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Yttrande över Folkuniversitetet i västra regionens
ansökan om rätt att utfärda psykoterapeutexamen
(Remiss 2008-10-20, dnr U2008/6653/UH)
Högskoleverket föreslår att ansökan från Folkuniversitetet i västra regionen
om rätt att utfärda psykoterapeutexamen avslås.

Ansökan och ärendets hantering
Folkuniversitetet i västra regionen har den 15 oktober 2008 ansökt hos regeringen
om rätt att utfärda psykoterapeutexamen. Högskoleverket har av regeringen
anmodats att avge ett yttrande om ansökan. För prövningen har Högskoleverket
utsett följande sakkunniga: divisionschef Olav Bengtsson, Barn- och ungdomspsykiatri vid Stockholm läns landsting; professor Philip Hwang vid psykologiska
institutionen, Göteborgs universitet; professor emerita Marianne Cederblad,
Stockholm samt professor Lennart Melin vid institutionen för psykologi, Uppsala
universitet. De sakkunniga har granskat ansökan med tillhörande bilagor samt
inkommen komplettering. Platsbesök har inte genomförts. De sakkunnigas
yttrande bifogas.
Bedömning
Bedömarna har tagit sin utgångspunkt i högskolelag och -förordning samt aspekter
och kriterier från tidigare genomförda examensrättsprövningar.
För utbildningar som ansöker om examensrätt på avancerad nivå gäller att den
vetenskapliga miljön inom området är av sådan kvalitet och omfattning att
högskolan kan erbjuda utbildning med nära anknytning till utbildning på
forskarnivå i relevanta ämnen. De sakkunniga anser inte att den sökta
psykoterapeututbildningen uppfyller detta krav. Bedömarna anser vidare att den
sökta utbildningen inte uppfyller kravet på att studenterna ska ges möjlighet att ta
aktiv del av högskolans forsknings- och forskarutbildningsmiljö.
Sammanfattningsvis anser de sakkunniga att den sökta utbildningen inte
uppfyller kraven på högskolemässig utbildning på avancerad nivå.
Högskoleverket instämmer i de sakkunnigas bedömning.

Högskoleverkets ställningstagande
Högskoleverket föreslår att Folkuniversitetet i västra regionens ansökan om rätt att
utfärda psykoterapeutexamen avslås.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Anders Flodström efter
föredragning av utredaren Gun Eriksson i närvaro av informationschefen Eva
Ferndahl, planeringssekreteraren Carolina Johansson och t.f avdelningschefen
Joakim Palestro.

Anders Flodström
Gun Eriksson

Kopia till:
Folkuniversitetets förbundskansli
Folkuniversitetet i västra regionen
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Bedömargruppens yttrande angående Folkuniversitetet
i västra regionens ansökan om rätt att utfärda psykoterapeutexamen
Bakgrund
Ansökan och bedömare
Folkuniversitetet i västra regionen ansökte den 10 oktober 2008 hos regeringen
om rätt att utfärda psykoterapeutexamen på avancerad nivå. För prövningen har
Högskoleverket utsett följande sakkunniga: divisionschef Olav Bengtsson, Barnoch ungdomspsykiatri vid Stockholm läns landsting; professor Philip Hwang vid
psykologiska institutionen, Göteborgs universitet; professor emerita Marianne
Cederblad, Stockholm samt professor Lennart Melin vid institutionen för
psykologi, Uppsala universitet. De sakkunniga har granskat ansökan med
tillhörande bilagor samt inkommen komplettering.
Folkuniversitetet
Folkuniversitetet är en stiftelse grundad 1942. Stiftare är Göteborgs universitet,
Folkuniversitetsföreningen och Göteborgs Förenade Studentkår. Folkuniversitetet
är en vuxenutbildningsorganisation som bedriver undervisning på olika nivåer med
hjälp av lärare och forskare från universitet och högskolor. Vid den aktuella
utbildningen kommer utbildningen att organiseras som ett samarbete mellan
Stiftelsen Folkuniversitetet/Kursverksamheten vid Göteborgs universitet,
vetenskapsteori vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet och
Psykoterapiakademin i Göteborg. I den sistnämnda organisationen återfinns
ämneslärare och handledare vilka tagit initiativ till den tänkta utbildningen.
Utbildningen kommer att hållas på halvfart och omfatta 90 högskolepoäng på
avancerad nivå. Parallellt med studierna ska alla studerande arbeta med
psykiatriska/psykoterapeutiska uppgifter. Fullgjord utbildning kommer att leda till
legitimationsgrundande psykoterapeutexamen på humanvetenskaplig grund.
Utbildningen kommer att vara avgiftsbelagd.
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Den tänkta psykoterapeututbildningen kommer att utformas för att kunna vara
forskningsförberedande, vilket konkret skulle kunna innebära en framtida
utbildning på masterexamensnivå.
I ansökan anges ett totalantal om åtta lärare vilka regelbundet återkommer under
utbildningen. Av dessa är fyra disputerade inom ämnesområdena neurologi,
psykoanalytiska studier, vetenskapsteori respektive socialmedicin. I ansökan anges
att utöver dessa lärare kommer ytterligare disputerade lärare från vetenskapsteori,
humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet, att medverka i utbildningen.
Dessutom kommer ett antal specialistkompetenta timlärare att anlitas vid enstaka
undervisningstillfällen.

Bedömning
Bedömarnas utgångspunkter
Bedömarna har tagit sin utgångspunkt i lag och förordning samt aspekter och
kriterier från tidigare genomförda examensrättsprövningar. Underlag för
bedömning har grundat sig på skriftligt material från utbildningsanordnaren.
Platsbesök har inte genomförts.
Utbildningsmiljö
För utbildningar som ansöker om examensrätt på avancerad nivå gäller, enligt
högskoleförordningen 6 kap. 26 §, att den vetenskapliga miljön inom området är
av sådan kvalitet och omfattning att högskolan kan erbjuda utbildning med nära
anknytning till utbildning på forskarnivå. Högskoleverket har i tidigare
examensrättsprövningar av masterexamen tolkat detta som att det ska finnas en
forskningsmiljö vid högskolan, inom vilken det bedrivs forskarutbildning. Vidare
ställs krav på att studenterna har möjlighet att ta aktiv del av högskolans
forsknings- och forskarutbildningsmiljö.
Bedömargruppen anser att den sökta psykoterapeututbildningen vid
Folkuniversitetet i västra regionen, inte uppfyller dessa kriterier.

Lärarkapacitet och lärarkompetens
För att garantera kvaliteten för utbildningar på avancerad nivå krävs som regel
minst två docentkompetenta lärare inom huvudområdet, som är
tillsvidareanställda vid lärosätet.
I den beskrivna utbildningen framgår inte om någon/några av de namngivna
lärarna är tillsvidareanställda vid Folkuniversitetet.
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Bedömargruppen anser att det inte går att uttala sig om anställningsförhållandena
för lärarna i den tänkta utbildningen och därmed kan inte kravet om minst två
tillsvidareanställda docenter bedömas.

Stabilitet, långsiktighet och ekonomi
Att bedriva högskoleutbildning och att inneha examensrätt är ett långsiktigt
åtagande. Lärosätet måste därför ha förutsättningar att upprätthålla god kvalitet i
undervisningen över lång tid. Därtill krävs rimliga ekonomiska förutsättningar.
I beskrivningen av den sökta utbildningen återfinns varken reflektioner avseende
stabilitet eller långsiktighet. Därtill saknar ansökan en ekonomisk redogörelse för
hur den tänkta utbildningen ska finansieras.
Bedömargruppen anser att avsaknaden av ekonomisk redogörelse gör att det inte
går att bedöma om kravet på stabilitet och långsiktighet uppfylls.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis anser bedömargruppen att den sökta utbildningen inte
uppfyller kraven på högskolemässig utbildning på avancerad nivå och föreslår
därför att ansökan från Folkuniversitetet i västra regionen om examensrätt för
psykoterapeututbildning avslås.
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