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Föranmälan av ansökan om tillstånd att utfärda examen  
Reg.nr. 42-00382-21 
 
Karlstads universitet avser att senast den 15 oktober 2021, inkomma med ansökan om exa-
menstillstånd för hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen, 60 hp. Sedan Karlstads universi-
tets tidigare ansökan om examenstillstånd (oktober 2019), har utbildningens upplägg och in-
nehåll utvecklats, personalsituationen inom socialt arbete har stärkts och ett strategiskt arbete 
har genomförts kring forskningsmiljön på ämnet.   
 
Ansökan har tagits fram av ämnet socialt arbete i samarbete med Region Värmland och Sjuk-
vårdsregion Mellansverige. Enligt hälso- och sjukvården är det av stort värde att utbildningen 
ges inom regionen för att tillmötesgå kompetensbehov. Inför vår ansökan har behovsinvente-
ring gjorts inom Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg. Samtliga regioner 
ser behov av utbildningen och har särskilt framfört önskemål om att utbildningen ges på halv-
fart och distans. Detta för att kunna tillgodose ett större geografiskt område och möjliggöra en 
kombination av arbete och studier.  
 
Målsättningen är att starta Hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen vid Karlstads universitet 
vt 2023. Vi kommer att erbjuda 20 utbildningsplatser per år. Utbildningen ges på halvfart och 
omfattar fyra terminer, uppdelad på sju kurser. Utbildningen ges på distans förutom tre cam-
pusträffar under termin två för färdighetsträning och tillhörande examination. Under termin 3 
kommer studenterna att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning och under termin 4 sitt 
självständiga examensarbete.  
 
Under utbildningen behandlas områdets vetenskapliga grund, aktuellt forsknings- och utveckl-
ingsarbete och sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet. Evidensbaserat och 
personcentrerat arbetssätt fokuseras, liksom interprofessionellt samarbete. Färdighetsträning 
sker i samarbete med legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer inom Region Värmland. Ut-
bildningen kommer att vara relevant för samtliga vårdområden inom hälso- och sjukvården, 
med möjlighet för studenten att inom flera kurser fördjupa sig i specifika intresseområden och 
patientgrupper inom primärvård, psykiatri, somatisk slutenvård och habilitering.  
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Den bedömargrupp Universitetskanslersämbetet sätter samman bedömer vi bör ha sin huvud-
sakliga sammansättning med kompetens från huvudområdet samt kunskap om hälso-och 
sjukvårdskuratorns roll och ansvar, evidensbaserad praktik och interprofessionell kompetens 
inom hälso- och sjukvårdssektorn. 
 
I detta ärende har Johan Sterte beslutat och Birgitta Persdotter varit föredragande. Thomas 
Blom, prorektor, Margareta Friman, prorektor, Anne-Christine Larsson Ljung, universitetsdi-
rektör, och Elvira Skoglund, studentkårens ordförande, har varit med om den slutliga hand-
läggningen utan att delta i avgörandet. 
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