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Remissvar Kvalitetssäkring av forskning
Rapportering av ett regeringsuppdrag
(Rapport 2018:2) från Röda Korsets Högskola.
Röda Korsets Högskola (RKH) har blivit inbjudna att lämna remissvar till
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om regeringsuppdraget att vidareutveckla det
nationella systemet för kvalitetssäkring så att det omfattar även kvalitetssäkring av
forskning (U2017/03010/UH. Vi lämnar härmed följande svar.

Inledning och bakgrund
RKH är en enskild stiftelsehögskola med Svenska Röda Korset som huvudman.
Högskolan har utbildat sjuksköterskor sedan år 1866 men är relativt ny i sin roll som
forskningshuvudman som på ett systematiskt sätt tillvaratar, utvärderar och utvecklar
sina resurser inom forskning parallellt med de krav som ställ i relation med att vara
utbildningsanordnare. Sedan 2017 har RKH även examensrätter inom
folkhälsovetenskap och 2018 erhöll RKH för första gången statliga forskningsanslag
om 8000 kr/helårsstudent. RKH har idag inte examensrätter på forskarnivå.
Vid RKH pågår framväxten av en unik nationell och internationell forskningsprofil
kring framtidens hälsofrågor gällande global omvårdnad och hälsa. Högskolan
ambition är att vara en aktör inom globalt viktiga spetsforskningsfrågor.

Yttrande
RKH ser positivt på om UKÄ:s förslag till fortsatt utredning skulle visa att de krav
som formuleras i högskolelag och högskoleförordning även bör omfatta enskilda
utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina.
I det fortsatta utredningsarbetet bör, enligt RKH:s mening, enskilda utbildningsanordnare och statliga högskolors olika förutsättningar bli en viktig del av analysen.
RKH strävar efter att systematiskt utvecklas i relation till de krav som ställs i samma
takt som för andra lärosäten. Vidare bör enligt RKH en bedömning av vad som läggs
i begreppet ”krav” ta hänsyn till högskolornas olika uppbyggnadsskeden vad gäller
forskning samt vad olikheter i forskningsinriktningar kan innebära för detta arbete.
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RKH ser också positivt på en tematisk utvärdering av forskning för lärosätet
innehållande de delar rapporten föreslår. RKH ägnar redan idag väsentliga ledningsoch förvaltningsresurser åt utvärderingsarbete, varav detta initialt riskerar att bli
ytterligare en resursdrivande konsekvens med stora ansträngningar, ekonomiskt och
personellt betungande som för en mindre organisation är helt beroende av att
nyckelkompetens finns inom detta område.
På sikt kan en tematisk utvärdering av forskning vara värdefull för verksamheten.
Om enskilda utbildningsanordnare inkluderas i den tematiska utvärderingsform som
föreslås bör den enligt vår mening utformas så att de olikheter som finns inom skilda
forskningsämnens områden, högskolans profilering samt olikheter i förutsättningar
som finns för forskning rättrådigt kan återspeglas i denna utvärdering.
En tematisk utvärdering bör enligt, RKH:s förmenande, också möjliggöra att kvalitét
ska bedömas på basis av den egna profileringen på ett sätt som kan användas för att
gagna en fortsatt utveckling av denna. RKH värdesätter all systematisk och saklig
återkoppling som kan användas för att gagna den fortsatta utveckling som pågår
gällande högskolans forskning utan att återkopplingen för den skull ska riskera
verksamheten som enskild utbildningsanordnare.
Det är också vår uppfattning att vi bör befrias från sanktioner under en övergångstid
på minst 20 år från införandet av densamma. Detta givet vår korta tid som
forskningshuvudman inom ett relativt nytt område (omvårdnad) som tematisk ska
utvärderas för generella indikatorer för forskning. RKH behöver den tiden för att
kunna utveckla kvalitet i forskningen baserat på eventuell återkoppling utan att för
den skull vid varje utvärdering riskera hela vår verksamhet som enskild
utbildningsanordnare, vilket antalet utökade utbildningsutvärderingar och/eller
indraget examenstillstånd som sanktionerna skulle kunna innebära.
I detta ärende har rektor Louise Stjernberg beslutat. Professorerna Eva von Strauss
och Henrik Eriksson har varit föredragande.
Stockholm den 20 juni 2018

Louise Stjernberg
Rektor
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