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Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda
sjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
sjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet.

Ärendet
Vid utvärderingen av sjuksköterskeutbildningen år 2006 (Högskoleverkets rapport
2007:23R) ifrågasatte Högskoleverket rätten att utfärda sjuksköterskeexamen vid
Uppsala universitet. Ifrågasättandet grundade sig på att kvaliteten i utbildningens
förutsättningar, genomförande och resultat bedömdes som otillfredsställande,
likaså den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Uppsala universitet fick
därefter ett år på sig att åtgärda bristerna. För uppföljningen av ifrågasättandet av
sjuksköterskeexamen utsåg Högskoleverket följande sakkunniga: professor Kerstin
Segesten (ordförande), professor Kenneth Asplund, professor Karin Dahlberg samt
professor Birgitta Sidenvall. Samtliga deltog som sakkunniga vid den föregående
utvärderingen år 2006. Uppsala universitet inkom i april månad år 2008 med en
redogörelse av de åtgärder som vidtagits. Underlag för bedömningen har varit
ovanstående skriftliga redogörelse. De sakkunnigas yttrande bifogas.
Bedömning
Bedömningen har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och
högskoleförordningen och utifrån de rekommendationer som Högskoleverket gav i
utvärderingen år 2006. De sakkunnigas bedömning är att kvaliteten i
utbildningens förutsättningar, genomförande och resultat är tillfredsställande,
likaså den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Högskoleverket instämmer i
denna bedömning. Högskoleverket anser därmed att kvalitetskraven för att ge
sjuksköterskeexamen är uppfyllda.

Beslut
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
sjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Anders Flodström efter
föredragning av utredaren Annika Vänje i närvaro av huvudsekreteraren Lena
Adamson, informationschefen Eva Ferndahl och avdelningschefen Clas-Uno
Frykholm.
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Sakkunnigas yttrande
Utbildningens förutsättningar, genomförande och resultat bedömdes i den
genomförda utvärderingen av grundutbildningar i medicin och vård år 2006
(Högskoleverkets rapport 2007:23 R del 2) som otillfredsställande. Även kvaliteten
på den verksamhetsförlagda utbildningen bedömdes som otillfredsställande.
De brister i sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet som påpekades
gällde framför allt omvårdnadsämnet, dess teoretiska grund, bärande begrepp och
progression. Forskningsanknytningen bedömdes vara svag och den
verksamhetsförlagda utbildningen hade stora brister.
Uppsala universitet rekommenderades att
•

•
•
•

förstärka förutsättningarna för nära samverkan mellan
omvårdnadsämnet, omvårdnadsforskningen och
sjuksköterskeprogrammet,
genomföra en grundlig bearbetning av omvårdnadsämnet,
förlägga studenternas examensarbeten inom huvudämnet samt
göra de verksamhetsförlagda studierna högskolemässiga.

Vidtagna åtgärder
Vi ser att Uppsala universitet har tagit den kritik som riktades mot
sjuksköterskeutbildningen på stort allvar. Lärosätet har agerat kraftfullt för att lösa
de olika problem som lyftes fram i utvärderingen. En styrgrupp har lett arbetet och
ett antal arbetsgrupper har varit engagerade. Grupperna har arbetat med såväl de
allmänna kommentarerna i Högskoleverkets rapport (ibid.), som de särskilda
uppmaningar som riktats direkt till lärosätet. Den skriftliga redovisningen över
genomförda åtgärder som lämnats in till Högskoleverket är stringent och
välskriven.
Vi ser att organisationen har förändrats för att svara mot utbildningens behov
och att ansvar och befogenheter blivit tydligare. Kompetensen har stärkts, bland
annat genom rekrytering av lektorer med sjuksköterskebakgrund samt
doktorsexamen med relevant inriktning. Lärare med sådan kompetens tar nu ett
större ansvar för kursledning, undervisning och examination. De bedriver också
forskning inom relevanta områden och möjligheterna att knyta samman forskning
och undervisning bör rimligtvis ha ökat.
Arbetet med en ny utbildningsplan hade inletts vid utvärderingen. Den har nu
färdigställts och gäller från höstterminen år 2007 med vissa revideringar under
våren år 2008. I utbildningsplanen har huvudämnet omvårdnad utvecklats, blivit
tydligare och fått en större omfattning. Progressionen i utbildningen är tydlig. Vi
får intrycket av att lärosätet arbetat intensivt och målmedvetet med att få grepp om
ämnet omvårdnad.
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Studenternas examensarbeten genomförs nu inom ett antal temaområden, alla
relevanta för allmänsjuksköterskan. Fokus ligger på empiriska ”mini-studier” som
utgör en helhet och den risk för fragmentering som uppmärksammades vid
utvärderingen bör nu ha minskat.
En studentenkät rörande den verksamhetsförlagda utbildningen har genomförts.
Utifrån denna och Högskoleverkets utvärdering har olika åtgärder vidtagits.
Basgruppsseminarier, reflektionsseminarier, loggbok och uppgifter via
läroplattform har införts för att nå de allmänna målen. Kliniska examinationer är
under införande. Studenterna tränar också på det kliniska träningscentrum som
finns på Akademiska sjukhuset. Målsättningen att alla lärare på sikt skall ha en
klinisk förankring bör också kunna bidra till förbättrad verksamhetsförlagd
utbildning. En sådan satsning tar dock tid att genomföra.
Vi ser mycket positivt på de kraftfulla insatser som redovisas från Uppsala
universitet. Många förändringar under kort tid ställer dock stora krav på
medarbetarna. Det krävs nu att nyordningarna permanentas samt att lärosätet kan
undvika ”återfall” och alltför splittrande tolkningsdiskussioner.

Slutsatser
Vi bedömer utbildningens förutsättningar, genomförande och resultat som
tillfredsställande.
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