lärare
anställda vid högskolan varit engagerade i under föregående och/eller innevarande läsår har samtliga vårdhögskolor uppgivit projekt, men antalet varierar
mellan ett projekt till cirka 50. Detaljerna kring projekten varierar också;
många är av utvecklings- eller utvärderingskaraktär och de förtecknade
forskningsprojekten utgörs ibland av lärarnas examensarbeten på C-nivå
och högre. Men det finns exempel på både nationellt och internationellt väl
förankrade projekt med stöd från bland annat Socialvetenskapliga forskningsrådet, SFR, och EU.
Ett visst samband mellan mer högskolemässiga utbildningar och positiv
inställning till aktiviteter som främjar forskningsanknytning och internationalisering finns. Av indirekta mått att döma, verkar det också som lärarna
inom några sjuksköterskeprogram och sociala omsorgsprogram har en mer
positiv inställning till internationalisering och forskningsanknytning i form
av vistelse utomlands och medverkan i forskningsprojekt än att välja
kurslitteratur på engelska för sina studenter.

8.4 Vårdhögskolornas kvalitetsarbete
För några år sedan talade man mycket om utvärdering som ett instrument
för att föra utvecklingen framåt. Även om utvärderingar även idag reellt är
vanliga instrumentet i all framgångsrik undervisnings- och utbildningsplanering, så talar man idag mycket mer om kvalitetsarbete, kvalitetssäkring
och kvalitetsutveckling. Vi har från enheterna fått mycket dokumentation
och övrigt material i anslutning till både kvalitetsarbete och utvärdering och
dessa aspekter har också tagits upp vid besöken.
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Av de 31 enheterna har sjutton enheter lämnat in ett dokument som kan
klassifiseras som ett kvalitets-/kvalitetsutvecklingsprogram. Femton av dessa
enheter har också bifogat dokument, som delvis, och ofta i ett större
sammanhang, berör kvalitetsarbetet (verksamhetsplaner, utvärderingsplaner,
utvärderingar och liknande). Tolv enheter har endast bifogat dokumentation av detta senare slag. För dessa enheter saknas således ett dokument som
har karaktär av en programförklaring för just kvalitetsarbetet. Indirekt går
det emellertid av de flesta dokumenten att dra slutsatser om policy i
kvalitetsfrågor. Två enheter har inte levererat någon form av dokumentation
som berör kvalitetsarbete.
För den fortsatta diskussionen kommer i huvudsak det underlag som kan
klassificeras som kvalitets- eller kvalitetsutvecklingsprogram att utnyttjas.
Skälet till detta är att det material som enligt ledningsgruppen ligger utanför
den direkta programförklaringen är relativt heterogent. Enheterna har själva
avgjort det kvantitativa omfånget på inskickat material samt om dokumenten skall klassificeras som ”kvalitetsdokument” eller ej. Det är exempelvis
troligt att många fler enheter skulle bifogat utvärderingar, om man anat att
ledningsgruppen skulle koppla ihop utvärdering och kvalitetsarbete. En
analys av föreliggande material skulle därför bli orättvis i relation till vissa
enheter.
Av de sjutton kvalitetsprogrammen har två tredjedelar skrivits eller reviderats under hösten 1994 och våren 1995. Fyra program har ren policykaraktär, fem program är konkret, normativa till sin karaktär och resten
innehåller både policyaspekten och de konkreta riktlinjerna. Vem som har
haft ansvaret för dokumentets framtagande varierar. I ett par fall är det
landstingets policyprogram som gäller. I sex fall har rektor eller rektor i
samarbete med annan ledningspersonal sammanställt programmet. I lika
många fall är det ett kvalitetsråd/-grupp eller en för ändamålet sammansatt
arbetsgrupp som formulerat programmet. Slutligen finns det ett par dokument där enheten står som utfärdare och ett dokument är helt externt
utformat. Av nedanstående tablå framgår vilken målgrupp som i första hand
kan identifieras för programmen.
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MÅLGRUPP
UTFÄRDARE

Organisationen/
del av organisationen

Enskilda
medarbetare

Landsting
Vårdhögskola/Ledning
Arbetsgrupp
Externt

1
4
3

1
1
2

Totalt

8

4

Kvalitetsgrupp/
Utb.departementet/
Oklart
3
1
1
5

I samband med platsbesöken framkom ofta att det bland personal och
studenter rådde en osäkerhet om huruvida det vid skolenheten fanns något
kvalitetsprogram eller inte. Denna uppfattning kan säkert förklaras av att
hälften av existerande kvalitetsprogram har organisationen eller en del av
organisationen som målgrupp. Budskapet har inte varit direkt ämnat för
enskilda medarbetare. Vad man kan notera i ovanstående tablå är att
vårdhögskolan/ledningen endast i ett fall av åtta riktade sitt dokument direkt
till medarbetarna.
Frågan om kvalitetsutvecklingsarbete har inte haft en dominerande roll i
samtalen med studenter och olika befattningshavare i föreliggande utvärdering. Inom RUT-93 undersökte man däremot direkt uppfattningen om
kvalitet, kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring, eftersom kvalitetsfrågorna
fick en central roll i reformen4 . Man fann att högskolorna har byggt upp olika
typer av system för kvalitetsutveckling och man fann också att synpunkter
på det interna kvalitetsarbetet fanns bland personalen. Kort sammanfattat
redovisas uppfattningarna, att kvalitetsarbetet har varit för omfattande, har
varit fel eller dåligt och att fel personer har varit inblandade, men även att
kvalitetsarbetet har varit nyttigt och stimulerande. Däremot var de tillfrågade mer tveksamma när innebörden i begreppet kvalitet skulle fastställas.
Huruvida motsvarande uppfattningar finns inom vårdhögskolorna, kan vi
inte alls yttra oss om, eftersom våra intervjuer inte hade samma syfte. Men
vi kan konstatera att i hälften av kvalitetsutvecklingsprogrammen har man
försökt definiera eller snarare ”ringa in” vad kvalitet skulle kunna stå för.
Sannolikheten att detta budskap har nått enskilda medarbetare är dock liten.

4
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Ett par program skiljer ut sig från de övriga, såtillvida att det ena är starkt
knutet till effektivitet och produktivitet och det andra är en helt och hållet
extern och kommersiell produkt. Ett mindre antal program är mycket starkt
kopplade till utvärdering. Såväl svaren på ledningsgruppens enkät som de
samtal som fördes vid besöken vittnade om att utvärdering är en företeelse
som jämfört med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring verkar ha mycket
starkare förankring i de aktuella skolenheterna.
I enkäten fick enheterna besvara frågan: Utvärderas utbildningarnas kvalitet
kontinuerligt. Beskriv i så fall hur? Merparten av enheterna anger att kontinuerlig utvärdering av utbildningarnas kvalitet sker och förtydligar detta
genom att nämna kursvärderingar, slututvärdering, självvärdering och liknande. Så gott som alla enheterna använder sig av kursvärderingar som kan
gälla hela kurser och/eller delkurser. Detta verkar man ha ganska upparbetade rutiner för. En del använder standardformulär, en del använder sig
av enbart skriftlig kursvärdering som ser olika ut för olika kurser och en del
tillämpar en kombination av skriftlig och muntlig kursvärdering.
Ledningsgruppen frågade också om eventuellt annat slag av utvärderingar:
Har det gjorts några djupare punktinsatser avseende utvärdering med hjälp av
extern expertis? Vem i så fall har stått för denna hjälp? En fjärdedel av enheterna
har inte utnyttjat extern utvärderingshjälp. Resten har namngivit personer
med varierande bakgrund (pedagogiska konsulter, pedagogiska forskare, en
teologisk forskare, vårdpedagoger, ämnesexperter och kollegor på andra
utbildningsorter). Olika enheter har i flera fall använt sig av samma externa
expertis. De externa insatserna har också varit av olika slag. Ibland har
expertens insats inneburit en fortbildning för personalen och resulterat i att
man fått en modell för utvärdering; ibland har experten genomfört en
utvärdering. I några fall har dessa utvärderingar haft karaktären av
uppföljningar. Men hälften av enheterna har i enkäten uppgivit att de aldrig
genomfört någon uppföljning. Flera svarar dock att man planerar den typen
av utvärderingar.
En rätt utnyttjad utvärdering kan väl gå under beteckningen kvalitetssäkring. Det visar sig också på den direkta frågan: I hur stor utsträckning och
på vilket sätt utnyttjas resultaten av utvärderingarna till förbättring av utbildningen? Endast tre enheter menar att resultaten utnyttjas i liten, d.v.s. alltför
liten, utsträckning. De övriga enheterna svarar att kursvärderingar och
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övriga utvärderingar ligger till grund för förbättringar av kursplaner, schemaförändringar och över huvud taget fyller en funktion i stegvisa, ofta små, men
fortlöpande förbättringar. Inte sällan har man i svaren framhållit att
kursvärderingsresultaten utgör underlag för reflektion, såväl hos den enskilde läraren som i olika gruppkonstellationer.
Även om antalet kvalitetssäkringsprogram inte är så många, kan man
konstatera att en medveten kvalitetssäkring med något undantag förekommer kontinuerligt vid samtliga enheter. Intensiteten och omfattningen
varierar, men det är viktigt att notera att kvalitetsprogram respektive
avsaknad av kvalitetsprogram inte är någon bra indikator på, om det pågår
ett kvalitetsarbete eller ej. Över huvud taget framgår det av insända dokument att fler enheter, mer kraftfullt än vad som är fallet, skulle kunnat
referera till ett reellt kvalitetssäkringsarbete.

8.5 Kvalitetsarbetet i relation till ledningsgruppens
slutsatser
Vi har i detta kapitel konstaterat att vårdhögskolorna som grupp vad gäller
lednings- och allmän utvecklingskultur ligger ett steg efter de statliga
högskolorna. Det finns dock skillnader både mellan enheter och mellan
utbildningsprogram beträffande möjligheter och vilja att påverka utvecklingen. Samtidigt är det ingen tvekan om att man inom vårdhögskolorna
ägnar mycket tankemöda och konkret arbete åt utbildningarnas förbättring
och utveckling. Trots detta är det ledningsgruppens uppfattning att man för
vissa program inte lyckats tillskapa en högskolemässig utbildning. En fråga
vi ställt oss är om man medvetet arbetat extra med framgångsrika respektive
mindre framgångsrika program.
Som framkommit ovan, är kvalitetsprogrammen med några undantag av
sent datum. Det är därför föga troligt att vårdhögskolornas framgångsrika
arbete skulle kunna vara resultatet av det arbete som avspeglas i insamlade
kvalitetssäkringsprogram. Däremot kan man tänka sig att vårdhögskolorna
i sina dokument uppmärksammat några av de högskolemässiga brister som
ledningsgruppens analys visat på.
Bland vårdhögskolor där hälften eller fler än hälften av utbildningsprogrammen finns i gruppen icke högskolemässiga, har fem skickat in kvalitetssäkringsprogram och sex har det inte. I hela gruppen vårdhögskolor som har
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ett eller flera utbildningsprogram som ej är högskolemässiga, totalt tjugotvå
vårdhögskolor har tolv vårdhögskolor kvalitetssäkringsprogram och tio har
det inte. De tolv vårdhögskolorna, som har dokumentation om
kvalitetssäkringen, har tillsammans nitton utbildningsprogram, som finns i
gruppen icke högskolemässiga. En ytlig analys av de tolv kvalitetsprogrammen
visar:
att sju har en allmän karaktär och inga enskilda utbildningsprogram
nämns,
att en vårdhögskola nämner alla sina utbildningsprogram med undantag
av det icke högskolemässiga programmet,
att fyra vårdhögskolor nämner de utbildningar som inte är högskolemässiga.
En kontroll av övrig inskickad dokumentation, som kan ses som led i eller
delar av ett mer långsiktigt kvalitetsarbete, ger ungefär samma bild. Någon
extra uppmärksamhet har sällan givits de mindre framgångsrika
utbildningsprogrammen, medan däremot andra utbildningsprogram kan
ha blivit föremål för utvärderingsinsatser och liknande. Av svaren på
enkätfrågan Fanns det under föregående år och/eller förekommer det under
innevarande läsår några utvecklingsprojekt? framgår, att hälften av de vårdhögskolor som har icke högskolemässiga program haft/har projekt med
inriktning mot utvärdering/kvalitetssäkring. Men endast i ett par fall berörs
icke högskolemässiga program och de aktuella projekten syftar inte till att
öka dessa två programs högskolemässighet.
Den analys av dokumentation med anknytning till kvalitetsutveckling och
kvalitetssäkring som här gjorts är förvisso ytlig. Men man kan ändå dra
slutsatsen att vårdhögskolorna inte på detta sätt ägnat särskild uppmärksamhet åt de utbildningar, som i vår utvärdering har klassificerats som icke högskolemässiga. Orsakerna är sannolikt flera. Tandhygienistutbildningarna,
sociala omsorgsutbildningarna och i viss mån sjuksköterskeutbildningarna
väger tungt i gruppen icke högskolemässiga utbildningsprogram. Kanske är
brist på lärare som kan identifiera och åtgärda problemen skäl till att dessa
utbildningar inte fokuserats i kvalitetssäkringsarbetet. Inom de två förra
utbildningarna finns ingen disputerad i huvudämnena och inom sjuksköterskeutbildningarna verkar högre studier i beteendevetenskapliga ämnen vara vanligare än fortbildning med medicinsk inriktning.
Ett annat skäl är troligen, att kraven på vårdhögskolorna i samband med
1993 års högskolereform varit både omfattande och svåra. Utarbetande av
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detaljerade och utbildningsspecifika kvalitetssäkringsprogram kan knappast
ha prioriterats. Detta märks i den dokumentation som har skickats in. De
konkreta kvalitetssäkringsprogrammen, är oftast allmänna till sin karaktär,
särskilt när de är normativa. Man rekommenderar samma utvärderingsstrategi, samma frågor och samma instrument även om det handlar om
mycket olika utbildningsprogram.
Vårdhögskolorna har under de senaste åren ställts inför en rad yttre krav –
snabb komptenshöjning av personalen, utveckling av den fysiska miljön,
forskningsanknytning och internationalisering. Den analys som redovisas i
detta kapitel antyder att regler och förhållningssätt som är tradition inom
universitet och övriga statliga högskolor sedan flera år, är på väg in i
vårdhögskolorna. Detta kräver vissa förutsättningar. En del vårdhögskolor
saknar i dagsläget en lednings- och utvecklingskultur som medverkar till
sådan utveckling.

8.6 Sammanfattning
Ovan har vi försökt att ge en översiktlig bild av var vårdhögskolorna befinner
sig vad gäller lednings- och utvecklingskultur. I den mån det gått, har en
jämförelse gjorts med de statliga universiteten och högskolorna. Det finns
redan i grundstrukturen stora skillnader mellan ledningsorganisationen i de
statliga respektive landstingsägda högskolorna. Därtill har föreliggande
utvärdering visat att vårdhögskolorna sinsemellan uppvisar stora skillnader.
Vid en del enheter befinner sig till exempel rektor mycket långt från styrelse
och har följaktligen ett mariginellt inflytande över ekonomiska resurser.
När det gäller den utveckling som bedrivits inom enheterna under de senaste
tre åren, dvs sedan 1993 års högskolereform trädde ikraft, finns stora
skillnader mellan statliga enheter och vårdhögskolorna. De senare har i
många avseenden (t.ex. lärarkompetens, ämnesorganisation, datorisering,
internationalisering) saknat förutsättningar att utnyttja den frihet som 1993
års högskolelag och förordning ger. Merparten av kraften har gått åt till att
identifiera och åtgärda hinder för att fullt ut bedriva ett arbete i enlighet med
reformens intentioner.
Ser man framåt finns det i ledningsgruppens material mycket som skall
tolkas optimistiskt vad gäller de närmaste årens utveckling. Överlag är
medvetenheten om vissa brister stor, även om det inte finns några klara
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tecken på att man själva identifierat brister i högskolemässighet på det sätt
som ledningsgruppen gjort. Man har planer på (eller har redan startat)
utvecklingsprojekt som är fullt jämförbara med vad som pågår inom statliga
enheter. Ett stort lärarengagemang på frivillig basis bäddar också för en god
förankring bland dem som står närmast det konkreta arbetet. Från enheternas egen sida återkommer önskan om förändrat huvudmannaskap eller i vart
fall ett mer etablerat samarbete med statliga institutioner.
Vad gäller kvalitetsutvecklingsarbetet vid enheterna kan en ytlig analys
framstå som ganska dyster i ett totalt perspektiv. Den formellt utarbetade
kvalitetssäkringspolicyn verkar inte ha nått enskilda lärare och studenter och
det verkar av dokumenten att döma inte heller ha varit avsikten att den skulle
göra detta. Det är också svårt att se att de icke högskolemässiga programmen
blivit särskilt uppmärksammande i kvalitetssäkringsarbetet. Detta utesluter
emellertid inte en mer generös tolkning av det utvärderingsarbete som man
bedrivit under senare år. Det finns på flera ställen en potential för ett
framgångsrikt kvalitetsarbete, som på ett lovande sätt har tagit sin början.
Sammanfattningsvis ligger merparten av de undersökta vårdhögskolorna
tveklöst efter utvecklingen inom de statliga universiteten och högskolorna.
Mycket tyder emellertid på att avståndet successivt krymper och flera
vårdhögskolor kan inom överskådlig tid i de flesta avseenden sannolikt
jämföras med vilken statlig högskola som helst.
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9 Nationell situationsbeskrivning

Snart två decennier har nu förflutit sedan de medellånga vårdutbildningarna
införlivades i högskolan. Perioden kännetecknas av höga ambitioner att
utveckla utbildningar för yrken inom vård och omsorg med djupt rotade
gymnasiala traditioner till en högskolemässig nivå.
Kraven på högskolornas kvalitet och ansvar för kvalitetsutveckling skärptes
i samband med 1993 års högskolereform. Samtidigt fick högskolorna större
frihet och ansvar att själva utforma utbildningarnas mål, innehåll och
omfattning och att välja sitt utbildningsutbud. De nya generella examina
som då infördes på grundutbildningsnivå - kandidat- och magisterexamen
- öppnade nya perspektiv. För vårdhögskolornas del har det betytt att både
krav och ambitioner ytterligare höjts.
Utvecklingen av de medellånga vårdutbildningarna mot högskolemässighet
har under senare år intensifierats och särskilt påtagligt under det år som vårt
utvärderingsarbete har pågått. På ett grundläggande plan uppfyller
utbildningarna genomgående kraven på yrkesrelevans. För ett antal av
utbildningarna föreligger nya förutsättningar i och med att de inordnats i
statlig högskola.
Trots det omfattande utvecklingsarbete som i åratal har bedrivits i syfte att
överföra ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskaper och färdigheter i en
tidigare gymnasial utbildningskultur, visar vår utvärdering att alla utbildningar
inte har nått en högskolemässig nivå. Vi har konstaterat att lärarnas
ambitioner varit höga. Förutsättningarna har däremot inte varit givna.

9.1 Nationell struktur
Sedan vårdhögskolan införlivades i högskolesystemet har de yttre strukturella betingelserna för verksamheten varit i stort sett oförändrade. Den
nationella organisationen av de medellånga vårdutbildningarna har kvar sitt
mönster från 70-talet då landsting och kommuner själva bar ansvaret för att
tillgodose behovet av utbildad personal i den egna lokala hälso- och
sjukvården genom en yrkesutbildning på gymnasial nivå.
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Den samlade nationella bilden av vårdutbildningar och högskolor som vi
redogjort för i kapitel 5 illustrerar en mycket splittrad organisation med
många och små enheter. Vårdhögskolorna var fram till läsåret 1995/96 lika
många som alla universitetet och övriga högskolor tillsammans, exklusive de
konstnärliga högskolorna. Ändå svarar de 29 vårdhögskolorna för mindre än
en tiondel av all grundläggande högskoleutbildning. Till vårdutbildningarna
antas dessutom studenter för studier på ytterligare ett antal orter, vilket
sammanlagt gör 53 studieorter.
Situationen kan delvis förklaras av att det inte finns någon nationell struktur
i uppdragen vad gäller utbildning och forskning till vårdhögskolorna. Detta
har bidragit till att utbildningen är spridd på ett stort antal studieorter med
liten verksamhet, vilket gör det omöjligt att upprätthålla en god högskolemässig kvalitet överallt.
Till vårdhögskolornas förutsättningar att erbjuda en högskoleutbildning
som vilar på vetenskaplig grund hör också villkoren för verksamhetens
ledning, högskolornas storlek, tillgången till lärarkompetens för utveckling
av utbildningen vad gäller forskningsanknytning, djup och bredd. På flera
av dessa punkter skiljer sig vårdhögskolornas villkor genom att högskoleförordningens bestämmelser generellt är utformade och riktade mot statlig
högskoleutbildning. Statsmakternas samlade utbildnings- och forskningspolitik får inte heller genomslag i de landstingsägda vårdhögskolorna.

9.2 Vårdhögskolornas ledning
Huvudmannaskapet har för samtliga vårdhögskolor till och med läsåret
1994/95 legat hos landstingen. Det har inte enbart inneburit att verksamheten bedrivits organisatoriskt åtskilt från högskolan i övrigt utan också
under ett lednings- och styrsystem som i flera väsentliga avseenden skiljer sig
ifrån den statliga högskolans verksamhets- och organisationskultur.
Rektor för en vårdhögskola med landsting eller kommun som huvudman
har inte till sitt stöd en styrelse av det slag som en rektor inom den statliga
högskolan har. Ordförande och ledamöter i styrelsen för vårdhögskolan är
politiskt tillsatta. De frågor som rör vårdhögskolans verksamhet anhängiggörs och föredras antingen av landstingets utbildningschef/förvaltningschef
eller mer sällan av rektor. Vårdhögskolans rektor måste alltså leda verksamheten utifrån en annan legitimitetsbas vad gäller styrelsen än den som gäller
för rektor vid en statlig högskola. Detta kan förklara att vi i våra samtal med
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vårdhögskolornas ledningar, styrelseordföranden respektive rektorer, i flera
fall har noterat väsentligt skilda uppfattningar om både mål och medel för
verksamheten.
Även om landstingsledningen ofta uttrycker stort förtroende för rektor och
menar att stort ansvar för utbildningsfrågorna delegerats, anser vi att
bristande dialog vad gäller verksamhetens mål och medel mellan styrelse och
rektor lett till att vårdhögskolorna ligger avsevärt efter de statliga högskolorna vad gäller attityder och värderingar både ifråga om synen på kunskap
och vetenskaplig kompetensutveckling.
Vårdhögskolornas styrelser skiljer från de statliga högskolornas styrelser även
såtillvida att studenterna inte har given representation. Studenternas inflytande får i de allra flesta fall kanaliseras via utbildningsorgan på lägre nivåer.
Trots omfattande och pressande kompetensutveckling har det inte varit
möjligt att nå den kritiska massa ifråga om lärarkapacitet som krävs för att
även upprätthålla en vetenskaplig kvalitet i verksamheten. På den lokala
nivån har kunnat iakttas ett visst spänningsförhållande mellan disputerade
lärare, som givits ansvar för utveckling av utbildning och forskning inom
enheten, och de lärare som har sin grund i en yrkesexamen långt tillbaka i
tiden och som är hårt pressade av kraven på kompetensutveckling. Situationen är, menar vi oundviklig, men ställer krav på ett tydligt ledarskap och en
strategisk planering så att kraven och arbetsförhållandena blir rimliga för
vårdhögskolornas samtliga lärare.

9.3 Vårdhögskolornas storlek
Högskolans storlek, det vill säga bredden i utbudet av utbildning i ämnen
och ämnesområden och antalet lärare och studenter, är en viktig del av den
akademiska miljön.
Små högskoleenheter är särskilt sårbara och bidrar till en isolering som
försvårar forskningsanknytning om än inte alltid förhindrar den. Kärnan i
lärarkompetensen vid vårdhögskolorna är alltjämt alltför liten och instabil
för att förutsättningarna för kvalitetsutvecklingen skall vara säkrade. Speciellt påtagliga blir problemen när kompetenta lärare lämnar sin tjänst eller ska
vidareutbilda sig, alternativt bedriva egen forskning, och under en kortare
eller längre period måste ersättas. I sådana lägen äventyras utbildningens
kvalitet och studenternas situation blir alltför utsatt.
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Vår utvärdering visar att ju mer differentierad en vårdhögskola är, det vill
säga ju fler utbildningsprogram och större akademisk täthet, desto mer högskolemässiga blir programmen. Dock finns undantag som bekräftar regeln.

9.4 Lärarkompetens och forskningsanknytning
Att bygga upp en högskola från en yrkesutbildning på gymnasial nivå tar lång
tid. För vårdhögskolorna är detta tydligt. Så är t ex andelen disputerade lärare
generellt vid vårdhögskolorna betydligt lägre än genomsnittet för hela
högskoleområdet (se kapitel 5). Det är först under senare år - under påverkan
av högskolereformen 1993 - som vårdhögskolornas kompetensuppbyggnad
har tagit fart. En sådan situation kan lätt leda till en konflikt mellan å ena
sidan uppbyggnad av lärarens egen kompetens och å andra sidan strategisk
planering för utveckling av den ämnesmässiga kompetensen och en högskolemässig utbildning. I vår utvärdering har framkommit att resurserna ibland
mer styrts mot att utveckla vårdlärarnas kompetens. Detta har i sin tur lett
till att det nära sambandet mellan forskning och utbildning som högskolelagen föreskriver i praktiken fortfarande är begränsat på grund av att
vårdlärarnas tjänstgöring i så hög grad ägnas åt undervisning.
Vi har dock med tillfredställelse konstaterat att vårdhögskolorna under de
senaste åren närmat tjänsteorganisationen till de förhållanden som gäller
inom den statliga högskolan. Denna utveckling accelererar självklart för
högskolor som det senaste året inordnats i statlig högskola.
Vårdhögskolornas struktur, kännetecknad av många och små enheter, bidrar
i kombination med den organisatoriska åtskillnaden från högskolan i övrigt
till att verksamheten avgränsas. Med en så både splittrad och isolerad
verksamhet anser vi inte heller att lärarkompetensen totalt sett kan utnyttjas
optimalt för utvecklingen av vårdutbildningarna sett i ett nationellt perspektiv. Även om vårdhögskolorna söker bredda kontaktytorna med övriga
högskolor och brygga över till andra närbesläktade utbildnings- och forskningsområden uppstår svårigheter med den lilla enheten och den avgränsade
miljö den erbjuder.
Vi har vidare kunnat konstatera att planerad samverkan med vårdutbildning
utanför vårdhögskolorna sker i ringa omfattning. Viss samverkan förekommer förvisso med andra utbildningar än vårdutbildningar vid andra högskolor. Denna är dock som regel av ad hoc-karaktär och ifråga om kontinuitet
beroende av enskilda lärares intresse och engagemang.
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Till detta kommer att vi slagits av att det inom de enskilda vårdhögskolorna
finns så litet av samplanering och gemensamma utbildningsmoment mellan
de olika utbildningsprogrammen.

9.5 Ämnesdjup och ämnesbredd
För att en utbildning skall anses vara högskolemässig bör den organiseras så
att det ämnesområde som skall behandlas blir väl belyst ur flera perspektiv
och att det ges möjlighet till en ämnesmässig fördjupning.
Det vetenskapliga förhållningssättet till kunskaper och färdigheter avgörs i
hög grad av formerna för samspelet och integrationen mellan teori och
praktik. Möjligheterna att främja och fördjupa det vetenskapliga förhållningssättet till de praktiska problemen ställer i sin tur nya krav på de kliniska
handledarnas kompetensutveckling. De kliniskt/praktiska momentens funktion är även att bidra till fördjupad förståelse av teorin i huvudämnet.
För att fordringarna för examen på kandidatnivå skall uppfyllas krävs att
utbildningen både ger breddning och fördjupning. Kravet på fördjupning
leder till att studenterna på ett tidigt stadium skall kunna identifiera problem
som är relaterade till ett ämne. Fördjupningen skall ske både genom
ämnesmässiga fördjupningsstudier och genom ett problemorienterat självständigt examensarbete.
Vi har särskilt prövat om utbildningen i de ämnen som karaktäriserar skilda
utbildningsprogram - huvudämnen- har en sådan bredd och ett sådant djup
att den kan leda till kandidatexamen.
Vid bedömningen av utbildningsprogrammens huvudämnen har det inte
varit några problem att konstatera den ämnesmässiga bredden. Däremot har
det varit svårt att hitta djupet och precisera fördjupningsnivåerna. De studenter som sedan hösten 1993 följer de nya treåriga utbildningsprogrammen
har ännu inte avslutat sin utbildning och genomfört sina projektarbeten som
enligt utbildningsplanerna är förlagda till slutet av utbildningen. Därför har
det endast varit möjligt att analysera dokumentationen om den teoretiska
utbildningen i utbildnings- och kursplaner, ej vare sig praktik eller studenternas fördjupningsarbeten. Hur studenterna tänker – uppfattar och bemästrar
ett större kunskapsfält inom sitt ämne – har alltså inte kunnat värderas.
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Ur dokumentationen om vårdutbildningarna har det heller inte alltid gått
att utläsa i vilken omfattning de teoretiska respektive kliniskt/praktiska
momenten ingår i de kurser där dessa delar integreras. Denna integration
och därmed också fördjupningsnivån avgörs bl a av de kliniska lärarnas
vetenskapliga förhållningssätt till de kliniskt/praktiska problemen och de
akademiska lärarnas ämnesmässiga kompetens.

9.6 Högskolemässighet
Vi har tidigare konstaterat att vårdutbildningarna är geografiskt spridda på
många och små högskoleenheter som i sin tur bedriver utbildning på flera
studieorter. Det behöver i sig inte betyda att utbildningens yrkesrelevans
förlorar i kvalitet. Men det nära samband mellan forskning och utbildning
som högskolelagen föreskriver och det vetenskapliga synsättet som skall
kunna förmedlas i en högskolemässig utbildning är enligt vår uppfattning
svårt att nå inom organisationer som både har en liten verksamhetsvolym
totalt sett och arbetar i små isolerade enheter.
En högskolemässig kultur karaktäriseras bl a av en rik mångfald av kunskapsområden och bred vetenskaplig kompetens inom lärarkåren. Ett brett
spektrum av ämnen relaterade till varandra har alltid uppfattats som
pådrivande och stimulerande för att åstadkomma en kvalitativt god högskoleutbildning. Lärare och studenter får utvecklande kontakter över ämnesoch institutionsgränser. Forskning och forskningsanknytning utgör villkor
för att kunskapsutvecklingen ska kunna bedrivas på en internationellt hög
nivå. Till förutsättningarna hör att det inom högskolan finns en fast kärna
av vetenskapligt kvalificerade lärare.
Vi har i vår utvärdering prövat vårdutbildningarnas högskolemässghet mot
bakgrund av vad som föreskrivs i högskolelag och högskoleförordning. Som
stöd för valet av kriterier för värderingen referar vi till Kanslersämbetets,
numera Högskoleverkets tidigare prövningar av lärosätens rätt att utfärda
examina samt till genomförda nationella utvärderingar av utbildningar.
Resultatet av vårt utvärderingsarbete har lett oss till reflektioner om den
nationella strukturen för de medellånga vårdutbildningarna och hur dessa
skall kunna ges förutsättningar att på sikt genomgående utvecklas till en
högskolemässig nivå.
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10 Rekommendationer

Vår utvärdering har satt ljuset på vårdhögskolornas verksamhet läsåret 1994/
95 och speglar den situation som var aktuell då intervjusamtalen fördes med
högskolans ledning, lärare och studenter vid besöken hösten 1995. Vi är
medvetna om att vårdhögskolornas verksamhet förändrats och utvecklingen
har rört sig framåt under utvärderingens gång. Utbildningar som inordnats
i statliga högskolor har givits nya förutsättningar för verksamheten. Sammanfattningen av våra iakttagelser och analyser beskriver ändå konturerna i ett
mönster av strukturella problem inom de medellånga vårdutbildningarna.
Det ingår inte i vårt uppdrag att lägga förslag till åtgärder men vi vill ändå
konkretisera våra slutsatser i form av rekommendationer om förändringar
som enligt vår mening både bör kunna förstärka och underlätta utvecklingen
av vårdutbildningarnas högskolemässiga nivå.
Våra rekommendationer berör dels den nationella samordningen av
vårdutbildningar och högskolor dels strukturen för vissa utbildningsprogram.

10.1 Nationell samordning av högskolor
För att vårdutbildningarna generellt skall kunna nå en högskolemässig nivå
bör de samordnas i färre enheter och med en större geografisk koncentration
av verksamheten inom en och samma enhet. Slutsatserna av våra värderingar
leder också till att högskolorna bör anordna ett bredare utbud av utbildningar
för att kunna ha förutsättningar att nå en högskolemässig nivå. Den
nuvarande spridningen av utbildningarna till ett stort antal högskoleorter
som dessutom anordnar utbildningen på ett flertal studieorter ger inte
underlag för den kritiska massa som bl a konstituerar en högskolemässig
miljö. Vi har också hävdat att en högskolemässig kultur karaktäriseras av
både bredd och djup inom ett brett spektrum av ämnen och ämnesområden.
Mycket arbete återstår för att utveckla vårdutbildningarnas vetenskapliga
miljö. Inte minst viktigt är det att i huvudämnena få fram disputerade lärare
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som kan medverka till att utveckla dessa. För den framtida utvecklingen av
utbildningarnas yrkesrelevans måste sådana tjänsteorganisatoriska lösningar
också skapas som befrämjar integrationen mellan teori och praktik/klinik.
Ett intimare samarbete mellan den vårdforskande institutionen och den
praktiska hälso- och sjukvården bör då samtidigt kunna främjas och forskningsresultaten i ökad utsträckning komma den praktiska verksamheten till
godo.
Till stöd för vårdutbildningarnas specifika ämnesutveckling rekommenderar vi att utbildningarna, i de fall de inte inordnas i universitet eller annan
statlig högskola, genom särskilda avtal knyts till högskolor och universitet
med institutioner där forskning och forskarutbildning bedrivs inom det
aktuella ämnet eller ämnesområdet alternativt inom angränsande ämnen
som inledning till samarbetet. Frågan om vårdutbildningarnas forskningsanknytning kan därmed lösas på sätt som för andra utbildningar och ämnen
inom högskolan.
Lärarna ska kunna undervisa och forska på samma villkor som gäller för
högskolans lärare i övrigt. En direkt anknytning av vårdhögskolorna till
högskolor och universitet där forskning bedrivs inom flera ämnen och
ämnesområden underlättar även väsentligt studenternas möjligheter till
fortsatta studier för kandidat- eller magisterexamen och övergång till forskarutbildning inom alternativa forskningsområden.

10.2 Struktur för vissa utbildningsprogram
Barnmorskeutbildningen som anordnas av tio högskolor har vid flertalet av
dessa en mycket liten utbildningsvolym. Vi rekommenderar därför att
utbildningen förs samman till 4 - 5 enheter. Den praktiskt/kliniska delen av
utbildningen bör dock enligt vår mening kunna genomföras på flera orter.
Koncentrationen till ett färre antal högskolenheter som ansvarar för utbildningen innebär att lärarkompetensen kan utnyttjas bättre och ämnesutvecklingen förstärkas.
Sjuksköterskeutbildningen bör koncentreras till ett färre antal högskolor och
studieorter och knytas till högskolemiljöer med forskning inom flera ämnen
och ämnesområden. Den praktiskt/kliniska delen av utbildningen kan
fortsatt vara förlagt till ett flertal orter i landet under förutsättning att
samordningen teori och praktik förstärks och att det finns tillgång till både
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en praktiskt/klinisk och en ämnesmässigt kompetent lärarkår.
Utbildningen i social omsorg inklusive inriktningen mot socialpedagogskt
behandlingsarbete och utbildningsprogrammet i missbrukarvård bör som
särskilda utbildningsinriktningar anknytas till högskolans utbildning i
socialt arbete.
Tandhygienistutbildningen bör enligt vår uppfattning ses över med hänsyn
till innehållet i den yrkesmässiga delen och anknytningen till övriga
tandvårdsutbildningar. Den nuvarande utbildningen som omfattar 80
poäng kan svårligen uppnå en högskolemässig nivå. En djupare analys av
tandhygienistutbildningens organisation, innehåll och nivå skulle kanske
kunna leda till att den förs över till de odontologiska fakulteterna dit den
ämnesmässigt tillhör. Därmed bör också problemet med tillgången till
akademisk lärarkompetens kunna lösas.
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Bilaga 1

Värdering av högskolemässighet i medellånga
vårdutbildningar
– En handledning inför expertgruppernas intervjubesök
(Ledningsgruppen för utvärdering av de medellånga vårdutbildningarna.
Högskoleverket, augusti 1995)

1 Inledning
I denna handledning ges vissa utgångspunkter, förutsättningar och villkor
samt praktiska anvisningar för det arbete som ska utföras av de expertgrupper
som utsetts att medverka i Kanslersämbetets, numera Högskoleverkets,
utvärdering av de medellånga vårdutbildningarna.
Innehållet i handledningen utgör i huvudsak sammanfattande dokumentation dels av ledningsgruppens utgångspunkter för arbetet dels av de genomgångar och slutsatser av diskussioner som förts vid möten med expertgrupperna 1995-06-28 och 1995-08-18.

2 Expertgruppernas uppdrag
Expertgruppernas uppgift i utvärderingen är att genom intervjuer och
miljöobservationer under en dag ifråga om respektive utbildning vid varje
vårdhögskola där utbildningen ges, bedöma högskolemässighet och – beträffande utbildningar som leder till yrkesexamina - yrkes- och samhällsrelevans i utbildningen. Dokumentation om vad expertgrupperna kommer
fram till sker på sätt som framgår under punkten 7 nedan.
Expertgruppernas bedömningar kommer att utgöra ett väsentligt underlag
för ledningsgruppens analyser, slutsatser och sammanfattande bedömningar
av de medellånga vårdutbildningarnas högskolemässighet.
Utöver detta underlag kommer ledningsgruppen att basera sina överväganden på inhämtad basinformation om vårdhögskolorna, en särskild s k
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ledningsenkät, jämförande sammanställningar av utbildnings- och kursplaner, bedömningar av särskilda ämnesexperter av huvudämnet i vissa av
utbildningarna samt på egna iakttagelser.

3 Högskoleutbildning enligt lag och förordning
Grundläggande högskoleutbildning ska enligt högskolelag och högskoleförordning ge kunskaper och färdigheter på olika fördjupningsnivåer och
utveckla studenternas förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning.
Förenklat kan vad som sägs i lag och förordning i dessa avseenden sammanfattas på följande sätt;
Kunskaper och färdigheter
Högskolemässighet

att självständigt kritiskt bedöma
att självständigt lösa problem
att följa kunskapsutvecklingen
för informationsutbyte på vetenskaplig nivå

Kandidatexamen

Fördjupning i huvudämne 60 poäng
- metodträning
- 10 poäng självständigt arbete i huvudämnet.

Magisterexamen

Fördjupning i huvudämne 80 poäng
- utökad metodträning
- 20 poäng alt 2x10 poäng självständigt arbete
i huvudämnet

Referenser;
– Högskolelag och högskoleförordning inklusive examensordningen bilaga 3.
– Svensk författningssamling SFS 1995:337.
Förordning om ändring av högskoleförordningen(1993:100);
I examensordningen för Sjuksköterskeexamen har det gjorts vissa tillägg.
– Bilaga 8 till kompletteringspropositionen1995;
Utbildningsdepartementet.
Avsnitt C Universitet och högskolor m m.
Vårdhögskoleutbildningen.
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4 Kriterier, utgångspunkter och frågeställningar
4.1 Högskolemässighet – allmänna förutsättningar för högskolemässig utbildning

Genom Kanslersämbetets, numera Högskoleverket, försorg har genomförts
ett 50-tal s k examensrättsprövningar. I dessa har analyserats och prövats
huruvida det i skilda hänseenden föreligger förutsättningar för att hos
utbildningsanordnare bedriva utbildning som kan avslutas med examen
enligt högskoleförordningen.
I genomförda examensrättsprövningar har följande huvudkriterier tillämpats vid bedömningen av högskolemässighet
Huvudkriterier vid bedömning av högskolemässighet
• Lärarkompetens och kompetensutveckling
• Behörighet och antagning
• Utvärdering och kvalitetssäkring
• Ämnesdjup och ämnesbredd
• Kritisk och kreativ miljö
• Bibliotek och informationsförsörjning
• Lokaler och utrustning
• Övergångsmöjligheter till forskarutbildning
• Internationalisering
Frågeställningar att beakta vid prövningen med utgångspunkt i dessa
kriterier är/kan vara följande;
Kvalitetskriterier

Frågeställningar

Utvärdering och
kvalitetssäkring

Modell för utvärdering självvärdering självreglering

Kritisk och kreativ miljö

Högskolans storlek
Antal program o kurser
Kontakter med
angränsande
ämnesområden
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Bibliotek och
informationsförsörjning

Bokvolymer
Tidskrifter
IT, nätkontakter

Lokaler och utrustning

Undervisningslokaler
Laborationslokaler
jänsterum för lärare
Datorer för lärare och
studenter
Läs- och datorplatser
Mötesplatser för lärare
och studenter

Internationalisering

Lärar- och studentutbyte
Avtal om forskning och
grundutbildning

Referens;
– De frikyrkliga seminarierna som högskolor - en utredning.
Kanslersämbetets rapport 1993:1

4.2 Högskolemässighet –utbildning: organisation, innehåll,
nivå m m

Vid utvärderingen av en utbildning är det relevant att följande fyra övergripande frågeställningar blir besvarade;
• Är målen klart formulerade?
• Hur omsätts målen i utbildningsplanerna?
• Svarar bedömningen av studenterna och examinationerna mot innehållet
i program och kurser?
• Har studenten efter sin grundutbildning verkligen de kunskaper,
färdigheter och attityder som förväntas?
I dessa övergripande frågeställningar innefattas frågor som de om utbildningens;
• Mål och strategi?
• Struktur och innehåll?
• Relevans - nivå jfr internationellt?
• Kvalitetsutveckling, självvärdering och självreglering?
• Resultat?
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Dessa frågor leder till mer konkreta frågeställningar relaterade till olika
kriterier enligt följande;
Kvalitetskriterier

Frågeställningar

Forskningsaktivitet

Forskning i ämnet
Volym och internationell
nivå.

Forskningsanknytning

Hur värderas utbildningen i
relation till institutionens
forsknings-/utvecklingsarbete?
Är andelen forskarutbildade
tillräckligt hög?
Har studenterna kontakt med
institutionens forsknings-/
utvecklingsarbete?

Ämnesbegrepp

Avgränsat kunskapsområde
Internationell forskning

Lärarkompetens och
kompetensutveckling

Antal fasta lärare
med forskarutbildning i ämnet.

Ämnesdjup och
ämnesbredd

Identifierbara
fördjupningsnivåer inom ett
huvudämne. Mer än ett ämne
vid högskolan och i examen

Behörighet och
antagning

Minimikrav
Urvalskriterier

Examination

Prövning av djup förståelse.
Prövning av klinisk/praktisk
kompetens
Examinationsformer

Övergångsmöjligheter/
forskarutbildning

Samarbete inom forskning och
utbildning till högskolor/
universitet

Huvudämnen inom vissa utbildningsprogram

De särskilda ämnesexperter som tillsatts av ledningsgruppen med uppgift att
lämna underlag för bedömningen av huvudämnen inom högskolornas
utbildningar ställer tre huvudfrågor man önskar få besvarade med hjälp av
expertgrupperna. Detta gäller ifråga om arbetsterapi, laboratorievetenskap,
omvårdnadsvetenskap, sjukgymnastik och social omsorg.

107

* Ämnets avgränsning
I vilka avseenden skiljer sig huvudämnet från andra närliggande ämnen
inom fakulteterna respektive inom högskolan? Hur har dessa huvudämnen
jämförts med varandra?
* Ämnets bredd
Motsvarar ämnesbredden den aktuella verksamheten? Är utbildningen i
klinisk tillämpning inräknad i huvudämnet? Om ja - hur många poäng av
huvudämnets totalpoäng? Hur är fördelningen mellan teoretiska och praktiska moment?
* Ämnets djup
Finns det ett nära samarbete mellan forskning och utbildning? Ingår
ämnesmässiga fördjupningsstudier och problemorienterat uppsatsarbete i
utbildningen? Antal poäng? Ger den grundläggande utbildningen förmåga
att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen
inom området? Hur tränas den studerandes förmåga till gemensam problemlösning med andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården?
Referenser;
– Utvärdering för kvalitetsutveckling; En vägledning för universitet och högskolor;
Karl-Axel Nilsson och Herb R. Kells
– Basfakta om utbildningsprogram vid vårdhögskolor, universitet i Lund och Karolinska institutet framtagna på initiativ av ledningsgruppen för utvärdering av de
medellånga vårdutbildningarna.
Fakta om
•
högskolan som helhet
•
utbildningsprogrammet, nationell överblick
•
utbildningsprogrammet vid resp högskola
– Sammanfattande dokumentation av utbildnings- och kursplaner
– Resultatet av ledningsgruppens enkät i sammanfattning
– Utbildnings - och kursplaner i sin helhet
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4.3 Högskolemässighet - kvalitetsutvecklings
Utgångspunkter

En god professionell kultur i en högskola kännetecknas av;
a) kvalitet och kvalitetsutveckling
där högskolan ständigt strävar efter att bli bättre och där alla är delaktiga i
att tydliggöra och leva upp till kraven på verksamheten för att motsvara höga
professionella krav.
b) självreglerande och lärande
där högskolan regelbundet granskar och prövar sin verksamhet, genomför
utvärderingar och resultatuppföljningar som kopplas till planering och
budget, bygger upp en faktabas om sin verksamhet, reagerar på resultaten
och i syfte att nå förnyelse genomför förändringar, även om så krävs i form
av nedläggningar av verksamheter.
c) internationellt perspektiv
där högskolan systematiskt jämför sig med, samverkar och lär av internationella motsvarigheter till den egna verksamheten för att erhålla internationellt erkännande för sin kvalitet och sitt kvalitetsarbete.
d) tydligt ledarskap
där ledare på olika nivåer inom högskolan är aktiva och drivande samt
uppbär legitimitet i syfte att skapa engagemang, delaktighet och ansvarstagande för mål och kvalitetsutveckling hos alla dem som arbetar inom
högskolan.
e) samverkan med intressenter
där högskolan systematiskt strävar efter att få och ta vara på intressenternas
återkoppling och syn på verksamheten.
f) jämställdhet
där högskolan har förmåga att utnyttja sin kompetenspotential i verksamheten och genom ökad jämställdhet höja den professionella kvalitetsnivån.
g) studenten i centrum
där studenten ses som medaktör i verksamheten och som aktiv i kunskapsprocessen.
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Frågeställningar

De huvudsakliga områdena för bedömningen kan sammanfattas i följande;
• Mål och planer för kvalitetsarbetet
• Organisation, system, metodik och resurser för att upprätthålla och
utveckla kvalitetsarbetet
• Genomförande och resultat av kvalitetsarbetet
Frågeställningar att beakta vid bedömningen är;
a) Strategin
d v s vilket angreppssätt som tillämpas för att förverkliga verksamhetens
övergripande mål och ambitioner i kvalitetsarbetet t ex ifråga om:
– kvalitetspolicy
– operationaliserade mål för kvalitetsarbetet/förväntade resultat/kriterier
för framgång
– prioriteringar
– planer och program för kvalitetsarbetet
– organisation och ansvarsfördelning
– insats av resurser
b) Integration av kvalitetsarbetet
d v s vilken relation och förhållande som kvalitetsarbetet har till den reguljära
verksamheten.
c) Utvärderings- och uppföljningssystem
d v s vilka metoder, rutiner och åtgärder som används för periodiskt återkommande utvärderingar (självvärderingar respektive peer reviews), uppföljningar och åtföljande utvecklingsinsatser.
– inom högskolans grundutbildning, forskning, forskarutbildning, administration och högskolans samverkan med samhälle och näringsliv
– ifråga om rekrytering och utveckling av personal
– ifråga om antagning, stöd och service till studenterna
Hur skiljer sig systemen och instrumenten på institutions-/programnivån,
på fakultetsnivån samt för lärosätet som helhet?
d) Ledarskap
d v s hur ledarskapet på olika nivåer inom lärosätet utövas för att bl a
förmedla visioner, skapa motivation och utveckla kompetens, delaktighet
och ansvarstagande samt strategiskt driva och följa upp kvalitetsarbetet.
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e) Allas delaktighet i kvalitetsarbetet
d v s hur och i vilken utsträckning som lärare, forskare, administrativ
personal och studenter är engagerade, delaktiga och ansvarstagande i kvalitetsarbetet.
g) Intressentsamverkan
d v s på vilket sätt och i vilken utsträckning man har identifierat verksamhetens intressenter och kartlagt deras behov och krav ifråga om verksamhetens
kvalitet samt på vilket sätt man fortlöpande samverkar och för en dialog med
dem.
h) Externa professionella relationer
d v s på vilket sätt utvecklas internationella och nationella kontakter samt
kontaktnät som är av långsiktig och varaktig betydelse för verksamhetens
professionella karaktär och utveckling.
i) Resultat
d v s vilket genomslag som kvalitetsarbetet har fått i form av förbättringar och
förändringar.
– interna resultat i form av redovisning av fakta rörande förbättringar och
förändrade kvalitetsnivåer inom grundutbildning, forskning, forskarutbildning samt samhällsinformation
– externa resultat i form av redovisning av uppföljningsdata rörande hur
intressenterna (nationellt och internationellt) uppfattar det bedrivna
kvalitetsarbetet och dess resultat.
Referens;
– Vårdhögskolornas kvalitetsutvecklingsprogram som ska vara tillgängliga under besöket.
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5 Program m m för intervjubesöken
Uppläggningen av ett intervjubesök
Programmet för intervjubesöket ser ut på följande sätt;
8.00- 8.30

Inledande samtal med rektor (personligen)

8.45- 9.15

Samtal med ordföranden i styrelsen för högskolan (dock bara
vid ett besök; De dagar styrelseorföranden inte deltar i besöken
inleds programmet kl 8. 45.)

9.15- 9.30

Paus

9.30- 10.00

Samtal med programansvarig (personligen) alternativt med den
ärare som har motsvarande funktion

10.00- 12.00

Samtal med lärare inom programmet

12.00- 13.00

Lunch

13.00- 13.30

En eller flera av experterna besöker högskolans bibliotekarie
och bibliotek

13.30- 15.30

Samtal med studenter inom programmet. (Inkl en kort paus)

15.30- 16.30

Expertgruppen överlägger

16.30- 17.00

Avslutande samtal med rektor (personligen)

Intervjun

Intervjuerna genomförs lämpligen i form av s k konsultativa samtal.
Det är viktigt expertgruppen leder intervjun och håller initiativet samtalet
igenom.
Gruppen utser inom sig en ordförande för intervjun. Dessutom måste en i
gruppen utses att göra anteckningar under samtalets gång.
Vid flertalet av besöken kommer förutom experterna inom respektive
utbildningsprogram också en representant från ledningsgruppen att delta.
Representanten från ledningsgruppen kommer då inte att ta någon mer
aktiv roll än ledamöterna i övrigt.
Styrelseordföranden

Kontakten med ordföranden i styrelsen för högskolan kommer att initieras
av ledningsgruppen liksom de frågor som ska ställas till ordföranden. I de fall
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mer än en expertgrupp ska besöka högskolan förs samtal med ordföranden
endast vid ett tillfälle. Vid vilket av besöken som det mötet äger rum är en
fråga vi återkommer till. Ambitionen är att i varje fall vid dessa tillfällen ska
en representant från ledningsgruppen delta.
Lärarna

Lärarna bör representera skilda kategorier i undervisningen på alla nivåer/
terminer inom utbildningsprogrammet. Också de lärare som är verksamma
på eventuella distansorter bör vara företrädda i lärargruppen. Det totala
antalet lärare som rektor utser har dock begränsats till en grupp om högst 7
personer.
Studenterna

Liksom lärarna bör de studenter som deltar i samtalen representera de olika
stadierna inom programmet. Bland studenterna bör dessutom ingå någon
som läser på en eventuell distansort. Sammanlagt högst 7 studenter i
gruppen. Studentrepresentanterna utses av studenterna på sätt de själva
beslutar. Vi förutsätter att rektor förvissar sig om att de blir utsedda.
Expertgruppen äter lunch på egen hand i student/personalrestaurangen.
Exempel på uppsatser/projektarbeten läggs på bordet i samband med intervjun.
”Dag för dag”- anteckningar

Samma dag som intervjun har gjorts sammanfattas intrycken och tecknas
ner. Erfarenheten har visat att man mycket snart blandar samman ”vad som
sades var” när sådana här intervjuer görs dagarna efter varandra. Vi är
tacksamma om dessa - låt vara- grova anteckningar så snart som möjligt
sänds in till ledningsgruppen.
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6 Praktiska frågor i samband med intervjubesöken
Reseplaneringen

Intervjubesöken inleds den 5 september och beräknas vara avslutade den 16
november.
Från ledningsgruppens sida har man försökt lägga upp sitt reseschema så att
någon härifrån alltid deltar i det första besöket gruppen gör. Man är också
beredd att delta i gruppens diskussion om strukturen för intervjun dagen
innan detta besök görs. När och var planeringsmöte äger rum är vi därför
tacksamma om någon i gruppen meddelar den i ledningsgruppen som ska
delta i besöket.
Ledningsgruppens reseschema lämnas här som bilaga. Adresser, telefon och
telefaxnummer till ledamöterna och experterna har sänts ut tidigare.
Resor och uppehälle

Researrangemangen, biljetter och hotell, ombesörjs av Nyman & Schultz
och beställs på tel 08/679 66 15. Kontaktperson på det kontoret är Brian
Weitkamp.
Beställningarna görs på Högskoleverkets
kontonr 721 71 35 referens: Brita Bergseth.
För att underlätta arbetet bör samma hotell beställas för hela gruppen.
Beträffande resorna kan det också vara så att det vare sig finns lämpliga tågeller flygförbindelser mellan högskoleorterna exempelvis på kvällstid.
I sådana fall har vi bett att resebyrån föreslår någon annan lösning.
För att underlätta adminstrationen är man på resebyrån tacksam om en av
ledamöterna i respektive exepertgrupp tar på sig uppgiften att beställa hotell
och resor mellan högskoleorterna.
Högskoleverkets resersäkningsblankett bifogas. För resan betalas också
traktamente.
Kontakta oss på Högskoleverket för ytterligare upplysningar och om någonting händer, tel 08/453 42 10 till Brita Bergseth direkt ankn 42 24 eller
Gunilla Lengard-Tegnér direkt ankn 42 35, telefax 08/453 42 30.
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7 Dokumentationen av arbetet
Expertgruppernas uppdrag innefattar att sammanfattande dokumentera
analys och slutsatser av sina intervjuer och miljöobservationer vid respektive
högskola.
1. Högskolemässighet
• generellt för högskolan som helhet
• specifikt för det aktuella utbildningsprogrammet
2. Forskningsanknytning
• vidtagna och eller beslutade åtgärder
• samverkansarrangemang
3. Kvalitetsutveckling
• mål och planer för kvalitetsutvecklingsarbetet
• organisation, system, metodik och resurser för att upprätta och utveckla
kvalitetsarbetet
• genomförande och måluppfyllelse
4. Yrkes/samhällsrelevans
Utbildningsprogram som leder till
• yrkesexamen enligt examensordningen bedöms utöver högskolemässighet också ifråga om yrkesrelevans, aktualitet etc.
• högskoleexamen med en specifikt angiven yrkesinriktning bedöms utöver högskolemässigheten också ifråga om samhällsrelevans.
• generell högskoleexamen bedöms ifråga om högskolemässighet.
Senast den 30 november ska expertgruppen ha lämnat en sammanfattande
analys till ledningsgruppen.
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Kalmar läns vårdhögskola
nybörjarplatser
helårsstudenter

Vårdhögskolan i Växjö
nybörjarplatser
helårsstudenter

16
28

80
204

90
230

175
491

64
151

Hälsohögskolan i Jönköping
nybörjarplatser
helårsstudenter

46
124

170
382

32
44

48
110

Hälsouniversitetet
i Linköping
nybörjarplatser
helårsstudenter

175
470
125
271

80
192

Vårdhögskolan i Uppsala
nybörjarplatser
helårsstudenter

20
29

12
11

16
45

299
476

Sjuksköt
progr

Vårdhögskolan i Eskilstuna
nybörjarplatser
helårsstudenter

152
339

Karolinska institutet
nybörjarplatser
helårsstudenter
65
99

Sjukgymn
progr

80
242

2)

Ortopeding
progr

Sophiahemmets
sjuksköterskeskola
nybörjarplatser
helårsstudenter

100
156

Missbr
progr

105
253

64
87

Lab vet
progr

Röda Korsets
sjuksköterskeskola
nybörjarplatser
helårsstudenter

15
5

Hälsovet
progr

60
183

59
146

Arb ter Audionom Barnmorsk Hälsoek
progr
progr
progr
progr

Ersta högskola 1)
nybörjarplatser
helårsstudenter

Hälsohögskolan
i Stockholm
nybörjarplatser
helårsstudenter

Högskola/Program

8
23

44
100

30
79

43
95

20
41

40
84

Social
progr
- omsorg

8
20

20
52

30
82

- ped

omsorg

24
34

20
66

116
276

146
340

345
880

339
754

145
312

320
761

152
339

80
242

105
253

60
183

627
1100

Tandhyg Totalt 0)
progr

Bilaga 2 Antal nybörjarplatser och helårsstudenter fördelade på högskola och program 1994/95
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40
37

24
45

126
285

60
201

Sjuksköt
progr

22
23
0 4)
15

Vårdhögskolan i Borås
nybörjarplatser
helårsstudenter

Skaraborgs vårdhögskola
nybörjarplatser
helårsstudenter

Vårdhögskolan i Vänersborg
nybörjarplatser
helårsstudenter
16
30

60
67

80
201

165
362

110
297

50
123

115
499

49
57

Vårdhögskolan i Göteborg
nybörjarplatser
helårsstudenter

14
31

72
172

Bohusläns vårdhögskola
nybörjarplatser
helårsstudenter

48
132

70
220

Lunds universitet 2)
nybörjarplatser
helårsstudenter
Vårdhögskolan i Halland
nybörjarplatser
helårsstudenter

270
548

32
68

12
18

Sjukgymn
progr

Vårdhögskolan Lund/
Helsingborg
nybörjarplatser
helårsstudenter

Ortopeding
progr

130
261

Missbr
progr

50
42

20
24

Lab vet
progr

Vårdhögskolan i Malmö
nybörjarplatser
helårsstudenter

64
151

Hälsovet
progr

127
310

20
15

Arb ter Audionom Barnmorsk Hälsoek
progr
progr
progr
progr

Vårdhögskolan Kristianstad
nybörjarplatser
helårsstudenter

Blekinge internationella
hälsohögskola
nybörjarplatser
helårsstudenter

Högskola/Program

20
44

16
34

40
102

26
94

30
62

0 3)
15

Social
progr
- omsorg

16
38

30
57

52
101

- ped

omsorg

20
41

16
15

16
16

18
17

185
421

148
350

106
240

456
1187

72
172

86
235

126
285

418
821

274
514

175
388

100
255

Tandhyg Totalt 0)
progr

118
24

12

16

Ortopeding
progr

64
156

Sjukgymn
progr

90
215

110
267

110
245

88
233

Sjuksköt
progr

5)

4)

3)

2)

1)

0)

Summan är beräknad på decimaltal och kan visa små differenser i heltal
Inom högskolan ges också diakoniutbildning
Institutionen för sjukgymnastik
Utbildningen nedlagd 1994/95
Ingen nyintagning 1994/95
Utbildningen anordnades inte 1993/94 och 1994/95

74

347

15

45

705

11

45

1037

501

Totalt, helårsstudenter

259

435

Totalt, nybörjarplatser

1392

584

8584

3514

60
206

32
79

Vårdhögskolan Boden
nybörjarplatser
helårsstudenter

36
96

160
380

60
141

Hälsohögskolan i Umeå
nybörjarplatser
helårsstudenter
42
48

83
230

Vårdhögskolan i Östersund
nybörjarplatser
helårsstudenter

140
323

20

Missbr
progr

Vårdhögskolan i Sundsvall/
Örnsköldsvik
nybörjarplatser
helårsstudenter
12
30

40
41

16
29

Lab vet
progr

145
294

41

Hälsovet
progr

Vårdhögskolan i Gävle
nybörjarplatser
helårsstudenter

18
27

10
10

24
49

Vårdhögskolan i Falun
nybörjarplatser
helårsstudenter

0 4)
20
12
12

60
128

Arb ter Audionom Barnmorsk Hälsoek
progr
progr
progr
progr

Vårdhögskolan i Örebro
nybörjarplatser
helårsstudenter
Vårdhögskolan i Västerås
nybörjarplatser
helårsstudenter

Hälsohögskolan i Värmland
nybörjarplatser
helårsstudenter

Högskola/Program

1243

505

30
64

25
46

25
60

20
48

40
91

0 4)
48

32
74

16
45

454

205

25
56

24
49

Social omsorg
progr
- omsorg
- ped

328

188

30
52

16
31

16
26

0 4)
0 5)

12
30

14279

6304

158
444

406
878

108
290

190
428

201
416

116
298

122
279

290
605

132
337

Tandhyg Totalt 0)
progr

Bilaga 3
UNIVERSITETSKANSLERN
KANSLERSÄMBETET

18 april 1995
Enligt sändlista

Utvärdering av de medellånga vårdutbildningarna
Den första etappen av vårt utvärderingsarbete – insamling av vissa
basuppgifter och skriftlig dokumentation om högskolans verksamhet - har
nu avslutats.
Vi tackar er för ett gediget material som nu bearbetas på olika sätt.
Såsom planerats återkommer vi här med ytterligare ett antal frågor. Frågor
som ledningsgruppen formulerat i syfte att få en något djupare och mer
nyanserad bild av verkligheten. Vi är medvetna om att några av de frågor vi
här ställer i vissa avseenden redan har besvarats av flertalet bland er.
I enkäten lämnar vi utrymmen för era svar som därmed bör vara mycket
kortfattade.
Svaren på enkäten, som här bifogas, lämnas till Kanslersämbetet
senast den 18 maj.
Än en gång, varmt tack för er medverkan.
Med vänlig hälsning

Owe Petersson
Ordförande i ledningsgruppen
Brita Bergseth
Projektsekreterare
Bilaga:
ENKÄT Utvärdering av utbildningarna vid vårdhögskolorna, m fl
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KANSLERSÄMBETET

ENKÄT
1995-04-13

VÅRDHÖGSKOLA:.....................
ENKÄTEN ÄR BESVARAD AV:
.......................................................

UTVÄRDERING AV UTBILDNINGARNA VID VÅRDHÖGSKOLORNA
M FL
Frågor i den andra etappen av materialinsamlingen
Frågorna besvaras och kommenteras dels med utgångspunkt från högskolans
samlade perspektiv dels - i tillämpliga delar - ur varje utbildningsprograms
perspektiv.
A Utvecklingen av utbildningen
1) Vilka är de väsentligaste förändringarna som under den senaste
treårsperioden initierats av Er högskola såväl ifråga om den samlade
verksamheten som ifråga om respektive utbildning?
2) Varför har dessa förändringar gjorts?
3) På vilket sätt har förändringarna kommunicerats och
genomförts? Vilken förändring har varit viktigast?
4) Beskriv problem och erfarenheter i samband med
utvecklingen av utbildningen?
5) Hur har problemen lösts?
6) Vilka är de väsentligaste utvecklingsprojekten som lagts fast inför
kommande treårsperiod? Ange dessa i prioritetsordning.
7) Hur och i vilken omfattning engagerar sig lärarna i högskolegemensamma frågor utöver formella uppdrag i styrelser och nämnder.
8) Hur och i vilken omfattning engageras lärarna i högskolegemensamma frågor utöver formella uppdrag i styrelser och nämnder.
B Lärarkompetens
1) Beskriv grunder och procedur för tillsättning av lärare.
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2) Hur stor andel av lärarna har under föregående år och/eller innevarande
år deltagit i pedagogisk utbildning alternativt pedagogiskt
utvecklingsarbete?
3) Hur utbildas lärarna i informationsteknologi?
4) Hur fördelas lärarnas tid på olika aktiviteter och vem beslutar om det?
5) Vilken klinisk anknytning har de fast anställda lärarna i sin
lärartjänstgöring?
6) Hur belönas lärarna för goda utbildningsinsatser?
C Studenter
1) Hur och av vem/vilka vägleds studenterna under sin utbildning?
2) På vilket sätt tar man vara på studenternas synpunkter och önskemål?
3) Hur engagerar sig studenterna i planering, uppföljning och utvärdering?
4) Hur engageras studenterna i planering, uppföljning och utvärdering?
5) Hur har formerna för studenternas inflytande förändrats under de senaste
tre åren?
6) Vilken undervisning får studenterna i tillämpad informationsteknologi?
7) Vilket stöd ges till studenterna ifråga om administrativ service?
D Undervisning/examination
1) På vilka grunder utses examinator?
2) Ange i genomsnitt hur många lärarledda undervisningstimmar per poäng
som har getts under innevarande läsår.
3) Hur stor del av dessa timmar har varit obligatoriska?
4) Ange vilken delkurs i utbildningsutbudet som innevarande läsår har flest
lärarledda undervisningstimmar. Vilken typ av undervisning är det fråga
om?
5) Ange vilken delkurs i utbildningsutbudet som innevarande läsår har minst
lärarledda undervisningstimmar. Vilken typ av undervisning är det fråga
om?
6) Relationen teori - praktik.
Ange i prioritetsordning 1 - 7 vilka skälen varit till beslut om fördelning av
den teoretiska respektive kliniska utbildningen på olika stadier.
( ) Allmänna innehållsmässiga överväganden
( ) Allmänna pedagogiska överväganden
( ) Praktiska överväganden
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( ) Önskemål/villkor från klinikerna (motsv)
( ) Teorilärarnas önskemål
( ) Tidigare studenters önskemål
( ) Annat (ange vad).
7) Hur planeras, organiseras och genomförs den kliniska utbildningen?
8) Finns särskilda avtal/överenskommelser mellan landstingets
(motsv) olika enheter om hur den kliniska utbildningen skall
genomföras.
9) Finns det någon särskild ekonomisk reglering i samband med sådana
överenskommelser.
10) Finns det vid utbildningsenheten några allmänna och/eller entydiga
uppfattningar om att den kliniska utbildningen borde organiseras på ett
annorlunda sätt? Om så är - hur tänker man handkas med de eventuella
önskemål som finns?
11) Hur tillvaratas och förs internationella erfarenheter in i undervisningen?
12) Hur bearbetas jämställdhetsfrågorna i utbildningen?
E Forskningsanknytning
1) Beskriv kortfattat hur valet av kurslitteratur går till. Ange om det eventuellt
finns några grundläggande principer för litteraturvalet?
2) Finns det riktlinjer om att en viss andel av litteraturen ska vara skriven på
annat språk än svenska?
3) Ange vilka forsknings- och utvecklingsprojekt som lärare anställda vid
högskolan varit engagerade i under föregående och/eller innevarande
läsår.
4) Fanns det under föregående år och/eller förekommer det under
innevarande läsår några interna utvecklingsprojekt? Vilka?
5) Vilka åtgärder har under föregående och/eller innevarande år vidtagits i
syfte att höja personalens möjligheter att bedriva forskningsanknuten
undervisning?
6) Vilka särskilda samarbetsarrangemang/avtal träffas med universitet och
högskolor med fasta forskningsresurser?
7) På vilket sätt får studenterna kunskap om forskning?
8) Hur engageras studenterna i olika utvecklings- och forskningsprojekt?
F Utvärdering
1) I hur stor utsträckning och på vilket sätt förekommer utvärderingar av
kurser/delkurser och av lärarnas undervisning?
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2) Utvärderas utbildningens kvalitet kontinuerligt. Beskriv i så fall hur?
3) Har det gjorts några djupare punktinsatser avseende utvärdering med hjälp
av extern expertis? Vem i så fall har stått för denna hjälp?
4) I hur stor utsträckning och på vilket sätt görs uppföljande utvärderingar
viss tid efter studiernas avslutning?
5) I hur stor utsträckning och på vilket sätt utnyttjas resultaten av
utvärderingarna till förbättring av utbildningen?
G Ledarskap, planering och uppföljning
1) Vilken är ledningens relation till högskolans styrelse?
2) Vilka är högskolans viktigaste intressenter, hur kommunicerar
högskolan med dessa och hur tar man vara på det som kommer fram i
kommunikationen?
3) I vilka former kommunicerar lärare - ledning?
Vem företräder här ledningen?
4) I vilka former kommunicerar studenter - ledning?
Vem företräder här ledningen?
5) Hur växer verksamhetsplanen fram?
6) Hur följer ledningen upp att verksamhetsplanen realiseras och hur
medvetandegörs de berörda om att man uppnått vad verksamhetsplanen
förutsätter?
H Undervisningsresurser, lokaler och utrustning
1) Har varje lärare en egen arbetsplats på högskolan?
2) Har varje lärare en egen dator?
3) Hur är relationen mellan antalet för studenterna tillgängliga
läsplatser i förhållande till det totala antalet studenter?
4) Hur är relationen mellan antalet för studenterna tillgängliga
datorarbetsplatser i förhållande till det totala antalet studenter?
5) Finns det särskilda uppehållsutrymmen för lärare och studenter
- gemensamma?
6) Ange i vilka processer och aktiviteter på högskolan som
informationshanteringen är datorbaserad.
7) Vilka olika typer av media finns tillgängliga i biblioteket?
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8) Antal monografier inom de olika utbildningsområdena - på svenska
respektive engelska - andra språk?
9) Antal facktidskrifter inom de olika utbildningsområdena - på svenska
respektive engelska - andra språk?
10) Vilka dagar och tider har biblioteket öppet?
Enkätsvaren sänds till:
Kanslersämbetet
att Brita Bergseth
Box 7575
103 93 Stockholm
Tel 08/453 42 24
Fax 08/453 42 30
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