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Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Blekinge tekniska
högskola
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Blekinge tekniska högskola.

Ärendet
Vid utvärderingen av specialistsjuksköterskeutbildningen år 2006
(Högskoleverkets rapport 2007:23R) ifrågasatte Högskoleverket rätten att utfärda
sjuksköterskeexamen vid Blekinge tekniska högskola. Ifrågasättandet grundade sig
på att kvaliteten i utbildningens genomförande, resultat och verksamhetsförlagda
utbildning bedömdes som otillfredsställande. Blekinge tekniska högskola fick
därefter ett år på sig att åtgärda bristerna. För uppföljningen av ifrågasättandet av
sjuksköterskeexamen utsåg Högskoleverket följande sakkunniga: professor
Ingegerd Fagerberg (ordförande), docent Anna Ehrenberg och universitetslektor
Helle Wijk. Samtliga deltog som sakkunniga vid den föregående utvärderingen år
2006. Blekinge tekniska högskola 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, resultat och verksamhetsförlagda
utbildning nu är tillfredsställande. Högskoleverket instämmer i denna bedömning.
Högskoleverket anser därmed att kvalitetskraven för att ge
specialistsjuksköterskeexamen är uppfyllda.

Beslut
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Blekinge tekniska högskola.
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.

Anders Flodström

Annika Vänje
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Sakkunnigas yttrande
I utvärderingen av grundutbildningar i medicin och vård (Högskoleverkets rapport
2007:23R del 2) år 2006 bedömdes kvaliteten i
specialistsjuksköterskeutbildningens vid Blekinge tekniska högskola (BTH) vara
tillfredsställande när det gäller förutsättningarna. Kvaliteten i utbildningens
genomförande, resultat och verksamhetsförlagda del bedömdes dock vara
otillfredsställande. Vid BTH bedrivs specialistsjuksköterskeutbildning med
inriktningarna distriktssköterska, anestesisjukvård och intensivvård. Vid
Högskoleverkets granskning år 2006 fick lärosätet rekommendationerna att
genomföra följande åtgärder:
•
•
•

se över progression och kravnivå i utbildningen,
öka andelen forskarkompetenta lärare i utbildningen,
verka för att höja den vetenskapliga kompetensen bland
specialistsjuksköterskor som är handledare till lägst magisterexamensnivå,

•

kvalitetssäkra och införa progression i den verksamhetsförlagda utbildningen
så att den blir högskolemässig samt

•

höja nivån på kliniska examinationer.

Vidtagna åtgärder
Progressionen på avancerad nivå är nu tydliggjord i utbildningsplaner, kursplaner
och studiehandledningar. Ett programlärarlag samarbetar och ansvarar för
utveckling och kvalitetssäkring av utbildningen.
Ett samarbete med Växjö universitet har resulterat i tillgång till fler disputerade
lärare. Antalet universitetslektorer inom vårdvetenskap har ökat från två år 2005
till sju, varav en docent, i september år 2008. Därutöver pågår, efter beslut,
rekrytering av ytterligare universitetslektorer. Antalet forskarutbildade lärare i
utbildningen har således utökats. När det gäller doktorander har ett avtal tecknats
med Lunds universitet om forskarutbildning inom området vårdvetenskap och
omvårdnad. Bedömargruppen kan konstatera att gruppen vetenskapligt skolade
lärare därmed utökats väsentligt och att åtgärder vidtagits för att garantera framtida
försörjning av forskarutbildade lärare.
Ett avtal mellan Blekinge tekniska högskola och landstinget i Blekinge avser att
höja den vetenskapliga kompetensen hos specialistsjuksköterskor som är
handledare. Det har hittills resulterat i att landstinget ger ekonomiskt stöd till
personalens kompletterande utbildning till magisterexamen samt att två
magisterutbildade huvudhandledare har anställts på anestesi- respektive
intensivvårdskliniken om 20 procent vardera.
Progressionen i den verksamhetsförlagda utbildningen har utvecklats genom att
teori och praktik nu knyts samman med utgångspunkt i evidensbaserade metoder
och arbetssätt. För att stärka samverkan inom den verksamhetsförlagda

3

utbildningen har seminarium genomförts för handledare och deras chefer inom
alla tre specialistinriktningar. Till stöd för studenter, lärare och handledare har en
didaktisk modell avseende lärandeprocess och progression utarbetats av
representanter för både lärosätet och verksamheten.
För att höja nivån på den kliniska examinationen har modeller för kliniska
examinationer utvecklats inom samtliga tre program.

Slutsatser
Blekinge tekniska högskola har på ett tillfredsställande sätt åtgärdat de
rekommendationer som gavs vid Högskoleverkets utvärdering.
Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot distriktssköterska,
anestesisjukvård och intensivvård bedöms ha tillfredsställande förutsättningar,
genomförande och resultat.
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