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Högskoleverkets arbete med vårdprovet
Högskoleverket avbryter nu arbetet med utvecklingen av ett urvalsprov riktat till
utbildningar inom vårdområdet, det s.k. vårdprovet.
Bakgrund
Högskoleverket har sedan en tid tillbaka bedrivit ett utvecklingsarbete i syfte att ta
fram ett urvalsprov riktat till utbildningar inom vårdområdet, det s.k. vårdprovet.
Vårdprovet användes för första gången som särskiljandekriterium för sökande med
maximala betygsmeriter vid antagningen till veterinärprogrammet vid Sveriges
Lantbruksuniversitet våren 2008.
Inför antagningen till våren 2009 var provet avsett att användas av
läkarprogrammet vid Umeå universitet och sjuksköterskeutbildningen vid
Sophiahemmet Högskola. Provet var tänkt att användas för särskiljande som
tidigare, men användningen skulle också gälla ett alternativt urval som var
fristående från betyg och högskoleprov. Provet var här tänkt att användas i
kombination med intervju.
Finansieringen av provet
Högskoleverket lämnade den 2 maj 2008 till Utbildningsdepartementet förslag till
en finansieringsmodell över hur kostnaderna för drift och utveckling av
områdesproven skulle fördelas mellan Högskoleverket, berörda lärosäten som
använder områdesprov respektive provtagare under perioden ovan.
I förslaget står Högskoleverket ensamt för drift och utveckling av proven. Den
totala kostnaden inklusive avskrivningar för perioden 2008-2011 uppskattades till
32 mkr. Under år 2008 har Högskoleverket tilldelats 4 mkr för att utveckla
områdesprov.
Skälen för att avbryta arbetet
Efter en hearing med representanter för Umeå universitet, Sophiahemmet
Högskola, provkonstruktörer, Högskoleverkets två externa experter samt ansvariga
på Högskoleverket den 19 augusti 2008 beslutade de två lärosätena att inte
använda provet på dessa sätt inför antagningen till våren 2009. Ett skäl var att man

konstaterade att antalet provtagare sannolikt skulle bli långt fler än förväntat, vilket
hade inneburit betydande merkostnader för flera av de inblandade parterna. Ett
annat skäl var att provet enligt de externa bedömarna behövde utvecklas ytterligare
innan provet helt kunde ersätta betyg och högskoleprov vid antagningen.
Då kostnaderna för att utveckla och driva områdesproven har visat sig vara
betydligt högre än vad som initialt kunde förutses tillsammans med de
utvecklingssvårigheter då det gäller själva provkonstruktionen som visat sig, anser
Högskoleverket, att man inte på lång sikt kan finansiera verksamheten med
områdesproven inom myndighetsanslaget vilket var budskapet från departementet
efter det inlämnade underlaget våren 2008. Högskoleverket avbryter därför
utvecklingsarbetet med vårdprovet.

Nu tänks områdesprov och högskoleprov ihop i stället
Högskoleverket avser i stället att framgent samordna områdesproven med det
ordinarie högskoleprovet som för närvarande befinner sig i en utvecklingsfas. Detta
innebär bl.a. att den digitala infrastrukturen som tagits fram för områdesproven
och som visats uppfylla säkerhetskraven och övriga prestandakrav för
administration av nationella urvalsprov kommer att användas i försök att göra
högskoleprovet helt IT-baserat. En parallell utveckling pågår vid Skolverket som
för närvarande arbetar med att göra de nationella proven IT-baserade.
Högskoleverket startar under hösten 2008 en förstudie om datorisering av
högskoleprovet. Ett datoriserat högskoleprov skulle inneböra ökade möjligheter att
utveckla provet både med avseende på innehåll och på administration.
Om högskoleprovet på sikt datoriseras kan det ordinarie provtillfället eventuellt
utökas med ett eller flera kortare områdesprov. Fördelarna med detta är att samma
provlokaler och provledare kan användas för såväl högskoleprov som eventuella
områdesprov vid ett och samma provtillfälle. För provtagarnas del innebär denna
modell att de inte behöver resa runt till olika lokaler vid olika tillfällen och
genomföra separata prov.
Högskoleverket kommer att ta vidare beslut om detta då förstudien om
datoriseringen av högskoleprovet färdigställts i november 2008.
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