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Uppdrag som studentrepresentant i
utbildningsutvärderingen av ett urval av utbildningar
som leder till specialistsjuksköterskeexamen
I enlighet med den överenskommelse som finns mellan Universitetskanslersämbetet
(UKÄ) och Sveriges förenade studentkårer (SFS) ber UKÄ om nomineringar av
studentrepresentanter till en utbildningsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen.
Sista dag för att nominera bedömare är fredagen den 6 januari 2022.

Förutsättningar
Inom ramen för det nationella kvalitetssäkringssystemet av högre utbildning kommer
UKÄ att under 2022 genomföra utbildningsutvärderingar av ett urval av de
utbildningar som leder till specialistsjuksköterskeexamen. Utvärderingen ska
genomföras med utgångspunkt i Vägledningen för utbildningsutvärdering på grundnivå
och avancerad nivå. (https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer-beslut/vagledningar/vagledningar/2018-02-19-vagledning-for-utbildningsutvarderingarpa-grundniva-och-avancerad-niva.html)
Ett urval av inriktningar har gjorts till specialistsjuksköterskeexamina med inriktning
mot distriktssköterska, ambulanssjukvård respektive psykiatrisk vård.
För utvärderingen anlitar UKÄ bedömare med kompetens inom aktuella områden. De
som ingår i en bedömargrupp är vanligtvis ämnesexperter, studentrepresentanter och
arbetslivsföreträdare. Uppdraget som bedömare beskrivs närmare nedan.

Utvärderingarnas syfte
Syftet med utvärderingarna är att granska och bedöma om utbildningen har
förutsättningar att uppnå kraven i högskoleförordningen och högskolelagen. Dessa krav
inkluderar såväl vetenskapliga aspekter på utbildningen som studenternas och
arbetslivets perspektiv på densamma.

Uppdraget
Bedömarna har till uppgift att gemensamt bedöma utbildningens förutsättningar
utifrån de aktuella kraven, men med en viss ansvarsfördelning mellan sig. Översiktligt
innebär det senare att ämnesexperter från universitet och högskolor särskilt bevakar de
vetenskapliga förutsättningarna, studenter bevakar särskilt inflytandefrågor och

1

arbetslivsföreträdarna beaktar särskilt hur väl den utvärderade utbildningen
säkerställer studenternas beredskap att möta arbetslivets krav och förändringar.
UKÄ rekryterar bedömare efter nomineringsförfarande där lärosäten,
arbetlivsorganisationer och SFS inbjuds att nominera bedömare. Varje bedömargrupp
ska sammantaget ha så bred och djup kompetens att den kan bedöma samtliga
bedömningsområden som ingår i granskningen.
Rekrytering av bedömare för denna utbildningsutvärdering kommer att ske under
december 2021 – januari 2022.

Underlag och bedömning
Underlagen för granskningen är lärosätenas självvärderingar med bilagor och intervjuer
med representanter från aktuell utbildning. Bedömargruppens arbete ska utmynna i ett
yttrande med en kort redovisning av bedömningen av respektive krav.

Arbetsinsats för varje bedömare
Arbetet med utbildningsutvärderingarna påbörjas i februari och avslutas i december
2022. Granskningen kommer primärt att genomföras genom digitala möten och
intervjuer samt ett par dagars flexibelt hemarbete. Räkna med cirka 10 arbetsdagar,
varav merparten äger rum i augusti/september 2022. UKÄ betalar arvode och står för
kostnader för eventuella resor, övernattningsboenden och gemensamma luncher i
samband med uppdraget.

Kompetens, kön och jäv
De nominerade ska ha relevant kompetens för bedömning av området för utbildningen
samt helst inom respektive inriktning på specialistsjuksköterskeutbildningen som ska
utvärderas - inriktning mot distriktssköterska, ambulanssjukvård respektive
psykiatrisk vård. Vi söker studenter som är eller nyligen har varit student på de
utbildningar som ska utvärderas. Erfarenhet av arbete med frågor som rör
utbildningsmiljö och studentinflytande är meriterande. UKÄ önskar, om möjligt, förslag
på såväl kvinnor som män.
Uppdraget som bedömare förutsätter integritet och opartiskhet. Reglerna om jäv för
statliga myndigheter (11 och 12 §§ förvaltningslagen) syftar till att undvika
intressekonflikter som gör att objektiviteten hos bedömaren kan ifrågasättas. I samband
med att en bedömare förordnas av UKÄ ska denna lämna upplysningar om jäv genom
att fylla i en särskild blankett.

Antal studentrepresentanter
UKÄ har en god uppfattning om hur många examina som kommer att ingå i
utvärderingen, men det finns en viss osäkerhetsfaktor. Trots avgränsningen till tre
inriktningar kommer detta att vara en omfattande utvärdering och UKÄ kommer att
behöva 2-3 studentrepresentanter vardera med inriktning mot distriktsköterska
respektive psykiatrisk vård samt 2 studentrepresentanter med inriktning mot
ambulanssjukvård. Det finns flera skäl till varför det kan vara svårt att rekrytera och
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nominera studentrepresentanter till denna utvärdering. Utbildningarna är 60-75
högskolepoäng och studenterna arbetar inte sällan parallellt med studierna. Även om
SFS enligt vår överenskommelse har åtta veckor till sitt förfogande så behöver vi ha bra
nomineringar i januari eftersom lärosätena ska få bedömargruppen för delning innan
upptaktsmötet i mars. I första hand skulle det vara mycket värdefullt att ha
studentrepresentanter som är aktiva studenter med rätt inriktning, men en viss
flexibilitet kan bli nödvändig. Avseende inriktningarna mot distriktsköterska och
psykiatrisk vård finns det inte någon närliggande inriktning, men avseende
ambulanssjukvård ligger inriktning mot intensivvård nära. Sjuksköterskestudenter som
är i slutet av sin utbildning och har gedigen erfarenhet av utbildningsbevakning som
även omfattar specialistsjuksköterskeutbildningar är också intressanta. Hör gärna av er
till mig så kan vi ha en nära dialog under tiden fram till att SFS lämnar in
nomineringarna.

Nomineringarna
Nomineringar skickas till studrep@sfs.se senast den 6 januari 2022. Ansökningar får
gärna skickas så snart som möjligt.
Det är viktigt att det framgår vilken av de aktuella inriktningarna som en nominering
gäller.
Följande information bör inkluderas:
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●

Namn (och födelseår) för varje nominerad person inklusive kontaktuppgifter.

●

En kort beskrivning av den nominerades bakgrund och motivering till varför ni
anser att den nominerade är lämplig för uppdraget (max en sida).

