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Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Högskolan
Kristianstad
Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Högskolan Kristianstad.

Ärendet
Vid utvärderingen av specialistsjuksköterskeutbildningen år 2006
(Högskoleverkets rapport 2007:23R) ifrågasatte Högskoleverket rätten att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen vid Högskolan Kristianstad. Ifrågasättandet
grundade sig på att kvaliteten i utbildningens genomförande, resultat och
verksamhetsförlagda del är otillfredsställande. Högskolan Kristianstad fick därefter
ett år på sig att åtgärda bristerna. För uppföljningen av ifrågasättandet av
specialistsjuksköterskeexamen 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. Högskolan Kristianstad 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 del
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 Högskolan Kristianstad.
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
I utvärderingen av grundutbildningar i medicin och vård (Högskoleverkets
rapport 2007:23R del 2) år 2006 bedömdes specialistsjuksköterskeutbildningens
kvalitet vid Högskolan Kristianstad vara tillfredsställande när det gäller
utbildningens förutsättningar. Kvaliteten i utbildningens genomförande,
resultat och verksamhetsförlagda utbildning bedömdes dock vara
otillfredsställande. Vid lärosätet finns en inriktning, vård av äldre. En av
slutsatserna var att Högskolan Kristianstad har lyckats väl med att tillgodose
utbildningens behov av ämnesbredd men att detta har skett på bekostnad av
ämnesfördjupning.
Vid utvärderingen gavs följande rekommendationer:

•
•
•
•

se över progression och kravnivå i utbildningen,
stimulera studenterna till att välja att skriva uppsats,
kvalitetssäkra den verksamhetsförlagda utbildningen så att den blir
högskolemässig samt
utveckla en handledningsmodell i verksamhetsförlagd utbildning och verka
för att höja den vetenskapliga kompetensen bland specialistsjuksköterskor
som är handledare till lägst magisterexamensnivå.

Vidtagna åtgärder
För att öka kvalitet och högskolemässighet i utbildningen har flera lärare med
kompetens inom området vård av äldre rekryterats. Lärarlaget består av två
universitetslektorer och tre adjunkter med magisterexamen. Utbildningsprogram
och kursplaner har omarbetats i enlighet med examensordningens krav på
avancerad nivå. Kunskaps- och färdighetsprogression har säkerställts genom att
kurserna ges i en inbördes fastställd följd och kursernas lärandemål bygger vidare
på varandra. Examinationerna i varje kurs har på ett tydligare sätt knutits mot
lärandemålen och universitetslektorer är examinatorer. De genomförda åtgärderna
stärker progressionen i utbildningen.
Vid omarbetning av utbildningsprogrammet har valbara kurser ersatts med krav
på ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet
genomförs individuellt med empirisk anknytning till geriatrisk omvårdnad.
Riktlinjer för att säkerställa kvaliteten i handledning och examination av
examensarbetet har utformats.
Den verksamhetsförlagda utbildningen har omstrukturerats och utgörs nu av två
kurser om totalt 15 högskolepoäng. De båda kursernas lärandemål är att integrera
teori och praktik för att säkerställa studenternas progression i utbildningen.
Ett ramavtal har slutits med verksamheterna i regionen för att säkra
utbildningsplatser inom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.
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Studenterna kan även enligt avtal förlägga den verksamhetsförlagda utbildningen
utomlands.
En handledarmodell har utvecklats med kraven att handledande sjuksköterskor
ska ha lägst magisterexamen, specialistsjuksköterskeutbildning inom vård av äldre
och en handledarutbildning om 7,5 högskolepoäng. Där sådan kompetens inte
finns ges stöd till handledarna av adjunkt med magisterexamen eller
universitetslektor i den verksamhetsförlagda utbildningen. Stöd till
verksamheternas handledare finns bland annat i form av handledarträffar som
fokuserar på handledning, bedömning och samverkan mellan högskola och
verksamhet.

Slutsatser
Högskolan Kristianstad har på ett tillfredsställande sätt vidtagit de åtgärder som
rekommenderades vid Högskoleverkets utvärdering. Specialistutbildningen i vård
av äldre bedöms ha tillfredsställande förutsättningar, genomförande, resultat och
verksamhetsförlagd utbildning.
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