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Uppföljning av ifrågasättande av examensrätten i
folkhälsovetenskap vid Örebro universitet
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta examensrätten i
folkhälsovetenskap vid Örebro universitet.
Vid utvärderingen av ämnet folkhälsovetenskap år 2006 (Reg. nr. 643-2478-05)
ifrågasatte Högskoleverket examensrätten på kandidatnivå i ämnet. Motiveringen
till att ifrågasätta examensrätten var:
Vid Örebro universitet, som ger en kandidatexamen med folkhälsovetenskap
som huvudämne är lärarkapaciteten otillräcklig, eftersom flera lärare är tjänstlediga
i olika omfattning och en betydande del av undervisningen bedrivs av vikarier med
begränsad samlad kompetens inom ämnet. En del kandidatuppsatser examineras
av icke disputerade lärare. Progressionen inom framförallt metodkurserna är svag
liksom forskningsanknytningen.
För uppföljningen av examensrätten har Högskoleverket engagerat två
sakkunniga: professor Anne Hammarström och docent Lars Fredén som var
ordförande respektive tillförordnad ordförande vid den föregående utvärderingen
2006.

Bedömning
Bedömarna anser att de åtgärder som vidtagits sedan prövningen år 2006
tillräckligt väl överensstämmer med deras rekommendationer. Deras yttrande
bifogas nedan.
Högskoleverkets beslut
Högskoleverket instämmer i de sakkunnigas bedömning. Det föreligger inte längre
skäl att ifrågasätta kandidatexamensrätten i folkhälsovetenskap vid Örebro
universitet.
Detta beslut har fattats av universitetskansler Anders Flodström efter
föredragning av projektansvarig Magnus Johansson i närvaro av biträdande
avdelningschef Maud Quist, huvudsekreterare Lena Adamson och
informationschef Eva Ferndahl.

Anders Flodström
Magnus Johansson
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Sakkunnigas yttrande
Högskoleverkets bedömargrupp gav i sin granskning under 2006 följande
rekommendationer till Örebro universitet:
• Klargör ämnets ställning inför den kommande ansökan om
läkarutbildning. Fakulteten bör tydligare ta ställning till hur ämnet ska
prioriteras.
• Öka bemanningen och höj kompetensnivån hos lärarkåren, för att skapa
en hållbar arbetssituation och för att stärka ämnet folkhälsovetenskap.
• Förstärk befolkningsperspektivet i utbildningen.
• Stärk forskarmiljön och forskningsanknytningen i utbildningen.
• Arbeta för en mer uttalad progression inom framför allt epidemiologi och
kvantitativa metoder, men även inom kvalitativa metoder.
• Utarbeta skriftliga betygskriterier och riktlinjer för handledning av
uppsatser.
• Överlåt examination av examensarbeten till disputerade lärare.
• Förstärk internationaliseringen i fråga om utbyten, kurslitteraturen och
utbildningens innehåll.
• Följ upp examinerade studenter.
Örebro universitet har redovisat följande åtgärder:
Disputerade lärare och forskningsanknytning
Två personer anställdes under början av våren 2008; en lektor och en professor.
Båda har mer än 50 procent av sin undervisning inom folkhälsovetenskap. Vidare
har Örebro universitet tillsammans med Örebro läns landsting rekryterat en
professor i epidemiologi och som utgör en resurs för utbildningen i ämnet
folkhälsovetenskap.
Forskningen inom folkhälsovetenskap har samlats inom Hälsoakademin. Det
finns en ämnesövergripande forskarskola i promotion och prevention. Därutöver
finns fem doktorander i vårdvetenskap med inriktning mot folkhälsovetenskap.
Forskningen är generellt inriktad på interventionsforskning och praktiknära
kunskapsutveckling. En annan positiv åtgärd är att studenterna genom sina Cuppsatser har knutits till pågående forskning inom folkhälsovetenskap.
Examination av kandidatuppsatser
Från och med vårterminen 2007 handleds och examineras studenternas
examensarbeten enbart av disputerade lärare.
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Befolkningsperspektiv
Befolkningsperspektivet finns främst i epidemiologikurserna, kurser i
intervention och samverkansstrategier mellan politik, folkhälsoarbetet och
forskning. Det anges också att examensarbetet på C-kursen bör avspegla ämnets
befolkningsperspektiv.
Progressionen inom metodkurserna
En pågående revidering av kursplaner under 2008 pågår i avsikt att stärka
progressionen i epidemiologi och hälsans bestämningsfaktorer. Det är idag oklart
hur man lyckas uppnå en progression vad avser kvantitativa metoder och
epidemiologi. Undervisning i kvalitativa metoder ges idag dessutom bara på Cnivån och behöver också en progression genom att utbildningsmoment läggs in
även på lägre nivåer.
Internationalisering
Folkhälsa i ett internationellt perspektiv ges inom ramen för
introduktionskursen samt som en mindre kurs på 2 högskolepoäng. Studenterna
har också en särskild studieuppgift med inriktning på hälsa i ett internationellt
perspektiv. Inga institutionella kontakter på internationell nivå redovisas.
Uppföljning av studenter
Under hösten 2007 gjordes en uppföljning av studenterna som gått
Hälsoutvecklarprogrammet, där folkhälsovetenskap är huvudämnet. Andelen som
arbetar med någon form av hälsoutveckling anges till 69 procent. De flesta arbetar
inom yrken som har ett individinriktat perspektiv (ex. frisk- och kroppsvård).

Sammanfattande bedömning
Örebro universitet har i allt väsentligt åtgärdat de brister som framkom i
Högskoleverkets bedömning 2006. Arbetsprocessen för förändringsarbetet har
varit god och man presentar en tydlig struktur för hur bedömargruppens
rekommendationer har åtgärdats.
Lärarkapaciteten inom folkhälsovetenskap har fått en påtaglig förstärkning
framför allt genom anställningen av en professor och en lektor. Examination och
handledning genomförs av disputerade lärare.
Fortfarande finns dock brister i progressionen vad avser epidemiologi,
kvantitativa - och kvalitativa metoder. Internationaliseringsarbetet behöver också
förstärkas.
Med utgångspunkt i den situation som fanns vid bedömningstillfället hösten
2006 och de åtgärder som genomförts sedan dess gör vi bedömningen att Örebro
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universitet har förutsättningar att ge kandidatexamen med tillfredställande kvalitet
i ämnet folkhälsovetenskap.

Anne Hammarström

Lars Fredén
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