
  

 

 
Handläggare: Susanne Hellquist           Datum: 2020-12-16 Dnr: O52-14/2021 

1 

Utlysning Rådgivande grupp för UKÄ:s tematiska 

utvärdering av utbildningar som leder till 

sjuksköterskeexamen 

Bakgrund  

SFS har fått i uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att nominera 

studentrepresentanter till Rådgivande grupp för UKÄ:s tematiska utvärdering av 

utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen. 

I den kommande utvärderingen av utbildningar som leder till 

sjuksköterskeexamen som planeras att genomföras under hösten 2021, tar UKÄ 

avstamp i den tidigare utvärderingen från 2014. Utvärderingen kommer framför 

allt att fokusera på de områden som tidigare utvärdering identifierat som viktiga 

att granska. UKÄ ser att det finns både ett behov att granska hur lärosätena 

arbetar för att uppfylla kraven i examensordningen och ett behov för lärosätena att 

utbyta erfarenheter för att utveckla sin verksamhet. 

Till metodutvecklingsarbetet vill UKÄ nu knyta en rådgivande grupp för att kunna 

ta del av de särskilda kunskaper och perspektiv på sjuksköterskeutbildningarnas 

kvalitet som personer med kunskap och erfarenheter från området kan bidra med.  

 

Arbetsinsatsen motsvarar högst fem dagar under tiden februari–september 2021 

och är ett arvoderat uppdrag. En inledande workshop är planerad till tisdagen den 

9 februari 2021, kl. 9.30–12 via Zoom. 

Ansökan 

Du som ansöker behöver inte en nominering från en kår för att ansöka om detta 

uppdrag och kan komma från ett lärosäte vars kår(er) inte är medlem i SFS. 

Skicka följande information till studrep@sfs.se innan 15 januari kl. 23:45 

för att ansöka till uppdraget: 

● CV inklusive namn, födelseår, kontaktuppgifter och 

registrerad/avslutad högskoleutbildning 

● Kortare personlig motivering 

mailto:studrep@sfs.se
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Ovanstående information kommer skickas till UKÄ i samband med SFS samlade 

nominering. Genom att skicka in denna information godkänner du att SFS 

behandlar dina uppgifter i linje med SFS policy för personuppgifter. 

 

Vid frågor kontakta simon.edstrom@sfs.se  
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INBJUDAN  
 

Avdelning 
Utvärderingsavdelningen 

Handläggare 

Anna-Karin Malla 
+46 8 563 086 66 
anna-karin.malla@uka.se 
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Rådgivande grupp för UKÄ:s tematiska utvärdering av 

utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen  
Ni är inbjudna att nominera deltagare att ingå i den rådgivande gruppen för den tematiska 

utvärderingen av utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen.  

UKÄ:s utvärdering av sjuksköterskeutbildningar som genomfördes 2013–2014 hade ett positivt 

utfall och med några undantag bedömdes samtliga utbildningar ha hög eller mycket hög kvalitet. I 

den sammanfattande reflektionen uppmärksammade bedömargruppen det målmedvetna arbete som 

bedrivits med att förankra och förstärka den vetenskapliga grunden i utbildningarna. Bedömarna 

lyfte också frågan om vad den stora variation i hur utbildningarnas verksamhetsförlagda delar 

utformades, tillgången på utbildningsplatser i sjukvårdens verksamheter och handledarnas 

akademiska kompetens betyder för examensmålens måluppfyllelse samt utbildningarnas kvalitet.  

I den kommande utvärderingen av utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen som planeras att 

genomföras under hösten 2021, tar UKÄ avstamp i den tidigare utvärderingen från 2014. 

Utvärderingen kommer framför allt att fokusera på de områden som tidigare utvärdering identifierat 

som viktiga att granska. UKÄ ser att det finns både ett behov att granska hur lärosätena arbetar för 

att uppfylla kraven i examensordningen och ett behov för lärosätena att utbyta erfarenheter för att 

utveckla sin verksamhet. 

UKÄ:s utvärdering av utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen 

 är en tematisk utvärdering på utbildningsnivå för att granska hur lärosätena arbetar så att studenterna 

når examensmålen som gäller färdighet och förmåga.  

 är inriktad på att vara kvalitetsdrivande och stödja lärosätenas kvalitetsarbete. Lärosäten, studentkårer 

och regioner involveras i arbetet med att ge förslag på frågor som behöver inkluderas i utvärderingen.  

 bygger på ett metodutvecklingsarbete där en rådgivande grupp deltar och delar med sig av sina 

kunskaper och perspektiv. 

 

Utvärderingen genomförs därmed inte som en ordinarie utbildningsutvärdering utan som en 

tematisk utvärdering på utbildningsnivå. Syftet med tematiska utvärderingar är att bidra med 
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kunskap och nationella jämförelser av hur lärosätena arbetar och vilka resultat som nåtts i det 

aktuella temat. Angreppssättet och metoden ska anpassas för att stödja lärosätenas arbete i att höja 

kvaliteten i utbildningarna.  

För att ringa in relevanta frågeställningar, göra avgränsningar och slutligen färdigställa en 

vägledning inför utvärderingen kommer ett metodutvecklingsarbete att genomföras.  

Metodutvecklingsarbetet sker under våren 2021 och involverar en rådgivande grupp och de 

lärosäten som har tillstånd att utfärda sjuksköterskeexamen samt de studentkårer och regioner som 

berörs. 

Nominera deltagare till en rådgivande grupp 

Till metodutvecklingsarbetet vill UKÄ nu knyta en rådgivande grupp för att kunna ta del av de 

särskilda kunskaper och perspektiv på sjuksköterskeutbildningarnas kvalitet som personer med 

kunskap och erfarenheter från området kan bidra med. Vi ber er därför att nominera minst en 

deltagare som ni anser kan bidra på ett förtjänstfullt sätt till den rådgivande gruppen. Utifrån 

inkomna nomineringar sätter vi samman en grupp utifrån olika perspektiv på 

sjuksköterskeutbildning. Arbetsinsatsen motsvarar högst fem dagar under tiden februari–september 

2021 och är ett arvoderat uppdrag. En inledande workshop är planerad till tisdagen den 9 februari 

2021, kl. 9.30–12 via Zoom.  

Vänligen lämna nomineringarna till anna-karin.malla@uka.se senast den 20 januari 2021. 

Vänliga hälsningar 

Anna-Karin Malla 

Projektledare för metodutveckling av tematisk utvärdering av utbildningar som leder till 

sjuksköterskeexamen  

Sändlista  

Nationella vårdkompetensrådet 

Socialstyrelsen  

Svensk sjuksköterskeförening 

Sveriges Förenade Studentkårer 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges universitets- och högskoleförbund  

Vårdförbundet 

Vårdföretagarna 
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