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Sophiahemmet Ideell förening för Sophiahemmet
Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda
licentiatexamen och doktorsexamen inom området
människan i sjukdom, vård och hälsa
Universitetskanslersämbetets beslut
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) föreslår att Sophiahemmet Ideell förening för
Sophiahemmet Högskola (Sophiahemmet Högskola) får tillstånd att utfärda licentiatexamen
och doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.

Ansökan och ärendets hantering
Sophiahemmet Högskola har den 15 oktober 2015 ansökt hos UKÄ om tillstånd att utfärda
licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa. De
sakkunniga anförde i sitt yttrande den 28 juni 2016 till UKÄ att aspekterna område för
examenstillstånd och forskarutbildningsmiljö är otillfredsställande. Samtliga övriga aspekter
bedömdes dock som tillfredsställande. UKÄ instämde i de sakkunnigas bedömning och
beslutade den 28 juni 2016 att ge Sophiahemmet Högskola möjlighet att senast den 28
december 2016 komplettera sin ansökan. Sophiahemmet Högskola lämnade den 19 december
2016 in en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits baserat på de sakkunnigas yttrande
och kompletterande uppgifter den 24 januari 2017.
För granskning av ansökan har UKÄ utsett följande sakkunniga: professor emerita Ella
Danielson, Göteborgs universitet, professor Lena Mårtensson, Högskolan i Skövde och
professor Ulrica Nilsson, Örebro universitet. De sakkunnigas bedömning baseras på
Sophiahemmet Högskolas kompletterande redogörelse som lärosätet lämnade in den 19
december 2016 med kompletterande uppgifter inlämnade den 24 januari 2017. De sakkunniga
anser att aspekterna område för examenstillstånd och forskarutbildningsmiljö med dessa
redogörelser nu är tillfredsställande. Bedömningen av de övriga aspekterna som
tillfredsställande i yttrandet den 28 juni 2016 kvarstår. De sakkunnigas yttranden daterade
den 28 juni 2016 och den 7 mars 2017 bifogas.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Bedömningen av ansökan har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen (1992:1434)
och högskoleförordningen (1993:100) samt utifrån UKÄ:s aspekter och kriterier.
De sakkunnigas bedömning är att Sophiahemmet Högskola nu har de förutsättningar som
krävs för att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i sjukdom,
vård och hälsa och att området uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som
anges i högskoleförordningen. UKÄ instämmer i de sakkunnigas bedömning.
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Beslut i detta ärende har fattats av tf. myndighetschefen Annika Pontén efter föredragning av
enhetschefen Viveka Persson i närvaro av avdelningschefen Karin Järplid Linde och
chefsassistenten Agnes Ers samt kommunikationschefen Agneta Rolfer.

Annika Pontén
Viveka Persson
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Sophiahemmet Högskola
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Granskning av ansökan från Sophiahemmet Ideell
förening för Sophiahemmet Högskola om tillstånd att
utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom
området människan i sjukdom, vård och hälsa
Uppdraget
Sophiahemmet Ideell förening för Sophiahemmet Högskola (Sophiahemmet Högskola) har
ansökt hos regeringen om tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom
området människan i sjukdom, vård och hälsa. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har
anmodats att avge ett yttrande över ansökan. Vi, professor emerita Ella Danielson, Göteborgs
universitet, professor Lena Mårtensson, Högskolan i Skövde och professor Ulrica Nilsson,
Örebro universitet, har fått i uppdrag av UKÄ att granska ansökan.
Baserat på vårt yttrande daterat den 28 juni 2016 fattade UKÄ den 28 juni 2016 ett beslut om
att ge Sophiahemmet Högskola möjlighet att komplettera sin ansökan. Detta då bedömningen
var att aspekterna område för examenstillstånd och forskarutbildningsmiljö är
otillfredsställande fram tills att nödvändiga kompletteringar har gjorts.
Denna granskning berör därför endast aspekterna område för examenstillstånd och
forskarutbildningsmiljö och om de kompletteringar som lärosätet inkommit med inom den
angivna sexmånadersperioden åtgärdat de tidigare påpekade bristerna i dessa. För den
tidigare bedömningen av dessa aspekter samt bedömningen av de övriga aspekterna hänvisas
till yttrandet daterat 28 juni 2016.

Bedömning
Vår bedömning har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen och utifrån UKÄ:s aspekter och kriterier. Underlag för bedömningen har
varit den kompletterande redogörelsen som Sophiahemmet Högskola har lämnat in till
UKÄ den 19 december 2016 med kompletterande uppgifter inlämnade den 24 januari
2017.

Område för examenstillstånd
I översynen av området människan i sjukdom, vård och hälsa har det skett en konsolidering
av de fem forskningsinriktningarna akutsjukvård, kvinnors och barns hälsa, vård vid
långvariga sjukdomstillstånd, palliativ vård samt människans livsvillkor.
Forskningsinriktningarna inom området är nu vård vid långvariga sjukdomstillstånd och
reproduktiv och perinatal hälsa. De åtgärder som har gjorts i kompletteringen av ansökan är
att:
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den vetenskapliga basen för forskarutbildningen är forskningsinriktningarna vård vid
långvariga sjukdomstillstånd och reproduktiv och perinatal hälsa (före detta
kvinnors och barns hälsa)
forskningsinriktningen människans livsvillkor nu är integrerad i övriga inriktningar
forskningsinriktningen palliativ vård har förstärkts med nyrekrytering av en docent
och integreras nu i inriktningen vård vid långvariga sjukdomstillstånd
inriktningen akutsjukvård kommer att finnas kvar vid högskolan, men den utgör inte
längre en bas för forskarutbildningen. Med strategiska satsningar på inriktningen är
dock målet att akutsjukvård i framtiden ska kunna utgöra en god vetenskaplig bas för
forskarutbildning.

Det är vår bedömning att Sophiahemmet Högskola med konsolidering av inriktningarna till
vård vid långvariga sjukdomstillstånd (integrerat med palliativ vård) och reproduktiv och
perinatal hälsa nu uppvisar tillräckliga åtgärder för att kunna bedriva forskarutbildning inom
området människan i sjukdom, vård och hälsa.
Sammanfattande bedömning: Aspekten område för examenstillstånd är
tillfredsställande.

Forskarutbildningsmiljö
Konsolideringen av forskningsinriktningarna till vård vid långvariga sjukdomstillstånd
(integrerat med palliativ vård) och reproduktiv och perinatal hälsa stärker
forskarutbildningsmiljön. Lärosätet har genomfört en ny organisation som trädde i kraft vid
årsskiftet. I den nya organisationen har dekan (professor) för forskning det övergripande
ansvaret för utvecklingen inom forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. En docent (med
uppdrag) kommer att fungera som studierektor för forskarutbildningen.
Det är vår bedömning att forskarutbildningsmiljön, i och med konsolideringen till två
inriktningar för att bedriva forskarutbildning samt att det nu finns en professor med
övergripande ansvar för forskarutbildningsämnet vårdvetenskap och en studierektor för
forskarutbildningen, nu uppvisar tillräckliga åtgärder för att bedriva forskarutbildning inom
området.
Sammanfattande bedömning: Aspekten forskarutbildningsmiljö är tillfredsställande.

De sakkunnigas rekommendation
Sophiahemmet Högskola bedöms nu uppfylla alla kvalitetsaspekter för att kunna ge
licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa. Mot
bakgrund av ovanstående föreslår vi att Universitetskanslersämbetet till regeringen föreslår
att ge Sophiahemmet Högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom
området människan i sjukdom, vård och hälsa.

De sakkunniga,

Ella Danielson

Lena Mårtensson

Ulrica Nilsson
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Möjlighet till komplettering av Sophiahemmet, Ideell
förening för Sophiahemmet Högskolas ansökan om
tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen
inom området människan i sjukdom, vård och hälsa
(Remiss 2016-03-11, dnr U2016/01150/UH)

Ärendet
Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola har ansökt hos regeringen
om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området människan i sjukdom, vård
och hälsa vilket senare har förtydligats till licentiatexamen och doktorsexamen. UKÄ har
anmodats att avge ett yttrande över ansökan.
För granskning av ansökan har UKÄ utsett följande sakkunniga: professor emerita Ella
Danielson, Göteborgs universitet, professor Lena Mårtensson, Högskolan i Skövde och
professor Ulrica Nilsson, Örebro universitet. De sakkunnigas bedömning baseras dels på
Sophiahemmet Högskolas ansökan om examenstillstånd, dels på intervjuer som
genomfördes den 24 februari 2016. De sakkunnigas yttrande bifogas.
Bedömningen av ansökan har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen
(1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) samt utifrån de aspekter och kriterier
som finns sammanställda i Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om
tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom ett område (reg.nr 242-271-15).

Möjlighet till komplettering av ansökan
De sakkunnigas bedömning är att Sophiahemmet Högskola i dag inte har de
förutsättningar som krävs för att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom
området människan i sjukdom, vård och hälsa. De sakkunniga anser att aspekterna
område för examenstillstånd och forskarutbildningsmiljö är otillfredsställande fram tills
att nödvändiga kompletteringar gjorts. I dagsläget saknar tre av de fem för
forskarutbildningsämnet vårdvetenskap prioriterade forsknings- och
utbildningsinriktningarna forskning av tillräcklig omfattning och kvalitet. Endast två av
dessa fem inriktningar bedöms ha tydligt fokus och god vetenskaplig bas.
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Av de sakkunnigas yttrande framgår vilka brister lärosätet bör åtgärda för att aspekterna
ska bedömas som tillfredsställande
UKÄ instämmer i de sakkunnigas bedömningar.
Mot denna bakgrund ger UKÄ Sophiahemmet högskola möjlighet att senast inom sex
månader, dvs. den 28 december 2016, inkomma med en redogörelse för åtgärderna som
har genomförts.
Om någon redogörelse inte inkommer kommer UKÄ att fatta beslut om ansökan på
befintligt underlag. Anstånd med att inkomma med redogörelsen kommer inte att
medges.
Beslut i ärendet har fattats av universitetskanslern Harriet Wallberg efter föredragning av
utredaren Susanna Lindenskoug i närvaro av strategi- och planeringsansvarige Per
Westman, avdelningschefen Karin Järplid Linde och enhetschefen Lisa Jämtsved
Lundmark.

Harriet Wallberg
Susanna Lindenskoug

Kopia till:

Regeringskansliet, utbildningsdepartementet
De sakkunniga
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Granskning av ansökan från Sophiahemmet, Ideell
förening för Sophiahemmet Högskola om tillstånd att
utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom
området människan i sjukdom, vård och hälsa
Uppdraget
Sophiahemmet Högskola har ansökt hos regeringen om tillstånd att utfärda
licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har anmodats att avge ett yttrande över ansökan. Vi,
professor emerita Ella Danielson, Göteborgs universitet, professor Lena Mårtensson,
Högskolan i Skövde och professor Ulrica Nilsson, Örebro universitet, har fått i uppdrag av
UKÄ att granska ansökan.

Bedömning
Vår bedömning har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen och utifrån de aspekter och kriterier som finns sammanställda i
Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda examen
på forskarnivå inom ett område. Universitetskanslersämbetet (reg.nr 242-271-15).
Underlag för bedömningen har varit Sophiahemmet Högskolas ansökan om
examenstillstånd samt intervjuer som genomfördes den 24 februari 2016. Vid detta
tillfälle genomfördes gruppvisa samtal med högskolans ledning, övergripande
ansvariga och operativt ansvariga för utbildningen, samt handledare och
doktorander.
Område för examenstillstånd
Sophiahemmet Högskola söker tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen
inom området människan i sjukdom, vård och hälsa, som utgår från att sjukdom och hälsa
upplevs utifrån individens perspektiv och den situation hon eller han befinner sig i.
Områdets vetenskapliga produktion finns inom två delområden – upplevelser av
sjukdom, vård och kris samt metoder och modeller i hälso- och sjukvård – som bedöms
vara både rimliga och ändamålsenliga. Det finns en överlappning mellan delområdena
och tillsammans ger dessa en vetenskaplig helhet där delarna stöder helheten och
varandra med tyngdpunkt på patientnära tillämpad forskning.
Det forskarutbildningsämne som lärosätet avser att inrätta är vårdvetenskap och detta
ämne utgör också områdets avgränsning. Forskarutbildningsämnet vårdvetenskap har fem
prioriterade forsknings- och utbildningsinriktningar: akutsjukvård, kvinnors och barns
hälsa, människans livsvillkor, palliativ vård samt vård vid långvariga sjukdomstillstånd.
Vi finner att dessa inriktningar är alltför omfattande och de överlappar ibland också
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varandra. En inriktning som människans livsvillkor kan till exempel inrymmas i var och
en av de övriga fyra inriktningarna. Vidare ligger den pedagogiska forskningen med
högskolepedagogiskt fokus huvudsakligen utanför dessa inriktningar vilket bedöms vara
en nackdel. Den pedagogiska forskning som rör kommunikation för ett säkrare
patientomhändertagande skulle kunna ökas inom samtliga inriktningar för att ytterligare
stödja området människan i sjukdom, vård och hälsa. De prioriterade forsknings- och
utbildningsinriktningarna är snarare organiserade i relation till högskolans utbildningar på
grundnivå och avancerad nivå än till specifika forskningsinriktningar med tillhörande
forskargrupper. Forskarna arbetar ofta inom flera av dessa inriktningar. Området för
forskarutbildning bedöms vara otillfredsställande då endast två av inriktningarna, vård
vid långvariga sjukdomstillstånd samt kvinnors och barns hälsa, bedöms ha en god
vetenskaplig bas för forskarutbildning. För övriga inriktningar krävs en översyn och
konsolidering samt ytterligare utveckling av forskargrupper för att forskarutbildning ska
kunna bedrivas på en hög vetenskaplig nivå. Två av inriktningarna, akutsjukvård och
palliativ vård, verkar vara i ett uppbyggnadsskede vilket visar sig i den vetenskapliga
basen som framgår av aktiviteten inom inriktningarna. Vidare är forskningsfokus för
grupperade forskare inte helt i överensstämmelse med vad inriktningarna akutsjukvård
och palliativ vård uppges stå för.
Den planerade forskarutbildningen i vårdvetenskap inom området människan i sjukdom,
vård och hälsa är redovisad översiktligt med bas- och fördjupningskurser kopplade till
området. Baskurserna är tänkta att ge en bred orientering i studiedesign och
forskningsmetoder, medan valbara kurser ger möjlighet till fördjupning inom området
och den egna forskningsinriktningen. Fördjupningskurserna behöver justeras beträffande
omfattningen av inriktningar till det antal doktorander som planeras årligen.
Forskarutbildningen är planerad att ges inom ramen för en forskarskola, men under
intervjuerna med lärosätet framkom att ”forskarskola” inte avser forskarskola i egentlig
bemärkelse utan syftar på det sammanhållna kursutbudet inom vårdvetenskap för området
människan i sjukdom, vård och hälsa.
I ansökan och vid intervjuerna fördjupades bilden av att det bör ske en översyn och
konsolidering av inriktningarna gällande forskningen och utvecklingen av forskargrupper
inom området för forskarutbildning och forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. Vi
menar att området också skulle tjäna på att några inom området ges ett övergripande
ansvar för utvecklingen av forskarutbildningsämnet vårdvetenskap.
Området relaterar till lärosätets utbildningar på ett övertygande och rimligt sätt.
Sophiahemmet Högskola har valt att starkt knyta ansökan till de utbildningar lärosätet ger
på grundnivå och avancerad nivå. Detta har sina fördelar, men upplägget håller inte fullt
ut då vissa inriktningar saknar forskning av tillräcklig omfattning och kvalitet eller ter sig
något konstruerade för att passa in i strukturen.
Sammanfattande bedömning: Aspekten område för examenstillstånd är
otillfredsställande.
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Forskarutbildningsmiljö
Endast två av de prioriterade forsknings- och utbildningsinriktningarna inriktningarna,
vård vid långvariga sjukdomstillstånd samt kvinnors och barns hälsa, bedöms ha tydligt
fokus och god vetenskaplig bas inom berörda inriktningar. För inriktningarna
akutsjukvård, människans livsvillkor samt palliativ vård krävs en översyn och
konsolidering samt fortsatt utveckling av forskningsfokus för berörda forskare.
Omfattningen av vetenskapliga publikationer är måttlig, men de har ett vetenskapligt djup
och finns inom vedertagna tidskrifter för vårdvetenskap. Forskningslaboratoriet är dock
en styrka i forskningsmiljön med hänsyn till de två ingående delområdena i området
människan i sjukdom, vård och hälsa. Med ett eget laboratorium finns möjligheter att
bedriva viss grundforskning som kan stärka den patientnära forskningen genom den
modell- och metodutveckling som sker.
Vid Sophiahemmet Högskola finns en tradition av forskarutbildning där doktoranderna är
inskrivna vid andra lärosäten men deltar i det dagliga arbetet vid högskolan. Forskare och
doktorander är organiserade i avdelningen för forskning och forskarutbildning med en
forskningschef som tillika är studierektor för forskarutbildningen. Tretton doktorander
som är inskrivna vid Karolinska institutet har sina huvudhandledare vid Sophiahemmet
Högskola. Dessutom redovisas ytterligare åtta doktorander med extern finansiering varav
hälften också är inskrivna vid Karolinska institutet. Seminarier anordnas kontinuerligt
med forskare och doktorander. Regelbundna seminarier arrangeras också inom respektive
forsknings- och utbildningsinriktning. Halvtidsseminarier, predisputationer och
disputationer genomförs vid högskolan varvid en väsentlig del av forskarutbildningen
bedöms finnas vid högskolan. Sophiahemmet Högskola har ett omfattande nationellt och
internationellt nätverk som gagnar både handledare och doktorander genom aktivt
deltagande i konferenser och samarbete med flera internationella universitet avseende
utbildning och forskning.
Infrastrukturen är god och ger möjligheter att bedriva forskning. Doktoranderna har egna
arbetsplatser med datorer men också tillgång till ett eget utrymme, på den så kallade
”doktorandvinden”, där de både kan arbeta ostört och ges möjlighet att stödja varandra i
doktorandgruppen. Varje doktorand får efter beviljad ansökan en så kallad
”forskningsryggsäck” med egna medel som under utbildningen ska täcka kostnader för
bland annat etisk ansökan, språkgranskning och konferenser. Biblioteket är en god
tillgång för doktorander, forskare och lärare vid högskolan. Bibliotekarierna ger stöd i
informationssökning och har i övrigt ansvar för frågor kring ”Open Access”,
parallellpublicering, bibliometri- samt upphovsrättsfrågor. Ett forskningsetiskt råd är
inrättat vid högskolan för att bistå forskare och doktorander med vägledning avseende
etikansökan för forskningsprojekt.
Vid intervjuerna framkom att forskningsmiljön vid Sophiahemmet Högskola stärker
kontakterna mellan forskare och doktorander. Forskningschefen tillika studierektor följer
upp doktorandernas individuella studieplaner och denna funktion är inte enbart en resurs
för doktorander utan inkluderar även stöd till handledare och nydisputerade forskare. Vi
menar att i uppbyggnaden av en egen forskarutbildning torde det vara en fördel att ha en
person med övergripande ansvar för utvecklingen inom forskarutbildningsämnet
vårdvetenskap och en person som fungerar som studierektor för forskarutbildning.
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Sammantaget anser bedömargruppen att delar av aspekten forskarutbildningsmiljö är
tillgodosedda vid Sophiahemmet Högskola. Det väsentliga är dock att en översyn behövs
av forskningsinriktningarna och en fortsatt utveckling av forskningsfokus för berörda
forskare inom desamma för att miljön i sin helhet ska kunna bli tillfredsställande.
Sammanfattande bedömning: Aspekten forskarutbildningsmiljö är otillfredsställande.

Handledarresurs
Handledarresurser finns i tillräcklig omfattning och kvalitet med åtta professorer, fyra
docenter och fem lektorer Kontinuiteten är god då de flesta arbetar heltid. De seniora
forskarna inom forskarutbildningsämnet har handledarutbildning och har även erforderlig
handledarerfarenhet inom forskarutbildning. Majoriteten av övriga disputerade lektorer
har också genomgått handledarutbildning. Pensionsavgångar under en tioårsperiod torde
täckas upp av de nydisputerade av vilka en grupp om sex personer är födda på 1970-talet.
Därtill kommer ett tjugotal som utbildas för närvarande. Fördelningen av handledare
mellan inriktningar bör ytterligare förbättras vid översyn avseende antal inriktningar. De
18 doktoranderna verkar vara jämnt fördelade med hänsyn till handledarresurser. För
varje doktorand planeras handledning i en omfattning av tio procent av heltidsanställning
fördelad mellan huvudhandledare och biträdande handledare. I den planerade
forskarutbildningens första år beräknas åtta doktorander att antas. En beräknad ökning av
två doktorander per år innebär 14 doktorander år fyra.
Sammanfattande bedömning: Aspekten handledarresurs är tillfredsställande.

Kvalitetssäkring
Det finns en kvalitetsplan som redogör för forskarutbildningens kvalitet.
Forskarutbildningen sorterar under avdelningen för forskning och forskarutbildning.
Kvaliteten skulle dock höjas ytterligare genom att ha en professor med övergripande
ämnesansvar och en studierektor för forskarutbildningen. Kvalitetsplanen avhandlar
rekrytering, antagning av doktorander, forskarutbildningskurser med uppföljning,
progressuppföljning samt avhandling och disputation. Den allmänna studieplanen för
forskarutbildning samt kursplaner tillstyrks i högskolans forskningsnämnd och fastställs
av högskolenämnden. Antagning av doktorander, godkännande av handledare samt
godkännande av individuella studieplaner tillstyrks i avdelningens antagningsnämnd och
beslut tas av forskningsnämnden. En särskild disputationskommitté ska inrättas vid
högskolan. Inflytande för doktorander över forskarutbildningen tillförsäkras genom
representation i forskarutbildningskommittén, forskningsnämnden och högskolenämnden.
Ett internt kvalitetssystem för utvärdering av utbildning på forskarnivå uppges tillkomma.
Sammanfattande bedömning: Aspekten kvalitetssäkring är tillfredsställande.

Ekonomi
Lärosätet kommer att ha tillräcklig och uthållig finansiering för forskarutbildning inom
området. Högskolan har garantier genom högskolans huvudman, Sophiahemmet ideella
förenings, att erhålla minst samma belopp som det framtida statliga anslaget. Detta
uppgår till fem miljoner och hela budgeten för forskarutbildningen med uppräkning är
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9 099 tkr 2017 och 12 368 tkr 2020. Budgeten täcker lönekostnader för åtta doktorander
år ett med en årlig ökning upp till 14 år fyra och därutöver kostnader för handledning,
forskarutbildningskurser, konferenser, avhandling, disputation, publiceringskostnader och
administration. Kursbudgeten kan inrymma cirka tre kurser per år vilket vi anser vara
rimligt för högskolan. Medel för forskning erhålles dessutom med anslag från olika
fonder vid Sophiahemmet med drygt en miljon årligen. Några forskare har också beviljats
externa anslag från Vetenskapsrådet, Vårdalstiftelsen, Kampradstiftelsen och
Riksbankens Jubileumsfond. De externa anslagen är viktiga för forskningen inom de
olika inriktningarna.
Sammanfattande bedömning: Aspekten ekonomi är tillfredsställande.

Sammanfattande bedömning och motivering till förslag till beslut
Sammanfattningsvis är vår bedömning att Sophiahemmet Högskola i dagsläget inte har
förutsättningar att ge licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i
sjukdom, vård och hälsa. De aspekter som är otillfredsställande är område för
examenstillstånd och forskarutbildningsmiljö.
Däremot bedöms aspekterna bli tillfredsställande under förutsättning att lärosätet
•

för området och forskarutbildningsämnet vårdvetenskap genomför en översyn
och konsolidering av de olika forskningsinriktningarna och en fortsatt utveckling
av forskningsfokus för berörda forskare inom desamma. Till exempel skulle
några inom området kunna ges ett övergripande ansvar för den redan påbörjade
utvecklingen av forskarutbildningsämnet vårdvetenskap.

Aspekterna område för examenstillstånd och forskarutbildningsmiljö bedöms i dagsläget
som otillfredsställande fram tills att nödvändiga kompletteringar har gjorts. Övriga
aspekter är i huvudsak väl uppfyllda.

De sakkunnigas rekommendation
Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar vi att Universitetskanslersämbetet ger
Sophiahemmet Högskola möjlighet till komplettering av ansökan om tillstånd att utfärda
licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.

De sakkunniga

Ella Danielson

Lena Mårtensson

Ulrica Nilsson

