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 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse 
 

x   Programmet har matris som visar hur de nationella målen relaterar 
till lokala, programspecifika och kursspecifika mål.  
Programmet har en genomtänkt och transparent planering för 
progression över terminerna vilket exemplifieras i matrisform.  
 
Målmatrisen bör utvecklas ytterligare och implementeras så att 
lärare och studenter får en bättre förståelse för kopplingen mellan 
lärandemål, lärmoment och examination.  
 
Arbete med att implementera e-hälsa i programmet ska fortsätta. 
Samarbete med andra program uppmuntras inom detta område. 
 
Programmet ska genomlysa examinationsformer utifrån ett 
progressionsperspektiv. 

Utformning och 
genomförande 

 x  Programmet har ett genomtänkt upplägg och arbetssätt för hur 
generiska färdigheter tränas under utbildningen för att nå 
nationella mål. Programmet tränar studenterna i att ge 
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återkoppling samt genom självvärdering, och egenreflektioner 
används flitigt.  
Programmet har en stor utmaning med att säkra tillgången till 
VFU-platser. 
Programmet ska implementera digital examination och 
implementerar basgrupp i storgrupp i active learning classroom-
salar.  
Programmet har sänkt intaget till termin 1 och bedömer att detta 
kommer att leda till högre genomströmning och bättre 
förutsättningar för VFU av god kvalitet. Marknadsföringsinsatser 
har inletts i ett fakultetssamarbete, för att öka antalet sökande till 
Campus Norrköping. 

Forskningsanknytning 
 

x   Många av lärarna är forskningsaktiva, huvudområdet är förankrat i 
vetenskapliga metoder som lärs ut. Det bedrivs aktiv forskning 
inom huvudområdet vid LiU. Studenterna tränas i vetenskapligt 
förhållningssätt och aktiviteterna leder till att studenterna utvecklar 
en förståelse för forskningsprocessen.  
Programmet har att stärka upp att studenterna inte bara har 
”kontakt” eller undervisas av forskande lärare, utan också får 
möjlighet att ta del av de senaste rönen inom fältet. 

Lärarkompetens 
 

 x  Det finns en utmaning i rekrytering av lärare till programmet. De 
lärare som idag undervisar har hög ämnesspecifik kompetens. Det 
finns via institutionen en god plan för kompetensutveckling av 
befintliga lärare.  
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Arbetslivsperspektiv 
 

 x  God möjlighet till dialog och samverkan med Region Östergötland 
och kommuner. Svårt för programmet att säkra tillgången på VFU-
platser. 
Programmet ingår i ett nationellt nätverk för att säkerställa en 
nationell standard på innehållet i utbildningen till sjuksköterska, 
och för en god förberedelse inför yrkeslivet.  
 
Programmet saknar alumnikontakter och ska upprätta en 
systematisk alumniverksamhet. 

Studentperspektiv 
 

x   Formaliserad struktur för studentsamverkan finns. PU, 
programråd, protokoll och minnesanteckningar görs tillgängliga via 
LISAM. Sedan HT18 ges återkoppling på utvärdering till studenter i 
den kullen som de facto svarat på utvärderingen. 
Evaliuate har implementerats fullt ut på programmens alla kurser, 
en formaliserad struktur för återkoppling till studenter saknas dock 
och ska utvecklas. Studenternas medverkan i olika organ där 
studenterna ska representeras måste förbättras. Programutskott 
och kårsektion bör involveras för att se till att detta sker. 

Jämställdhetsperspektiv 
 

x   Sjuksköterska är ett kvinnodominerat yrke vilket avspeglar sig i 
könsfördelningen på programmet, även i lärarkåren.  
 
År 2017 genomförde programmet en genomlysning av jämställdhet. 
Lärandemål sågs över samt att jämställdhetsperspektivet och andra 
lika villkorsfrågor diskuteras och uppmärksammas över 
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utbildningens terminer. Jämställdhetsperspektivet examineras år 2 
och 3. Det finns en tydlig tanke och progression över utbildningen 
för jämställdhetsperspektivet. 
Programmet bör ytterligare stärka lärarkompetensen inom detta 
område genom att lärare deltar i workshops som Didacticum 
anordnar. Viktigt att fortsätta arbeta med detta då 4% av 
studenterna upplever sexuella trakasserier mellan elever och 
elever/lärare/under VFU.  
 
Fakulteten ska arbeta för att ett systematiskt stöd, tex i form av 
genuslektor, ska finnas tillgänglig för programmet i utformning av 
innehåll, utformning och genomförande. Programmet kan också 
nyttja LIU-centrala resurser. 
 

Hållbar utveckling 
 

x   Programmet har ett genomtänkt arbetssätt för att synliggöra och 
uppmärksamma hållbarhetsperspektivet som särskilt synliggörs i 
termin 2, 4 och 5. Hållbart arbetsliv och hållbara studier 
uppmärksammas. Goda möjligheter till internationella perspektiv 
finns.  
 
Programmet ska utveckla samverkan med RÖ och kommuner i 
frågan kring hållbarhetsperspektivet och fortsätta implementering 
av planerat arbetssätt. 
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Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Söktrycket till programmet var HT18 3,9 sökande/plats i Linköping och 2,4 sökande/plats i Norrköping. Generellt har programmet lägre 
söktryck på våren än hösten. Söktrycket har minskat de senaste 5 åren och LiU har tappat marknadsandelar jämfört med övriga landet. 
Framförallt är det ett kraftigt svikande söktryck till Campus Norrköping. Programmet är aktivt tillsammans med fakulteten för att stimulera 
till ökad rekrytering till Campus Norrköping. Genomströmning 6 mån efter beräknad examen 43-61% (studenter antagna ht11 –ht15) där 
kvinnor har haft en högre genomströmning på 57% jämfört med männens 41%. Programmet ska arbeta med olika åtgärder för att öka 
genomströmningen för både män och kvinnor.  
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån skriftliga underlag och den dialog som förts gör fakultetsledningen bedömning att sjuksköterskeprogrammet fungerar bra. I samband 
med kvalitetssäkringsarbetet har några specifika utvecklingsområden identifierats vilka framgår av sammanställningen ovan samt 
programmets handlingsplan. Utöver dessa ska programmet även fortsättningsvis arbeta med att kontinuerligt följa upp och utveckla 
programmet.  
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

 
Underskrift dekan 
 

Programmet vill stärka lärarnas kompetens inom hållbar 
utveckling, och rekommenderas att nyttja Didacticum i 
kombination med professionsinriktade seminarier. 
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Handlingsplan  

 
Vad ska åtgärdas/utvecklas? Hur ska det genomföras? När klart? Vem ansvarar för genomförande? 

  Måluppfyllelse    

Nationella målen examineras på ett 
effektivt sätt. 

1. Översyn och analys av samtliga 
examinerande moment inom varje 
kurs gällande måluppfyllelse, 
utformning, progression, 
rättningsförfarande, återkoppling 
till studenterna. 

a) Teoretiska examinationer 
b) Praktiska examinationer 
c) övriga examinerande moment 
d) VFU 

Ht 2021 
 

Programansvarig  
 

Matrisverktyget 1. Vidareutveckling gällande 
användarvänlighet och funktionalitet 

 

Ht 2022 
 
 
 

Vicedekan för utbildning 

Terminernas innehåll och omfattning 
är jämnt fördelat under programmets 
sex terminer  

1. Översyn och analys av respektive 
termins innehåll och omfattning  

2. Revidering av kursplaner 
3. Omfördelning av moment och 

innehåll mellan terminer 
4. Omfördela VFU till de högre 

terminerna 
5. Tydliggöra identifierade 

områden ex E-hälsa och 
entreprenörskap 

Ht 2021 
   

Programansvarig  
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a) Etablera samverkan med 
andra    

program inom dessa områden 

Utformning och genomförande    

Öka genomströmningen i 
jämförelse med 
förstagångsregisterade 2011-
2015 
Öka antalet studenter som tar 
examen på programmet 
 
 
Öka söktrycket på Campus 
Norrköping 

1. Skapa rutiner för systematisk 
analys av mönster och orsaker  

              a)avbrott 
              b)studieuppehåll.  

2. Utifrån analys och diskussion 
definiera när i programmet och 
hur insatser ska göras 

 
3. Identifiera insatser 

a) planera och genomföra 
strategier 

 

Ht 2021  
 
 
 
Kontinuerligt 
arbete 
 
 
December 2022 

Programansvarig (1,2) 
Studievägledare (1) 
 
 
 
 
 
 
Fakultetsledning 
Programansvarig 

Införa digitala lärandeaktiviteter och 
examinationer 
a)   minst en digital examination på 

programmet 
b) en digital examination i varje 

termin 
c) minst en inspelad 

1. Programmet medarbetare  ska 
genomgå kurs,  lärare och 
utbildningsadministratörer 

 
2. Utformning av examinationer 

 
3. Utformning av föreläsningar 

 a) vt  2020 
 b) vt 2022 
c) vt 2021 

1) Programansvarig och 
avdelningschefer 

2-3) Examinatorer 
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föreläsning i varje termin  

Effektivt använda återkoppling 
som verktyg för att stödja 
studenternas självständiga 
lärande  
 
a) öka antalet moment där 

återkoppling sker genom att 
studenterna agerar ”critical 
friends” 

 

1. Inventering av terminernas 
befintliga mallar för återkoppling 
 

2. Tydliggöra kraven inför lärmoment, 
seminarier och examinationer 
 

3. Framställa guider för återkoppling 
för bedömning genom ”critical 
friends” 

 
 

Ht 2021 (1) 
 
 
Ht 2022 (1,2) 

1)Programansvarig 
 
 
2-3) programansvarig och 
examinatorer 

Forskningsanknytning    

Synliggöra aktuell forskning på avd. 
omvårdnad för studenter 

 

1. Anordna ett seminarium/ 
forskningspresentation per termin 

 

 

Ht 2020 
 

 

Ämnesföreträdargruppen 
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Lärarkompetens    

Säkra hög pedagogisk - och 
ämneskompetens i lärarkollegiet 

1. Strategisk rekrytering 
a) Öka konkurrenskraft 

2. Långsiktig plan för 
lärarbemanning och arbetsmiljö 

 
  

Ht 2022 Avdelningschef och ämnesföreträdare 

Arbetslivsperspektiv    

Säkra tillgänglighet till VFU-platser 
med god kvalitet 

1. Föra dialog med våra avtalsparter 
gällande utveckling av befintliga och 
nya verksamheter  

2. Identifiera nya avtalsparter och 
möjliga arenor  

HT2022 Vicedekan för VFU frågor, Biträdande 
programansvarig, fakultetens VFU-
samordnare 

Minst en VFU placering för 
programmets studenter inom 
psykiatrisk hälso- och 
sjukvård   

1. Identifiera möjliga arenor, 
befintliga och nya 

2. Föra dialog med våra avtalsparter  
 
3. Planera för VFU inom identifierade 

arenor 
 

Ht 2024 Biträdande programansvarig 
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Bevaka alumners uppfattning om 
huruvida de kompetenser 
utbildningen ger möter de krav som 
ställs inom arbetslivet 

1. Införa alumniverksamhet vid 
sjuksköterskeprogrammet 

2. Införa struktur för hantering 
och bearbetning av alumni 
enkäter  

 Ht 2021 
 
Ht 2024 
 
 
 

Programansvarig 
 
 
 
 

Studentperspektiv    

Utveckla studenternas förståelse för 
att kursutvärdering och återkoppling 
är viktigt för kvalitetsutveckling av 
utbildning. Måltal: 60% svarsfrekvens 
på Evaliuate 

1. Schemalagd utvärderingstid 
2. Utarbeta tydlig struktur för 

återkoppling  

Ht 2020 Programansvarig 

Jämställdhetsperspektiv    

Öka kompetens gällande Lika 
villkor med särskilt fokus på 
jämställdhet. 

1. Alla lärare på avdelningen ska gå LiU:s 
webbaserade utbildning i Lika villkor 
(2h) 

2. öka deltagandet för lärare i workshops 
som Didacticum anordnar 
 

 

Ht 2024 
 
 
Ht 2021 
 
 
 

Avdelningschef (1,2) 
Programansvarig (1,2) 
Falkultetsråd 
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Uppföljning av genomlysning av 
jämställdhetsperspektivet på 
programmet från 2017 

1. översyn och analys av 
programmet innehåll 
 

Ht 2022 Programansvarig 
Lika villkorsombud på avdelningen 

Hållbar utveckling    

Öka kompetens gällande Hållbar 
utveckling 

1. Fortsatt implementering av 
strimman i programmet 

2. öka deltagandet för lärare i 
workshops som Didacticum 
anordnar 

 
 

Våren 2024 (1,2) 
 
 

 

Programansvarig   
 
 

 

 

När åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska 
dokumentation av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen. 
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