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Remissvar: Kvalitetssäkring av forskning
Bakgrund
Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att besvara remissen
Kvalitetssäkring av forskning – rapportering av ett regeringsuppdrag.

Uppdraget

UKÄ redogör för de anpassningar av nationella kvalitetssäkringssystem som
bedöms vara behövliga med anledning av såväl den nya instruktionen som
specificeringarna i UKÄ:s ändrade regleringsbrev.

UKÄ:s bedömning om granskning av forskningen

Sveriges Tandläkarförbund delar generellt UKÄ:s bedömning att forskningen
redan granskas i tillräcklig omfattning inom komponenterna
examenstillståndsprövning och utbildningsutvärdering. Tandläkarförbundet
instämmer vidare i fördelarna med att granskningen av forskning och
utbildning samordnas under förutsättning att nödvändiga resurser ställs till
förfogande. På det sättet kan väsentliga samordningsvinster uppnås.

Samordning, självvärdering, forskning och utbildning
Tandläkarförbundet önskar vidare fästa uppmärksamhet på tveksamheten
att instruktionerna och självvärderingarna inte kommer vara samordnade
för utbildning och forskning. Ett sådant förfarande kommer att störa
samtliga verksamheter i alltför stor omfattning och kommer att ta viktiga
resurser från både forskning och utbildning vilket inte är ett rationellt
arbetssätt för lärosätena. Tandläkarförbundet anser att värderingarna ska
genomföras vid samma tillfälle och i samma vägledningar och rapporter.

Forskningens kvalitetssäkring
Sveriges Tandläkarförbund delar uppfattningen att forskningens
kvalitetssäkring i första hand bör inkludera komponenten granskning av
lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. I likhet med de granskningar som
genomförs i dag inom denna komponent i kvalitetssäkringssystemet
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kommer framtida granskning att avse lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
snarare än kvaliteten i verksamheten i sig vid det granskade lärosätet.
Tandläkarförbundet instämmer i behovet av förnyat metodutvecklingsarbete inom denna komponent med anledning av att forskning inkluderas.

Arbetsliv och samverkan

Av UKÄs instruktion framgår att kvalitetssäkringssystemet ska omfatta
lärosätenas hela verksamhet. Detta omfattar såväl utbildning och forskning
som samverkan. Sveriges Tandläkarförbund instämmer i att samverkan är
och bör fortsättningsvis vara en naturlig del av både utbildning och
forskning och denna ska följaktligen granskas inom ramen för det nationella
kvalitetssäkringssystemet. Tandläkarförbundet instämmer i att granskning
av forskningssamverkan och forskningens nyttiggörande med fördel sker
inom ramen för granskningen av lärosätets kvalitetssäkringsarbete.
Avslutningsvis delar Tandläkarförbundet vidare UKÄ:s bedömning att
arbetslivsperspektivet behöver utvecklas i relation till forskningens
kvalitetssäkring och att nya bedömningsgrunder med relevans för forskning
och forskningens kvalitetssäkring behöver utvecklas inom
bedömningsområdet arbetsliv och samverkan.
Med vänlig hälsning
Sveriges Tandläkarförbund

Hans Göransson
Ordförande
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