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Anmälan mot Mittuniversitetet angående verksamhetsförlagd utbildning på sjuksköterskeprogrammet
Anmälan
NN har i en anmälan till Högskoleverket framfört synpunkter på den
verksamhetsförlagda utbildningen på sjuksköterskeprogrammet vid
Mittuniversitetet. Hon anför bl.a. följande. Hon vill ha garanterade platser till den
verksamhetsförlagda utbildningen på sjuksköterskeprogrammet. Studenterna vet
inte om de kommer att erbjudas någon plats på utbildningens sista praktikperiod.
Dessutom erbjuds inte alla studenter en plats på sjukhuset utan några får praktisera
inom äldrevården. Universitetet bör vara skyldigt att erbjuda lika många
praktikplatser som antalet antagna studenter.
Utredning
Högskoleverket har hämtat in ett yttrande från Mittuniversitetet, som har anfört i
huvudsak följande. Universitetet delar inte anmälarens uppfattning, men
konstaterar att det finns skäl att se över hur informationen avseende praktikplatser
kan förbättras. Mittuniversitetet har avtal med landstinget och med kommunen
om praktikplatser och samtliga studenter är garanterade en praktikplats. Garantin
gäller även studenter som inte uppnått målen vid tidigare praktikplacering.
Mittuniversitetet anser inte att kvaliteten skiljer sig mellan olika verksamhetsförlagda utbildningar. Det finns visserligen arbetsmoment som skiljer sig mellan
placeringarna, men det innebär inte att placeringar förlagda till äldrevården på ett
sämre sätt skulle förbereda studenterna för deras yrkesroll.
Mittuniversitetet anför vidare att fördelningen av praktikplatser är ett omfattande
arbete som tar tid att genomföra. Det innebär normalt att studenterna informeras
7-14 dagar före placeringen om var de har blivit placerade. Institutionen för
hälsovetenskap har en ambition att tidigarelägga informationen om studenternas
placeringar, men det är i dagsläget inte möjligt att ange när det kommer att kunna

ske och hur tidigt informationen kommer att kunna lämnas. Studenterna får
muntlig information om att de verksamhetsförlagda utbildningsplatserna är
garanterade, däremot anges detta inte i den skriftliga dokumentationen.
Institutionen för hälsovetenskap har fått i uppdrag att överväga vilken form av
skriftlig information rörande garantin som är mest lämplig för att komplettera den
muntliga informationen. Därmed borde eventuella missuppfattningar i framtiden
kunna undvikas.
NN har kommit in med en skrivelse med anledning av lärosätets yttrande, där hon
bl.a. anför följande. Patienter inom äldrevården är inte sjuka utan de är gamla och
behöver stöd, vilket inte kan anses vara likvärdigt med sjukhusvård. När
patienterna på äldreboenden och inom hemtjänsten blir sjuka har de i stället
kontakt med sjukhuset. De har dessutom redan gjort praktik på äldreboenden,
vilket innebär att ytterligare en sådan praktik inte innebär någon utveckling för
studenterna. Vad gäller hur lång tid innan praktiken studenterna får besked om
praktikplats; det är många studenter som har familj och de kan behöva längre
planeringstid än 7-14 dagar.

Högskoleverkets bedömning
Tillsynsfrågor
Högskoleverket har bl.a. till uppgift är att utöva tillsyn över universitet och
högskolor. Syftet med tillsynen är att värna om enskilda individers rättigheter
genom att kontrollera att universitet och högskolor följer de lagar och förordningar
som gäller för verksamheten.
Det finns inga uttryckliga nationella regler om var verksamhetsförlagd utbildning
på sjuksköterskeprogrammet ska genomföras. Det saknas också nationella regler
som föreskriver hur verksamhetsförlagda utbildningsplatser ska fördelas mellan
studenter eller hur dessa studier i övrigt bör organiseras och vara uppbyggda. En
grundförutsättning är att alla studenter som följer utbildningsplanen ska beredas
en plats på den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenterna ska också få
vetskap om sin placering i rimlig tid innan praktiken startar.
Högskoleverket konstaterar att samtliga studenter på sjuksköterskeprogrammet är
garanterade en plats på den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenterna kan
dock inte anses få besked i rimlig tid innan praktiken startar. Högskoleverket utgår
från att Mittuniversitetet vidtar de åtgärder som behövs för att se till att
studenterna får besked tidigare.
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Kvalitetsfrågor
I anmälan ifrågasätts kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen, mot
bakgrund av att vissa studenter endast får praktisera inom äldrevården och inte
inom sjukhusvården. Högskoleverket ansvarar enligt sin instruktion (2 §, SFS
2007:1293) för kvalitetsutvärderingar av utbildning på grundnivå, avancerad nivå
och forskarnivå. Sådana utvärderingar genomförs med hjälp av externa bedömare
och avser utbildningsområden, t.ex. nationalekonomi. Det innebär att landets
samtliga utbildningar som leder till en viss examen utvärderas vid ett tillfälle.
Endast i undantagsfall görs utvärderingar av enskilda utbildningar utanför ramen
för dessa nationella utvärderingar.
Sjuksköterskeutbildningen är planerad att utvärderas under år 2013. Vad NN har
anfört utgör inte tillräckliga skäl för att Högskoleverket ska utvärdera kvaliteten i
den aktuella utbildningen i särskild ordning.
Med dessa besked avslutas ärendet.

Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter
föredragning av verksjuristen Sofia Almqvist. Den biträdande chefen för
utvärderingsavdelningen Karin Järplid Linde har deltagit i den slutliga
handläggningen av ärendet.
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