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Mall för kvalitetsrapport av utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå  

 
Basdata 
Program / huvudområde: Omvårdnad  
Examen: Yrkesexamen och kandidatexamen  
Antal nybörjarplatser per år:  
Hösttermin: Totalt antal uppdragsplatser 121 fördelat på två studieorter, (samt 
ytterligare 8 studenter i överintag)   
Vårtermin: Totalt antal uppdragsplatser 121 fördelat på två studieorter, (samt 
ytterligare 8 studenter i överintag) 
  
  
 
 
 
 
Författare:  
Helén Marklund, programansvarig, universitetslektor, ISV 
Åsa Ernersson, bitr. programansvarig, universitetslektor, ISV 
Carina Berterö, ämnesföreträdare, professor, IMH 
Ann Catrine Eldh, implementeringsforskare, bitr. professor, IMH 
Katarina Berg, enhetschef, universitetslektor, IMH 
Sussanne Börjeson, avdelningschef, professor, IMH 
Johan Lundgren, avdelningschef, universitetslektor, ISV 
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Sammanfattande beskrivning av programmet/huvudområdet/kursen: 
Programmet syftar till att förbereda för legitimation som sjuksköterska. Vidare 
syftar programmet till en examen på grundnivå och förbereder för fortsatt 
utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.  
Sjuksköterskans roll innebär att självständigt initiera, leda och medverka i 
hälsofrämjande omvårdnadsarbete i syfte att bibehålla och/eller förbättra hälsa 
men även att lindra lidande och skapa förutsättningar för en fridfull 
död.  Sjuksköterskan ska i samverkan med andra professioner inom hälso- och 
sjukvård medverka i hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och 
samhällsnivå. Sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad vård, 
samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och 
informatik.  

  
Sjuksköterskeprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier (180 hp) och 
resulterar i två examina; en sjuksköterskeexamen (en yrkesexamen) och en 
kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap. Poängfördelning inom programmet 
är för samtliga studenter 120.5 hp inom huvudområdet omvårdnad och 
59,5 hp medicinsk vetenskap. I huvudområdet omvårdnad ingår 
interprofessionellt lärande (IPL) motsvarande 12 hp. Alla studenter på 
sjuksköterskeprogrammet genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
motsvarande 40hp.  Ämnesområdena integreras i varje kurs.  
I omvårdnadsvetenskap ingår studier inom egenvård, vilket inkluderar 
hälsofrämjande aktiviteter i syfte att behålla och förbättra hälsa. Även 
personcentrerad vård och dess effekter studeras i syfte att lindra lidande och skapa 
förutsättningar för en fridfull död. Studier bedrivs gällande effekter av behandling 
och vård på lika villkor, resurser för vård och omvårdnadsmiljö, organisation och 
vårdkedjan. Informatik har en naturlig del i sjuksköterskans roll och som ett 
verktyg i vårdarbetet och är ett hjälpmedel för de personer som behöver komma i 
kontakt med samhällets olika vårdinstanser.  Till den centrala kunskapen hör att 
kunna förstå, analysera och tillämpa de centrala begreppen människa, hälsa, miljö 
och vård, för att veta vad som påverkar människan i olika sammanhang och hur 
förutsättningar kan skapas och hälsorisker förebyggas och behandlas. Inom 
medicinsk vetenskap ingår studier i bland annat anatomi, fysiologi och 
farmakologi.  

  
Sjuksköterskeprogrammet genomförs såsom övriga program vid 
medicinska fakulteten med problembaserat lärande som pedagogisk profil.  
 
 
 
Länk till aktuell utbildningsplan: 
 https://old.liu.se/medfak/mgsk2/utbildningsplan/1.673415/p14Beslututbildningsplans
jukskoterskeprogrammet.pdf  
 
 
 
 
 
 
 

https://old.liu.se/medfak/mgsk2/utbildningsplan/1.673415/p14Beslututbildningsplansjukskoterskeprogrammet.pdf
https://old.liu.se/medfak/mgsk2/utbildningsplan/1.673415/p14Beslututbildningsplansjukskoterskeprogrammet.pdf
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Riktlinjer för rapporten 
Omfattning ca 25-30 sidor exklusive bilagor. 
 
Redovisa nyckeltal från den senaste femårsperioden. Om lämpligt kan nyckeltal 
även redovisas och analyseras integrerat under annan rubrik.  

 
 
Nyckeltal  
LiU-gemensamma nyckeltal och data från utvärderingssystem: 
Söksiffror: 

- Antal förstahandssökande  
Genomströmning:  
           - Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter 
           - Tid till examen  
Data redovisas uppdelat på män och kvinnor. 
 
Resultat och analys av data från kursutvärderingssystemet samt från 
studentundersökningen kommenteras. 
 
 
Fakultetsspecifika nyckeltal 
Varje fakultet beslutar om och vilka specifika nyckeltal som ska användas.   
 
 
Några nyckeltal i korthet  
 
 
Antal förstahandssökande  
Sjuksköterskeprogrammet vid LiU har de senaste åren haft en relativt hög 
andel studenter som sökt programmet i 1:a hand/per plats.  Höstens antagning 
har generellt sett haft ett högre söktryck än vårens antagning, detta gäller för 
båda studieorterna.   
Höstterminen 2018 var förstahandssökande per plats 3,9 i Linköping och i 
Norrköping var motsvarande siffra 2,4 sökande/plats, vilket innebär att 
sjuksköterskeprogrammet utgör medianen avseende antal sökande per plats 
vid Medicinska Fakultetens grundutbildningar.   

  
Båda studieorterna har generellt sett minskat söktryck vilket bör sättas i 
relation till att storleken på årskullarna har varit mindre under ett antal år samt 
andel av den nationella poolen av förstahandssökande studenter. 
Sjuksköterskeprogrammet har sedan hösten 2016 attraherat ca 12 % av den 
nationella poolen av förstahandssökande studenter och detta är oförändrat 
hösten 2018 (12 %).   
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Antagna studenter uppdelat i åldersgrupper  
Programmets studenter antas huvudsakligen när de är 24 år och yngre, 
därefter följt av studentgruppen i ålder mellan 25-34 år. Ett fåtal studenter är 
äldre än 35 år när de antas till utbildningen.   
  
 
Lägsta antagningspoäng  
För att antas på sjuksköterskeprogrammet i Linköping var lägsta 
antagningspoäng hösten 2018 15.64 i betygskvot (BI)¹ samt 17.27 i betygskvot 
(BII)² . Hösten 2016 var motsvarande antagningspoäng 17.55 (BI)¹ respektive 
17.15 (BII) ².  Vårterminens antagningspoäng var 2018 13.6 i betygskvot (BI)¹  
och 14.79 i betygskvot (BII)² och år 2016 16.0 (BI)¹ respektive 16.4 (BII)².  
I Norrköping var lägsta antagningspoäng hösten 2018 14.83 i betygskvot (BI)¹  
och i betygskvot (BII)² 15.25. Hösten 2016 var motsvarande antagningspoäng 
16.30 (BI)¹ respektive 16.27 (BII)². Vårterminens antagningspoäng var 2018 
12.10 i betygskvot (BI)¹ och i betygskvot (BII)² 14.33 medan 
antagningspoängen vårterminen 2016 var 14.10 (BI)¹ och 15.27 (BII)².   
Höstterminernas antagningspoäng är på båda studieorterna generellt sett 
högre än vårterminernas antagningspoäng. Vi kan även konstatera att det 
generellt, sedan 2016 till 2018, skett en sänkning vad gäller antagningspoäng 
till både vårens och höstens antagningstillfällen på båda 
studieorter. En förklaring till lägre antagningspoäng kan vara att antalet 
utbildningsplatser ökades under tidsperioden. Utifrån detta togs ett beslut att 
minska antalet utbildningsplatser till HT19 (från 181 till 129 platser). En annat 
syfte är även att öka genomströmningen. Preliminära antagningssiffror för 
lägsta poäng efter urval 1 och 2 visar i Linköping 18.00 i betygskvot (BI)¹ samt 
17.81 för (BII)². Motsvarande siffror för Norrköping är (BI)¹ 15.42 och 16.14 för 
(BII)².   

  
 
Antal studenter från varje årskull som tagit examen har varierat något under 
åren. I snitt av antagna studenter i varje årskull är variationen gällande 
genomströmningen 6 mån efter beräknad examen för antagna ht11 –ht 15 43-
61%, där kvinnor har haft en högre genomströmning på 57% jämfört med 
männens 41% (Fig. 1a-c). Noteras bör att dessa studenter har antagits på 
tidigare utbildningsplan än nuvarande som gäller from HT-16.  
 
Poängproduktionen per terminen varierar mellan 23-29 hp för aktiva 
studenter på programmet, siffrorna baseras på 1102 studenter. Detta torde visa 
att studenterna överlag klarar studierna under innevarande termin väl.  
Det är en marginell skillnad mellan män och kvinnor (Fig. 2a-d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹,² Urvalsgrupper: (BI)¹direktgrupp från gymnasiet, max 22,5 hp. (BII)² kompletterande 
gymnasiebetyg, max 22,5 hp 
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I studentundersökningen från 2017 kan vi se att majoriteten av studenterna på 
sjuksköterskeprogrammet upplever prestationskraven i studierna utmanande 
på ett positivt sett, svårt men stimulerande, och 78 % av studenterna är nöjda 
med andelen schemalagd tid. Studenterna skattar de arbetsformer som 
programmet erbjuder till 3.4 på en femgradig skala (genomsnittet på Med 
Fak för arbetsformer är 3.5), medan tydligheten på de krav som ställs på 
studenterna under studietiden kan förbättras. Huvuddelen av studenterna på 
sjuksköterskeprogrammet är nöjda och tycker att det är god stämning på 
utbildningen. Relationerna mellan studenterna på utbildningen präglas av 
stark gemenskap och gott samarbete. Vilket överensstämmer väl med det  
klimat som LiU:s studentutvärdering generellt visar.    
https://liuonline.sharepoint.com/:b:/r/teams/ts1/83/PAmapp%20grund/studentu
nders%C3%B6kning/Sjuksk%C3%B6terska-_Norrk%C3%B6ping__-
_sjuksk%C3%B6terskeutb_-_2017.pdf?csf=1&e=vnQuPj Studentundersökning 
Norrköping 
https://liuonline.sharepoint.com/:b:/r/teams/ts1/83/PAmapp%20grund/studentu
nders%C3%B6kning/Sjuksk%C3%B6terska-Link%C3%B6ping_-
_sjuksk%C3%B6terskeutb_-_2017.pdf?csf=1&e=Y3d8kE Studentundersökning 
Linköping  
 
 

Måluppfyllelse1  

Bedömningsgrund:  
Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att 
studenterna uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt 
examensordningen när examen utfärdas.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen.  

- Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 
examinationsformer? För denna redogörelse ska det fakultetsspecifika 
verktyget användas (matrisen, CDIO, progressionskarta eller motsvarande).  

- Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de nationella 
examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination.  

- Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra 
kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination.  

 
 
 
1 I de fall en programutbildning leder till flera examina ska varje examen särredovisas 
avseende aspekten måluppfyllelse. Huvudområden (fristående kurser) särredovisar 
måluppfyllelsen för kandidat, magister respektive master men rapporten i övrigt kan 
utgöras av en sammanhållen text för hela huvudområdet. 

https://liuonline.sharepoint.com/:b:/r/teams/ts1/83/PAmapp%20grund/studentunders%C3%B6kning/Sjuksk%C3%B6terska-_Norrk%C3%B6ping__-_sjuksk%C3%B6terskeutb_-_2017.pdf?csf=1&e=vnQuPj
https://liuonline.sharepoint.com/:b:/r/teams/ts1/83/PAmapp%20grund/studentunders%C3%B6kning/Sjuksk%C3%B6terska-_Norrk%C3%B6ping__-_sjuksk%C3%B6terskeutb_-_2017.pdf?csf=1&e=vnQuPj
https://liuonline.sharepoint.com/:b:/r/teams/ts1/83/PAmapp%20grund/studentunders%C3%B6kning/Sjuksk%C3%B6terska-_Norrk%C3%B6ping__-_sjuksk%C3%B6terskeutb_-_2017.pdf?csf=1&e=vnQuPj
https://liuonline.sharepoint.com/:b:/r/teams/ts1/83/PAmapp%20grund/studentunders%C3%B6kning/Sjuksk%C3%B6terska-Link%C3%B6ping_-_sjuksk%C3%B6terskeutb_-_2017.pdf?csf=1&e=Y3d8kE
https://liuonline.sharepoint.com/:b:/r/teams/ts1/83/PAmapp%20grund/studentunders%C3%B6kning/Sjuksk%C3%B6terska-Link%C3%B6ping_-_sjuksk%C3%B6terskeutb_-_2017.pdf?csf=1&e=Y3d8kE
https://liuonline.sharepoint.com/:b:/r/teams/ts1/83/PAmapp%20grund/studentunders%C3%B6kning/Sjuksk%C3%B6terska-Link%C3%B6ping_-_sjuksk%C3%B6terskeutb_-_2017.pdf?csf=1&e=Y3d8kE
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- Beskriv arbetet med progression, såväl avseende lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examinationer inom utbildningen. 

 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
utbildningens studenternas måluppfyllelse identifieras? Utvecklingsområden kan 
vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor 
som kan utvecklas ytterligare. 
 
 

Programmets struktur och innehåll 
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och för att möta de 
kompetenskrav som kommer att ställas på framtidens sjuksköterskor antogs en 
ny utbildningsplan hösten 2016. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 
genomförde 2013 en granskning där sjuksköterskeprogrammet i Linköping 
bedömdes hålla god kvalitet gällande både yrkesexamen och kandidatexamen. 
Utifrån en omvärldsanalys i relation till den nya utbildningsplanen bedömde vi 
vidare att vissa specifika kompetensområden var i behov att stärkas och 
utvecklas, såsom ökad kompetens inom nära vård (kommunal och primär- 
hälso- och sjukvård), folkhälsa, fokus på livscykeln, psykisk ohälsa och hållbar 
utveckling. 

 
 

På övergripande nivå är det huvudsakliga innehållet på sjuksköterskeprogrammet 
under det första året sjuksköterskeprofessionens ansvar och uppdrag, samt 
omvårdnadens vetenskapliga grund. Fokus är på den friska människans anatomi 
och fysiologi, utvecklingsfaser och åldrande. Kommunikation och samtalsmetodik 
och professionellt förhållningssätt är av betydelse.  
Under år två på programmet är det huvudsakliga innehållet studier om 
evidensbaserad vård, generell och specifik omvårdnad, behandling, patofysiologi, 
specifik farmakologi och kliniskt kemiska och fysiologiska undersökningar vid 
ohälsa och/eller sjukdom. Termin 3 har fokus på medicinsk vård och omvårdnad 
medan termin 4 fokuserar på kirurgisk vård och omvårdnad. Centralt innehåll för 
andra året är även läkemedelsberäkning och medicinsktekniska färdigheter.  
Under det tredje och sista året omfattar programmet huvudsakligen studier om 
patofysiologi, evidensbaserad vård och behandling, inklusive farmakologi, kliniska 
undersökningar samt generell och specifik omvårdnad vid komplexa situationer. 
Även psykisk ohälsa, palliativ omvårdnad, och rehabilitering ingår liksom 
ledarskap, organisation och krishantering utgör betydande innehåll. Studenterna 
genomför även sitt självständiga arbete inom omvårdnad på kandidatnivå under 
detta år (tabell 1). 
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1 I de fall en programutbildning leder till flera examina ska varje examen 
särredovisas avseende aspekten måluppfyllelse. Huvudområden (fristående kurser) 
särredovisar måluppfyllelsen för kandidat, magister respektive master men 
rapporten i övrigt kan utgöras av en sammanhållen text för hela huvudområdet. 

 
 
Tabell 1. Översikt av sjuksköterskeprogrammets struktur och kurser. 

År 1 Kurs 1  
8SKG11 

Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder, 19,5 hp 
Innehåll: Sjuksköterskeprofessionens ansvar och uppdrag, omvårdnadens 
vetenskapliga grund, etik inom omvårdnad, säker vård och lärprocesser i hälso- och 
sjukvården. Interprofessionellt lärande 6hp (IPL) VFU: 2 fältstudiedagar  

  Kurs 2 
8SKG12 

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp 
Innehåll: anatomi och fysiologi, mikrobiologi och hygien, grundläggande 
näringslära, medicinsk terminologi, vetenskapligt förhållningssätt.  

  Kurs 3 
8SKG22 

Hälsofrämjande omvårdnad, 30 hp 
Innehåll: omvårdnadens vetenskapliga grund, teorier och modeller i omvårdnad, 
beteendevetenskap och folkhälsovetenskap, sjuksköterskans ansvarsområden 
inom hälso- och sjukvård, säker vård vid medicintekniska handlingar, allmän 
farmakologi och läkemedelsberäkning, vetenskaplig metod. VFU: 12 dagar 
primärvård: vårdcentral (nära vård), specialistmottagning på sjukhus  

År 2 Kurs 4 
8SKG32 

Omvårdnad vid ohälsa I, 30 hp 
Innehåll: evidensbaserad vård, generell och specifik omvårdnad, behandling, 
patofysiologi, specifik farmakologi och kliniskt kemiska och fysiologiska 
undersökningar vid ohälsa och/eller sjukdom med konsekvenser för cirkulation, 
elimination, respiration och metabolism. Medicintekniska färdigheter, beräkning 
och administration av läkemedel, informatik, kvantitativ forskningsmetodik. VFU: 8 
dagar kommunal hälso- och sjukvård (nära vård) + 12 dagar sjukhusvård.  

  Kurs 5 
8SKG41   

Omvårdnad vid ohälsa II, 30 hp 
Innehåll: evidensbaserad vård och behandling, etiologi, patofysiologi, symtom och 
diagnostik vid ohälsa och sjukdomstillstånd i buk och rörelseorgan vid/med 
konsekvenser för - pre- och postoperativ vård, nutrition, metabolism, elimination 
och aktivitet.  Läkemedelshantering, metoder för medicintekniska färdigheter, 
pedagogik, informatik, kvalitativ, förbättringskunskap. VFU: 26 dagar sjukhusvård + 
2 fältstudie dagar akut sjukvård   

År 3 Kurs 6 
8SKG51 

Omvårdnad vid komplexa situationer I, 22,5 hp 
Innehåll: patofysiologi, evidensbaserad vård och behandling, inklusive farmakologi, 
kliniska undersökningar samt generell och specifik omvårdnad vid komplexa 
situationer som konfusion och demenssjukdomar, cerebrovaskulära sjukdomar, 
psykisk ohälsa, sår, malnutrition och rehabilitering. Läkemedelsinteraktioner och 
biverkningar vid polyfarmaci, ledarskap och organisation, kommunikations- och 
samtalsmetodik  VFU: 20 dagar inom kommunal hälso-och sjukvård psykisk ohälsa, 
psykiatrisk sjukhusvård  
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  Kurs 7 
8SKG62 

Självständigt arbete (examensarbete) i omvårdnadsvetenskap, 15 hp 
Innehåll: vetenskapsteori, forskningsetik, och forskningsmetodik, sjuksköterskans 
kärnkompetenser, mänskliga rättigheter, samhälleliga och etiska aspekter   

  Kurs 8 
8SKG61 

Omvårdnad vid komplexa situationer II, 22,5 hp 
Innehåll: specifik omvårdnad vid komplexa tillstånd, etiologi, patofysiologi, 
diagnostik, behandling, specifik farmakologi och rehabilitering inom palliativ 
omvårdnad, infektionssjukdomar, maligna sjukdomar, multipelt trauma, nutritions, 
eliminations-, cirkulations- och respirationsproblematik.  Ledarskap – 
arbetsledning, katastrofberedskap och krishantering. Interprofessionellt lärande 
3hp (IPL) VFU: 24 dagar inom sjukhusvård alt kommunal hälso- och sjukvård (nära 
vård) 

 
 

 
Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 
examinationsformer? För denna redogörelse ska det fakultetsspecifika 
verktyget användas (matrisen, CDIO, progressionskarta eller 
motsvarande). 

 
Sjuksköterskeprogrammets nationella mål, lokala mål samt lärandemål i kurser 
finns beskrivna i en översiktsmatris. Matrisen visar att det finns en 
överenstämmelse mellan kursernas lärandemål och de nationella målen för 
kandidat- och yrkesexamen, lärandeaktiviteter och examination i programmet.  

 
Samtliga nationella mål kan brytas ner och matchas mot lärandemålen i 
programmets kurser (Bilaga 1). Variationen i hur många lärandemål de nationella 
målen matchas mot beror på hur omfattande de nationella målen är. Det är inte 
klara skiljelinjer mellan de nationella målen riktade mot yrkes- respektive 
kandidatexamen då dessa båda examina är välintegrerade och nära 
sammankopplade inom vår profession och därmed också så under utbildningen.  

 
I sjuksköterskeprogrammet finns totalt 25 mål, 17 av dessa mål är yrkesexamen och 
8 mål för kandidatexamen. Därtill tillkommer 9 lokala mål varav 6 av dessa är 
lokala mål för Medicinska fakulteten och 3 är för programmets lokala profil. Varje 
nationellt mål inom yrkesexamen är matchat mot 3-21 av programmets lärandemål. 
Motsvarande siffra för de nationella målen för kandidatexamen är 2-17. Denna 
matchning illustreras i matrisen. Gällande det nationella målet för yrkesexamen 
under Kunskap och Förståelse formulerat ”visa kunskap om områdets vetenskapliga 
grund och kännedom om aktuellt forskning- och utvecklingsarbete samt kunskap 
om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets 
betydelse för yrkesutövningen” kan i bilaga 1 ses att detta mål relaterar till 28 av 
sjuksköterskeprogrammets lärandemål representerade inom samtliga terminer.   
När det gäller det första nationella målet under Färdighet och Förmåga lyder “visa 
förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera 
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vårdbehov, upprätta om vårdnadsplan samt ge vård och behandling” relaterar till 13 
lärandemål representerade. Vad gäller det nationella målet ” visa självkännedom 
och empatisk förmåga” under Värderingsförmåga och förhållningssätt återfinns det 
i åtta av programmets lärandemål. Det nationella målet ”Visa förmåga att 
identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens” finns representerat i nio av programmets lärandemål som återfinns i 
samtliga terminer.  

 
 

Hur arbetar ni inom utbildningen med progression, såväl avseende 
lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer? 
 
Översiktsmatriser genomförs som en del av curriculumarbetet på programmet för 
att synliggöra progressionen inom huvudområdet omvårdnad samt inom aktuella 
ämnesområden som framgår av lärandemålen i respektive kursplan för 
programmets kurser (bilaga 1).  

 
  

Inom programmet arbetar vi också med så kallade identifierade ”strimmor” som 
löper genom utbildningen. Befintliga strimmor är etik, kommunikation, 
färdighetsträning, hållbar utveckling informatik/e-hälsa, ledarskap, vetenskaplig 
metodik - kvantitativ och kvalitativ, lika villkor, läkemedelsberäkning och 
medicinsk vetenskap. Arbetet med innehållet i respektive strimma har letts av en 
eller två lärare och innefattar granskning av constructive alignment från 
lärandemål till lärandeaktiviteter och examination samt även progression inom 
programmet. Ett arbete pågår där dessa strimmor övergår till sjuksköterskans sex 
kärnkompetenser. Dessa ligger till grund för sjuksköterskans omvårdnadsarbete 
och innefattar personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 
förbättringskunskap, säker vård, och informatik.  

 
Mellan terminerna på programmet finns en progression, då de innehållsmässigt 
bygger på varandra och ger en kontinuerlig fördjupning och ökad komplexitet. För 
att säkerställa att studenterna har tillräckliga kunskaper för att gå vidare i 
utbildningen tillämpas behörighetskrav mellan de olika terminerna vilket medför 
att terminerna endast kan genomföras i turordning. Lärandemålen i samtliga 
terminer har utvecklats genom ett systematiskt arbete med innehåll och 
progression. För att utforma lärandemålen för respektive termin och inom 
respektive kunskapsform har vi använt oss av Blooms taxonomi för att tydliggöra 
och beskriva kunskapsnivå och progress. Lärandemålen ska motsvara nivån för 
godkänt, dvs. det minsta en student måste kunna för att bli godkänd på respektive 
termins kurs.   
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På programmet används studentcentrerade och varierade läraktiviteter anpassade 
till kursernas mål och examinationsform där innehåll och grad av komplexitet, dvs 
progression, i examinationsuppgiften är relaterad till kunskapsformen i 
lärandemålet. Lärandemålen i utbildningen examineras fortlöpande individuellt 
eller i grupp med varierade examinationsformer.  

 
  

Progressionen kan ses genom olika läraktiviteter. Ett exempel på detta är 
basgruppsarbete. Vid arbetet i basgrupp i första terminen finns en specifik 
basgruppshandledare kopplad till varje studentgrupp och studenterna får guidning 
och stöd i sin lärprocess. I efterföljande terminer är övervägande delen av 
basgruppstillfällena handledarledda medan studentledda basgrupper där 
handledaren ger stöd och guidning via lärplattformen Lisam förekommer. 
Andelen studentledda basgrupper ökar i högre terminer. From termin 4 har 
sjuksköterskeprogrammet basgrupp i storgrupp vilket ytterligare visar progression i 
basgruppsgruppsarbetet och studenternas självständiga lärande.   

 
Ett annat exempel på progression kan ses i olika examinationsformer, tex i termin 1 
finns en individuell hemexamination där studenterna får beskriva och tillämpa 
basal kunskap på ett grundläggande omvårdnadsproblem. I senare terminer/stadier 
får studenten istället problematisera och analysera specifika omvårdnadsproblem så 
att kunskapen utvecklas och fördjupas.  Detta sker genom en tillämpning av olika 
examinationer såsom sals-, praktisk-, muntlig- och skriftlig examination och i 
seminarieform. Slutligen, i termin 6, ges nationell klinisk slutexamination (NKSE) 
som innefattar en skriftlig del som examinerar de nationella målen för 
sjuksköterskeexamen, och en praktisk del som genomförs i klinisk verksamhet.  
Andra områden där det sker en tydlig progression genom läraktiviteter och 
examinerande moment är förmåga att ge och ta emot återkoppling, att kritiskt 
granska ett arbete genom peer-review och att ge konstruktiv kritik på detta genom 
opponentskap samt också att försvara det självständiga examensarbetet genom 
respondentskap.  

 
I enlighet med problembaserat lärande (PBL) använder sjuksköterskeprogrammet 
inte obligatorisk litteratur utan föreslår referenslitteratur. Den referenslitteratur 
som föreslås uppdateras årligen av ämnesföreträdare och en referensgrupp med 
särskilt utsedda representanter för respektive stadie.  
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Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra 
kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination. 
 
Att för studenterna tydliggöra kopplingen mellan examensmål, lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examination är ett förbättringsarbete som ständigt pågår. Vi 
använder framförallt tre dokument som för studenterna skall synliggöra tydlig  
koppling mellan lärandemål, läraktiviteter och examination; utbildningsplan, 
kursplan och studiehandledning. Kursplaner granskas utifrån innehåll, 
formuleringar och formalia i Utbildnings- och kursplanekommittén (UKK) vid 
Medicinska fakulteten samt granskas och beslutas därefter av utbildningsnämnden 
för grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten. Studiehandledningar 
utformas för att tydliggöra kursens specifika ingående obligatoriska och 
lärstödjande moment och innehåll samt regelverk runt examinationer med mera. 
De obligatoriska momenten specificeras utifrån upplägg, tidsram samt 
bedömningskriterier alltid med fokus på att förtydliga kravnivå samt ge studenten 
god möjlighet att planera sina studier.  
 

  
Analys och utvecklingsområden för aspekten måluppfyllelse  
 
Innehållet i utbildningen är väl förankrat i relation till ett evidensbaserat 
kunskapsläge såväl som till en kontinuerlig omvärldsanalys i relation till 
förändringar inom hälso-och sjukvården avseende omprioriteringar och 
omstruktureringar. Övergripande ses att de nationella examensmålen uppnås på ett 
tillfredsställande sätt mot programmets lärandemål. Det är dock viktigt att i detalj 
se över omfattning och kunskapsform i varje nationellt mål i relation till de 
lärandemål på programmet som matchar det aktuella målet för att garantera att 
hela målet examineras på aktuell kunskapsform samt att delar av målet inte 
dubbelexamineras där så inte anses skäligt. 
Kvalitetsarbete är en ständigt pågående process: utifrån kollegiets, kursansvarigas 
och examinatorers erfarenheter samt utvärderingar från studenter vad gäller kurser 
och programmet som helhet har vi fått en helhetsbild av det curriculum som 
startade 2016. I och med den treåriga utbildningen har vi följt den första kullen av 
studenter genom hela kursplanen, då de examinerades juni 2019. Vi har identifierat 
en rad förbättringsbehov ex omfördelning av moment och innehåll mellan terminer. 
Ett område som behöver få ett tydligare fokus i programmet är e-hälsa. Arbetet med 
revision startade under VT 19 och kommer att fortgå med ökat fokus från och under 
HT 19. För att ytterligare stärka och synliggöra länkningen mellan lärandemål, 
läraktiviteter och examination för studenterna kommer en modifierad version av 
matrisen  som visar länkningen mellan kursmål, läraktiviteter och examination,  
läggas ut på Lisam (Fig 3a-b). Programmet planerar för att utveckla och omarbeta 
studiehandledningen i syfte att underlätta studenterna studieplanering.  
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De ämnesområden som stärks och utvecklas inom programmet bör följas upp av 
ytterligare översyn och kvalitetssäkring vilket vi behöver och kommer att förbättra 
rutinerna för.  

 
 

Utformning och genomförande  

Bedömningsgrunder:  
Utbildningen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till 
att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i 
examinationsformerna.  
Varje student ges goda förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad 
studietid. 

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

- Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur 
tillämpas de inom utbildningen?  

- På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv roll i 
sina egna lärprocesser? Hur återspeglas detta i examinationsformerna? 

- Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på 
studenterna i deras eget aktiva lärande? 

- Vilka, om några, utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/lärmiljöer finns 
och används för utbildningens genomförande? Finns det, och i så fall vilka, 
särskilda utmaningar har utbildningen att hantera avseende 
utbildningsspecifika resurser/lärmiljöer?  

- Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 
utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande 
genomströmning.  

  
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
utformning och genomförande identifieras? Utvecklingsområden kan vara 
svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som 
kan utvecklas ytterligare. 

 
 
Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur 
tillämpas de inom utbildningen? 
 
Den pedagogiska profilen som används vid Sjuksköterskeprogrammet, såväl som 
vid övriga program vid Medicinska fakulteten, är problembaserat lärande (PBL). 
Den innebär en gemensam problembaserad och studentcentrerad ansats för 
undervisning och lärande. PBL stödjer och stimulerar studenternas utveckling av 
professionell kompetens, självständighet, samarbetsförmåga samt kritiskt 
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förhållningssätt. Förmågan att identifiera behov av ytterligare kunskap samt träna 
på att muntligt diskutera och argumentera både individuellt och i grupp är i fokus i  
 
PBL, vilket också är viktiga förmågor i det kommande arbetslivet. Se 
Problembaserat lärande - Vision, Värdegrund och Verktyg  

 
Studenterna får en introduktion till det problembaserade arbetssättet första veckan. 
En guide i form av ett häfte är utformat som stöd för att studenterna ska kunna ta 
en aktiv roll tidigt i utbildningen. Redan från första terminen integreras teori med 
praktisk färdighet och studenterna gör fältstudier och får på det viset tidig kontakt 
med arbetslivet. Följande terminer utökas den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Det finns en progression genom programmet både när det gäller teori och praktik 
som utgår från evidens och beprövad erfarenhet.  
 
En stor variation på läraktiviteter erbjuds. Det kan vara arbete i basgrupp, 
föreläsningar, seminarier, workshops, och färdighetsträning mm. Simulerade 
patienter, samt ”verkliga” patienter används också för att öva mer verklighetstrogna 
situationer. Arbetet i basgrupp (ca 8–10 studenter) är centralt och innebär att 
studenterna återkommande lär tillsammans i dialog och samarbete under 
handledning. Gruppens kunskaper och erfarenheter använder studenterna till att 
gemensamt formulera frågor och inlärningsmål. Ett scenario som är verklighetsnära 
är utgångspunkten för basgruppsarbetet och är anpassat till kursens innehåll och 
mål. Studenten får ta ansvar för sitt eget lärande genom att inhämta kunskap, 
analysera och bearbeta scenarier enligt en problembearbetningsprocess.  

 
Generiska färdigheter som kommunikation, samarbete och ledarskap tränas 
naturligt i basgruppen när de diskuterar och arbetar tillsammans. Reflektion och 
utvärdering ses som nödvändigt för lärande och ingår i läraktiviteterna och kan ses 
som en resurs och kompetens för det livslånga lärandet. Individuellt 
basgruppsunderlag (IBU) används inför varje basgruppsmöte. Det är ett verktyg för 
att stödja utvecklingen av studentens aktiva förhållningssätt till lärandet och 
förmågan till skriftlig och muntlig reflektion. IBU är en skriftlig sammanfattning 
och reflektion av den egna kunskapsinhämtningen och lärandet inför kommande 
diskussioner i basgruppen.  
 
 
 
 
 
 
På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv 
roll i sina egna lärprocesser? Hur återspeglas detta i 
examinationsformerna? 
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Sjuksköterskeprogrammet innebär heltidsstudier och för att möjliggöra för 
studenten att aktivt söka kunskap schemaläggs bara ca 15-17 timmar i veckan. 
Därutöver kan studenten styra över sin studietid.  

  
Individuell lärandeplan (ILP) är ett verktyg som används för studentens 
självständiga lärprocess vid verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Som stöd för den 
professionella utvecklingen utformar studenten en ILP inför varje VFU-period.  

 
Teori ligger till grund för den praktiska tillämpningen och en kontinuerlig reflektion 
kring förhållandet dem emellan krävs. Avsikten med ILP är att på ett strukturerat 
sätt underlätta arbetet med att skapa strategier för hur kursens mål kan uppnås 
samt tydliggöra för studentens egna ansvar för inflytande över sitt lärande. VFU- 
handledare får möjlighet att följa studenten i lärandeprocessen utifrån ILP och 
gemensamma diskussioner.  

 
Interprofessionellt lärande (IPL) är centralt vid medicinska fakultetens 
grundutbildningsprogram och sker i tre lärmoduler där alla program är inblandade. 
Momentet utgår från medicinska fakultetens lokala mål att ”studenten ska ha 
uppnått en interprofessionell kompetens för att kunna arbeta i team med andra 
yrkesgrupper” (Bilaga 2). För sjuksköterskeprogrammet är detta i enlighet med de 
kärnkompetenser som definierats, vilket examineras vid vart och ett av 
lärmodulerna samt övergripande i den sista lärmodulen i IPL där studenterna 
tillsammans driver en vårdavdelning (Klinisk undervisningsavdelning, KUA).  

 
I medicinska fakultetens profil är folkhälsovetenskapliga problem, preventivt och 
hälsofrämjande arbete centrala begrepp. Betoningen och fokus på hälsa finns med i 
alla utbildningarnas lärandemål, vilket avspeglar sig i studenternas egna mål och 
problembearbetningar. Sjuksköterskeprogrammet har tydliggjort detta fokus 
framförallt i termin 2 https://liuonline.sharepoint.com/:b:/r/sites/P-
MGSK2/MGSK2/ProgrammeDocuments/Kursplaner/8SKG22%20H%C3%A4lsofr
%C3%A4mjande%20omv%C3%A5rdnad,%2030%20hp.pdf?csf=1&e=iBFlm8 
 
 
Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på 
studenterna i deras eget aktiva lärande? 
 
Kursens lärandemål, innehåll och arbetsformer finns beskrivna i 
studiehandledningen. Den redogör för obligatoriska examinerande uppgifterna och 
anger tydliga bedömningskriterier som underlag för godkänt. Studiehandledningen 
skapar möjlighet för studenterna att ta en aktiv roll i sin lärprocess och planera sina 
studier.   

 
Kursernas lärandemål examineras i både muntliga och skriftliga former. 
Examinationsformerna innefattar tex skriftlig individuell examination och skriftlig 

https://liuonline.sharepoint.com/:b:/r/sites/P-MGSK2/MGSK2/ProgrammeDocuments/Kursplaner/8SKG22%20H%C3%A4lsofr%C3%A4mjande%20omv%C3%A5rdnad,%2030%20hp.pdf?csf=1&e=iBFlm8
https://liuonline.sharepoint.com/:b:/r/sites/P-MGSK2/MGSK2/ProgrammeDocuments/Kursplaner/8SKG22%20H%C3%A4lsofr%C3%A4mjande%20omv%C3%A5rdnad,%2030%20hp.pdf?csf=1&e=iBFlm8
https://liuonline.sharepoint.com/:b:/r/sites/P-MGSK2/MGSK2/ProgrammeDocuments/Kursplaner/8SKG22%20H%C3%A4lsofr%C3%A4mjande%20omv%C3%A5rdnad,%2030%20hp.pdf?csf=1&e=iBFlm8
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gruppexamination, vilket kan genomföras som salsexamination eller 
hemexamination. Muntlig examination sker i seminarieform, ibland i kombination 
med skriftlig examination. Klinisk examination genomförs på Clinicum respektive i 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU).   

 
Bedömningskriterier ligger till grund för betyg godkänd eller underkänd.  Muntlig 
och/eller skriftlig återkoppling ges till studenten som tränas i att utvärdera sin egen 
och medstudenters prestationer.  För muntliga praktiska examinationer ingår att 
studenterna reflekterar i direkt anslutning till momentet och gör en självvärdering 
av sin prestation. Vid bedömning av VFU används ett underlag med 
bedömningskriterier utifrån terminens kursmål.  

 
Digitala examinationer kommer att testas under Ht-19/Vt 20, utvärderingen 
kommer att ge underlag för en fortsatt implementering.  

 
Studentundersökningen visade att tydligheten på de krav som ställs på studenterna 
i deras studier är ett av de områden som skattas lägst även om de skattar 2,8 på en 
skala 0–5, vilket är överensstämmande med det resultat som medicinska fakulteten 
har generellt. Att synliggöra kraven är ett arbete som pågår ständigt.  

 
Lärandemål för respektive termin finns i terminernas aktuella kursplaner, dessa 
kursplaner finns tillgängliga på Lisam och är ett av de styrdokument studenten 
uppmanas att läsa för att planera sitt lärande. Studiehandledningen uppdateras 
varje termin, och är ett komplement till kursplanen. I studiehandledningen beskrivs 
de lärstödjande och examinerande momenten, dess bedömningskriterier och 
inlämningstider samt rättigheter och skyldigheter. Studieuppgifter designas utifrån 
att studenterna tex. agerar critical friend, ger återkoppling på varandras arbeten 
som en träning i att kritiskt granska ett arbete utifrån bedömningskriterier och 
samtidigt ta del av ett ämnesinnehåll. Inför examinationer erbjuds resurstillfällen 
där det förväntas att studenterna skickar in frågor i förväg för att utgångspunkten 
ska vara studenternas lärande.  

 
Biblioteket är en viktig resurs i studentens aktiva lärande för informationssökning, 
referenshantering och rapportskrivning. Biblioteket utgör också en resurs för att 
förebygga fusk och plagiat på programmet. I studiehandledningen finns länkar till 
bibliotekets hemsida, där kan studenterna ta del av bibliotekets information om tex 
referenshantering och fusk och plagiat. I termin 1 ges en föreläsning om fusk och 
plagiat . I termin 2 i momentet litteratursökning ingår NoPlagiat , en 
självstudieguide som rör plagiering och upphovsrätt. NoPlagiat ligger på Lisam i det 
gemensamma programrummet för sjuksköterkeprogrammet. 
Information om studenthälsan finns i studiehandledningen så att studenten kan ta 
kontakt med dem för stöd i tex studieteknik.   
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Lisam är den interaktiva kursplattform som används för kursadministration, 
samarbete och kommunikation mellan lärare och studenter.  Det finns ett 
gemensamt rum där programmets gemensamma dokument finns tillgängliga. Varje 
termin har ett specifikt kursrum vilket underlättar kommunikation och gör att 
studenterna kan ta del av allt som ligger där när de vill. Där läggs kursdokument 
och material upp och en samarbetsyta finns där studenterna själva kan ladda upp 
dokument. En översikt över respektive termin finns tillgänglig på Lisam vilket 
underlättar för studentens långsiktiga planering av sina studier.  
Basgruppens sammansättning förändras för varje termin och i varje ny 
basgruppskonstellation skapar studenterna ett gemensamt kontrakt för gruppens 
gemensamma arbete, eget ansvar och förväntningar på varandra. Varje 
basgruppstillfälle avslutas med en gemensam utvärdering där egen prestation och 
gruppens arbete utvärderas, i syfte att stödja studentens lärprocess. Basgrupperna 
kan vara både handledarledda och studentledda samt även förekomma i 
storgruppsformat. I termin 1-3 är merparten av basgruppstillfällena handledarledda 
och i termin 4-6 är basgruppstillfällena mer varierande.   
  
Kursdialog sker regelbundet i alla terminer, dessa kan vara antingen fysiska träffar 
eller skriftliga på Lisam, flertalet terminer använder både ock. Kursdialoger skapar 
möjlighet till muntliga förtydliganden kring terminens olika moment samt ger 
möjlighet till ökad delaktighet för studenterna. Vid kursdialog ges studenterna 
möjlighet till utvärderingar vilka kan vara både formativa och summativa. Det 
innebär t.ex  att studenterna får skatta i vilken grad de upplever att kursmål, 
lärstödjande aktiviteter samt examinationer är kopplade till varandra och hur 
kursen genomförs. 

 
 
Vilka, om några, utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/lärmiljöer 
finns och används för utbildningens genomförande? Finns det, och i så 
fall vilka, särskilda utmaningar har utbildningen att hantera avseende 
utbildningsspecifika resurser/lärmiljöer?  
 
Vid sjuksköterskeprogrammet används olika lärmiljöer såsom föreläsningssalar 
med varierande utseende där bord och stolar vanligtvis är flyttbara och rummet kan 
arrangeras utifrån ändamålet. Vid storgruppsföreläsningar, där båda studieorternas 
studenter deltar, används företrädesvis föreläsningssalar med fast möblering. 
Basgruppsrum finns lokaliserade i olika byggnader utrustade med whiteboards, 
bildskärm eller projektor för anslutning med dator för storbildsvisning. Medicinska 
biblioteket är en tillgång och välutrustat på många olika sätt.  Det finns en specifik 
resurs i form av en kontaktbibliotekarie som också är delaktig i läraktiviteterna. 
Möjlighet till tysta läsplatser samt mer interaktiva studieplatser finns även på 
biblioteket. Dessa lärmiljöer är lika för båda studieorterna. Enligt 
studentundersökningen 2017 skattar studenterna lugna platser, dvs platser för 
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avkoppling till 3,2 på skalan 1-5 där 1 motsvarar ”mycket missnöjd” och 5 motsvarar 
”mycket nöjd”.  
 
 
Clinicum är ett gemensamt färdighetsträningscentrum med metodrum vid bägge 
campus. Vårdrum finns med sjukhussängar och utrustning relevant för 
färdighetsträning specifika för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Även 
sjuksköterskans arbetsmiljö belyses i dessa moment med ergonomiska 
arbetsställningar och förflyttningsteknik. Utrustning som visualiseringsbord, visible 
body  utgör e-resurser vid sidan av  annan utrustning som behövs för att träna 
sjuksköterskans omvårdnadshandlingar.  Simulerade patienter används i träningen 
vid vissa moment.  Studenterna kan själva boka rummen för egen träning.   
När det gäller Clinicums lokaler i Norrköping finns sådana även på 
Vrinnevisjukshuset. Norrköpings Clinicum är i nuläget utrustade som ovan med 
undantag från visualiseringsbord.  Simuleringsövningar, i Norrköping, sker 
huvudsakligen på Vrinnevisjukhuset vilket ställer krav på transporttid både för 
studenter och lärare samt förflyttning av material och utrustning.  

 
Inom sjuksköterskeprogrammet erbjuds verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
inom sluten- och nära vård (kommunal och primär hälso-och sjukvård). VFU ingår 
som examinerande moment i varje termin från termin ett till sex, totalt 28 veckor 
under grundutbildningen, varav 2 veckor på klinisk undervisningsavdelning (KUA) 
tillsammans med studenter från de övriga programmen på Medicinska fakulteten. 
VFU- platserna är fördelade inom olika verksamheter och hos olika aktörer 
(kommuner, regioner samt privata) inom Östergötlands län. Det är en 
återkommande utmaning att erhålla det antal VFU platser som motsvarar behovet, 
framförallt inom slutenvård. Under vt-19 startas samarbete med Region Sörmland 
där ett fåtal VFU platser finns inom slutenvård.  Alla studenterna genomför under 
sin utbildning VFU inom både slutenvård och nära vård.  I samband med sin VFU i 
termin 4 och i termin 6 genomför studenterna fältstudiedagar inom 
ambulanssjukvård, operationssjukvård och intensivsjukvård. Detta möjliggör att 
studenterna under sin grundutbildning får en inblick i några av de 
specialistutbildningar som finns. I termin 5 finns möjlighet för studenter att göra 
VFU internationellt, parallellt med att vårt program erbjuder studenter från 
utländska lärosäten att göra VFU inom vår region. Det är dock en utmaning att 
rekrytera kliniska handledare för de internationella utbytesstudenterna. 
Utbildningsspecifika akademiska koordinatorer ansvarar för att stödja in- och 
utresande studenters studier.    

 
Pedagogiska uppgifter genomförs i samband med VFU i samtliga terminer. Dessa 
följer en progression, inledningsvis görs tex datainsamling som studieuppgift för att 
i senare terminer tillämpa undervisning gentemot patient och närstående.  
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Övriga resurser är studieplattformen/lärplattformen Lisam vilken i många 
avseenden stödjer studenternas lärande, men det finns brister vad gäller tex 
inlämningsfunktionen av studieuppgifter och examinationer.  
 
 
Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 
utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande 
genomströmning. 
 
Antal studenter från varje årskull som tagit examen har varierat något under åren.   

 
I snitt av antagna studenter i varje årskull är variationen gällande 
genomströmningen 6 mån efter beräknad examen för antagna ht11 –ht 15 43-61%, 
där kvinnor har haft en högre genomströmning på 57% jämfört med männens 41% 
(figur 1). Noteras bör att dessa studenter har antagits på tidigare utbildningsplan än 
nuvarande som gäller from HT-16.  
 
När det gäller tid till examen tar 92% av kvinnorna detta inom förväntad tid (dvs 
inom 3,5 år) och 89% av männen. Utbildningen är 3 års heltidsstudier, men 
brytpunkten 3,5 år är satt utifrån att registreringen av poäng i LADOK mestadels 
sker efter brytpunkten 3 år (figur 1). I snitt producerar studenterna på programmet 
ca 25hp per termin när det slås ut på antalet registrerade studenter i kursen. Detta 
torde visa att studenterna överlag klarar studierna under innevarande termin väl 
(figur 2).  

 
Anledning till studieuppehåll kan vara flera. På LiU finns centrala bestämmelser för 
hur de ska hanteras. Exempelvis vid föräldraledighet ska dessa studenter erbjudas 
återkomst om så är möjligt. Hittills har garanterad plats kunnat erbjudas.  För 
studenter som har haft studieuppehåll pga allvarlig sjukdom beviljas alltid 
garanterad plats. Rutiner för rangordning av studenter med icke garanterad plats 
finns.   

 
Studievägledare träffar studenterna minst 1 gång per termin och information om 
stöd som studentenheten kan erbjuda finns samlat i en broschyr på den 
fakultetsgemensamma hemsidan samt som länkar från kursrummet på Lisam. Alla 
lärare har ansvar för att i ett tidigt skede hänvisa studenter i behov av stöd till 
studievägledare, studenthälsan, språkverkstad eller till ansvarig koordinator för 
studenter med funktionsvariation. Vidare finns rutiner på 
sjuksköterskeprogrammet för att vägleda studenter som riskerar att inte uppnå 
förväntade studieresultat. Studentundersökningen 2017 visade att 51% av 
studenterna någon gång hade upplevd ett stort hinder för att lyckas i sina studier 
p.g.a. negativ stress, 28% hade upplevt det utifrån psykisk ohälsa och 17% utifrån 
familjeförhållanden. När studenter tar studieuppehåll kan stress vara ett skäl till 
det. Därför har initiativ tagits vid programmet för att stärka studenterna, bland 
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annat genom föreläsningar om stresshantering och studieteknik i samarbete med 
studentenheten och studenthälsan 
 
När en student har behov av att anpassa utbildningen avseende t.ex. studietakt har 
programansvarig och kursansvarig ett nära samarbete med studentenheten, ffa 
studievägledare, för att diskutera och i möjligaste mån anpassa utbildningen efter 
studentens behov med bibehållen kvalitet. Individuell studiegång planeras i samråd 
med student, programansvarig, kursansvarig och studievägledare. Specifik 
koordinator som arbetar vid funktionshinderenheten kan besluta om särskilda 
stödåtgärder för studenter med funktionsvariation som tex. förlängd skrivtid vid 
tentamen.   
 
Det finns behörighetskrav till högre termin vilket gör att studenter med underkända 
eller icke genomförda moment inte kan slutföra sin utbildning inom avsedd tid. 
Efter två underkända examinationer kan studenten ansöka om extra stöd. Beviljat 
stöd erbjuds företrädesvis i grupp, av examinator. Faddrar och mentorer finns för 
att stötta studenter i lägre terminer. Vi använder critical friends som lärstödjande 
moment i samtliga terminer. Vidare har vi identifierat lärstödjande behov i specifika 
moment såsom läkemedelsberäkning. Där har vi inrättat funktionen amanuenser 
som genomför riktad undervisning och stöd till alla studenter.   

 
VFU kan endast genomföras vid två tillfällen i respektive termin. Rutin finns för 
studenter som riskerar underkänt resultat på VFU, handlingsplan upprättas för att 
ge studenten möjlighet att uppnå lärandemålen.  Vid underkänd VFU finns rutin för 
att stödja studenten inför andra VFU tillfället.  Vid två underkända VFU tillfällen 
kan studenten ansöka om dispens om ett tredje tillfälle till Medicinska Fakultetens 
styrelse. Ett system med tilldelning av VFU-plats tillämpas för studenter med 
särskilda skäl.   
 
Modellen för handledning av studenternas självständiga arbete har förändrats. 
Numera genomförs handledning i form av grupphandledning med en tydlig 
struktur för handledningstillfällena vilket ger bättre förutsättningar för studenterna 
att slutföra sitt arbete inom avsedd tid. Dessutom har bedömningskriterierna 
tydliggjorts vilket underlättar för studenterna att förstå och tillämpa dessa i sitt 
arbete.  

 
 

Analys och utvecklingsområden för aspekten utformning och 
genomförande  

 
Utvecklingsområden som identifieras utifrån ovanstående beskrivning och analys är 
att öka genomströmningen i jämförelse med förstagångsregistrerade studenter,  
åren 2011-2015 i syfte att öka andelen studenter som tar examen från programmet. 
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Ett ytterligare utvecklingsområde är att öka söktrycket för studenter sökande  till 
Campus Norrköping. 
Andra utvecklingsområden är att utöka användningen av mer digitala lösningar för 
att möta dagens studenter med tex inspelade föreläsningar och undervisningsfilmer 
för att möjliggöra för studenterna att på ett mer flexibelt sätt kunna ta del av 
undervisningsmoment.   
Arbete för digitaliserade examinationer har pågått under året och en central 
upphandling är nyligen genomförd. Digitaliserade examinationer bör inte ta lika 
mycket personalresurser men fortsatt hög kvalitet krävs. Ytterligare simulerade 
lärmoment för att förbereda och träna studenterna inför sin kommande profession 
behövs och utveckling pågår. Tydligare krav på förberedelser inför lärmoment och 
seminarier behövs för att stimulera studenter att ta ökat ansvar. När det gäller 
utlämning av tentor kan en kartläggning genomföras för att identifiera hur många 
som hämtar sin tenta. Detta för att säkerställa att återkopplingen når studenterna.  
 
En utmaning vi ställts inför är hur vi kan skapa bättre förutsättningar för den 
alltmer heterogena studentgruppen vi möter idag. Dagens och framtidens studenter 
har andra förutsättningar och förväntningar på utbildningen. Ett flertal 
pedagogiska utvecklingsprojekt pågår delvis med finansiering från Medicinska 
Fakultetens särskilda anslag. Dessa är fördelade jämnt över terminerna och vi 
planerar för att erfarenheter från dessa ska tillvaratas och spridas i hela 
programmet. 
 
 

Forskningsanknytning  

Bedömningsgrunder:  
Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forskning i 
lärandemiljön.  
Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö.   

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

- Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans för 
utbildningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten så att det finns ett nära 
samband mellan utbildningen och forskning vid LiU? Hur kommer 
verksamheten i forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna tillgodo?  

- På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell nationell 
som internationell relevant forskning?  

- På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig ett 
vetenskapligt förhållningssätt?  

 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
forskningsanknytning identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 
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behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare. 
 
Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans för 
utbildningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten så att det finns ett nära samband 
mellan utbildningen och forskning vid LiU? Hur kommer verksamheten i 
forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna tillgodo?  
 
Forskningen inom omvårdnad är bred och bland forskarna finns kompetens inom 
olika teoretiska och metodologiska fält som stödjer studenterna i lärandeprocessen 
att nå examensmålen. Den pågående forskningen inom programmet fördelar sig 
inom det breda spektrum av omvårdnad som finns i utbildningsprogrammet och 
bidrar därmed till en god forskningsanknytning, och till att koppla ihop teori och 
praktik. Omvårdnadsforskningen är tydliggjord i fyra dimensioner förutsättningar 
för hälsa, reaktioner och upplevelser av sjukdom och ohälsa, konsekvenser av 
omvårdnad och behandling och utveckling av teori och metod inom omvårdnad. 
Dessa fyra dimensioner integrerar med varandra och genomsyras av egenvård och 
implementeringsforskning. Det finns fyra företrädare utsedda för respektive ämnen. 
Dessa är  omvårdnad av barn och unga vuxna, omvårdnad vid kritiska och akuta 
tillstånd, omvårdnad vid långvarig ohälsa och i livets slut samt omvårdnad av äldre. 
De forskningsaktiva lärarna deltar i olika forskningsgrupperingar och agerar som 
handledare för doktorander och studenter i deras självständiga arbeten 
(examensarbeten) på såväl grund- som avancerad nivå. Flera (21%) lärare 
kombinerar forskning med kliniskt arbete vilket stärker kopplingen mellan klinisk 
och akademisk verksamhet. 

 
På avdelning Omvårdnad finns drygt 80 lärare som tillsammans vidareutvecklar 
undervisning och forskning inom ämnet. Lärarna besitter en god kompetens som 
överensstämmer väl med utbildningens behov.  Drygt hälften av lärarna är 
disputerade och nio adjunkter genomgår för närvarande doktorandutbildning. 
Totalt finns ett 25-tal aktiva doktorander inom ämnet. Nationellt och internationellt 
konkurrenskraftig forskning har resulterat i att andelen seniora forskare med allt 
mer meritering har utökats. För närvarande finns fem professorer, sju biträdande 
professorer och sex docenter, och utöver dessa två professor emeritus med fortsatt 
framgångsrik forskning. 

 
Forskningen vid avdelning Omvårdnad innefattar bland annat följande 
forskningsprojekt av vilka flera har extern finansiering med excellenta medel: Wii-
projektet, Mer fysisk kapacitet och högre välbefinnande hos patienter med 
hjärtsvikt genom användning av Nintendo Wii, Vårdande närmiljö för personer 
med demenssjukdom, Teknologi och egenvård för hjärtpatienter,  PhysCan - fysisk 
träning för cancer patienter, IKT för egenvård, Misstänkt infektion hos sköra äldre, 
Vaksamhet i omvårdnad, Att prata om prognos etc. På avdelningen bedrivs även 
många andra projekt inom områden som berör kronisk sjukdom, kritiska tillstånd 
och bieffekter av behandling samt preventivt arbete och implementeringsforskning. 
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På avdelningen bedrivs forskning inom både den kvantitativa och kvalitativa sfären, 
vilket bidrar till ämnesutveckling och metodutveckling.  

 
Det finns en naturlig koppling mellan forskning och utbildning, dvs. 
forskningsanknuten utbildning men även utbildningsanknuten forskning då 
forskningsmiljöerna bedriver forskning som är väl kopplad till och förankrad i 
utbildningen, likväl som till verksamheten som vi utbildar för.  

 
Avdelning Omvårdnad har ett omvårdnadslabb för forskning där utrustning för bla 
mätning av mikrocirkulation och cirkulation finns.   

 
För att ytterligare stärka forskningsanknytning inom de för omvårdnad centrala 
områdena tar utbildningen in lärare och forskare från andra avdelningar vid 
medicinska fakulteten i olika undervisningsmoment, exempelvis inom palliativ 
vård, nutrition och logopedi.   

På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell 
nationell som internationell relevant forskning?  

Sjuksköterskeprogrammet knyter i hög grad an till aktuell nationell och 
internationell forskning i olika undervisningsmoment. Under hela utbildningen 
återfinns lärandemoment som stimulerar vetenskapligt kritiskt förhållningssätt och 
att självständigt söka och använda vetenskaplig litteratur. Detta innefattar att skriva 
rapport med vetenskaplig struktur, sökningar i databaser efter relevant litteratur, 
kritisk granskning av vetenskapliga artiklar och vetenskapliga metoder. Under 
termin 5 påbörjas självständigt arbete på kandidatnivå under handledning. 
Merparten av självständiga arbeten genomförs inom ovan beskrivna 
forskningsområden vid avdelningen.  

Flera av lärarna är nationellt och internationellt etablerade forskare som undervisar 
inom sina egna forskningsområden. De inkluderar därmed aktuell forskning från 
egen och andra forskargrupper i sin undervisning. Många av forskarna och lärarna 
deltar regelbundet vid nationella och internationella konferenser inom omvårdnad 
och relaterade områden för att hålla sig uppdaterade om aktuell forskning, och för 
att kunna medföra aktuell kunskap tillbaka till utbildningen.  

Ett sådant exempel är den strategidag som avdelning Omvårdnad anordnar en gång 
per termin där ämnet omvårdnad belyses och fördjupas. Lärare deltar regelbundet 
vid nationella och internationella konferenser inom omvårdnad och relaterade 
områden för att hålla sig uppdaterade om aktuell forskning, och för att kunna 
medföra aktuell kunskap tillbaka till utbildningen.  
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På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig ett 
vetenskapligt förhållningssätt?  

 
Enligt lärandemål för examen ska studenterna visa kunskap och förståelse inom 
ämnet omvårdnad, inbegripet kunskap om ämnets vetenskapliga grund, kunskap 
om tillämpliga metoder inom omvårdnad, och fördjupning inom ämnet samt 
orientering om aktuella forskningsfrågor. Vidare ska studenterna visa kunskap om 
omvårdandsämnets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad 
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. I de flesta läraktiviteter på 
grundutbildningen ställs krav på att studenterna själva inhämtar kunskap genom 
aktuell forskning, exempelvis genom att teorianknyta fördjupningsuppgifter, 
rapporter och seminariepresentationer, och vid fördjupning och 
kunskapsinhämtning vid basgruppsarbete. På så sätt tillägnar sig studenterna 
förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 
problemställning och att utifrån detta göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga aspekter. I diskussion med medstudenter och ansvariga lärare vid 
exempelvis basgrupp och seminarier övas förmågan att tillämpa relevant 
information och diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar och kritiskt 
reflektera över litteratur och vetenskap.  

 
Under kursen självständigt arbete på kandidatnivå deltar studenterna aktivt vid 
andra kursdeltagares litteratur-, metod- och slutseminarium. Detta innefattar även 
att opponera på annan kursdeltagares arbete med fokus på en ämnesfördjupande 
och vetenskaplig granskning av arbetet, och att försvara sitt eget examensarbete.  
En disputerad lärare från avdelning Omvårdnad medverkar alltid som 
seminarieledare vid dessa seminarier för att bidra till fördjupad ämnesdiskussion 
och vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. Vid termin 6 slutseminarium för 
självständigt arbete medverkar studenter på termin 5 aktivt. Studenter på termin 5 
och 6 erbjuds även att medverka vid disputationer vid medicinska fakulteten som 
en del i kursen för att främja ett vetenskapligt förhållningssätt.   
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Analys och utvecklingsområden för aspekten forskningsanknytning  

Vår nuvarande struktur för självständiga arbeten på kandidatnivå innebär numer 
att alla studenter anmodas att genomföra litteraturstudier. Detta stödjer 
studenterna att bli forskningskonsumenter dvs att säkerställa evidensbaserad 
omvårdnad i praktik (EBP). Bakgrunden till detta är att vi identifierade flertalet 
utmaningar med att studenter på kandidatnivå utför empiriska studier i klinisk 
verksamhet: studenterna saknar tillräcklig vetenskaplig kompetens och dessutom 
fodras etiskt tillstånd och särskild hänsyn till dataskyddsförordningen.  

Den praktiska och kliniska färdighetsträningen som ges inom utbildningen vilar på 
evidens och beprövad erfarenhet (vid sidan av gällande regelverk). Forskande lärare 
är involverade i praktisk undervisning inom sina forskningsområden, vilket stärker 
forskningsanknytningen och aktuell vetenskap i den praktiska undervisningen. 

Flera av forskarna på avdelning Omvårdnad har internationella samarbeten. Det 
vore önskvärt att i ännu högre grad göra aktuell forskning inom avdelning 
Omvårdnad och andra enheter på LiU tillgänglig för studenter genom att anordna 
öppna föreläsningar och seminarier med internationella postdocs, gästforskare och 
doktorander som pratar om sin aktuella forskning. En möjlighet är att i anslutning 
till presentation på konferenser kunna föredra sin konferenspresentation för 
lärarkollegor och erbjuda medverkan för studenter.  

Internationell samverkan inom utbildning- och forskning (postdok/gästlärare samt 
forskarutbyten) är väl utvecklad med ett kontinuerligt utbyte av både lärare och 
studenter i ett flertal länder. har byggts upp och stärkts de senaste åren men 
kommer behöva fortsätta utvecklas. 

 
 

 Lärarkompetens  

Bedömningsgrunder:  
Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i 
proportion till utbildningens innehåll och genomförande.  
Undervisande personal har möjlighet att utveckla såväl sin pedagogiska 
kompetens som sin ämneskompetens och ges förutsättningar att bedriva sitt 
arbete på ett effektivt sätt. 
 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

- Fyll i den tabell över lärarkompetens som bifogas mallen.  
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- Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, som 
medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens behov 
avseende   

o vetenskaplig,  
o pedagogisk och  
o i förekommande fall professionsrelaterad kompetens. 

- Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens 
genomförande.  

- Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till utbildningsuppdragets 
behov, görs?   

- Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms stabiliteten i 
lärargruppen se ut under de närmast kommande åren?   

- I förekommande fall, beskriv hur programmet tillgodoser att handledare 
inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får relevant information 
och besitter god kompetens för uppdraget.  
 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
lärarkompetens identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver 
utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare.  

 
 

 
Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, 
som medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens 
behov avseende   

o vetenskaplig,  
o pedagogisk och  
o i förekommande fall professionsrelaterad kompetens. 
 

Den kompetens och kapacitet som finns i programmet i Linköping framgår av bilaga 
2 och i Norrköping (bilaga 3). Utöver de fasta lärarresurserna engageras lärare från 
hälso- och sjukvården och akademin för att täcka in specialområden i syfte att 
säkerställa olika kompetenser.  Dessa lärarresurser köps in efter behov, via offentlig 
resurssamordning eller timarvodering. Ett krav för att påbörja anställning vid 
sjuksköterskeprogrammet är magisterexamen. Detta för att säkerställa att 
undervisande lärare har kompetens som överstiger studenternas examensnivå. 
Lärargruppens ämnes-, pedagogiska- och kliniska specialistkompetens säkras 
genom fleråriga kompetensutvecklingsplaner för varje enskild lärare och följs upp 
årligen utifrån verksamhetens behov och med hänsyn till lärarens individuella 
karriärutveckling.   
 
Lärargruppen har möjlighet att följa professionens utveckling genom deltagande på 
regionala, nationella och internationella konferenser och kurser.   
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Inom sjuksköterskeprogrammet garanteras den pedagogiska nivån samt upplägg 
och kvalitetssäkring av olika lärandemoment inom utbildningen genom lärarnas 
kompetens. Merparten av lärarna har genomgått relevant högskolepedagogisk 
utbildning som erbjuds inom universitetet, vilken är en stegvis utbildning för att 
fördjupa kunskaper om lärande, utveckla sin förmåga att undervisa och handleda 
samt säkerställa kompetens att planera och genomföra kurser i rollen som 
kursansvarig. Kontinuerlig samverkan pågår inom utbildning och forskning med 
enheten för Medicinsk pedagogik, LiU:s pedgogiska enhet Didacticum, samt 
Medicinska fakultetens färdighetsträningscentrum Clinicums verksamhet för att 
säkerställa pedagogisk kompetens. Detta sker genom att en lärare har uppdrag på 
Didiacticum, en lärare har uppdrag på enheten för Medicinsk pedagogik och två 
lärare har uppdrag på Clinicum. För fördjupning avseende lärargruppens 
forskningsanknytning och kompetens se vidare aspekt Forskningsanknytning.   
   
Medicinska fakulteten har nyligen fattat beslut, genom att avsätta en särskild 
grundersättning, om hur tid för kompetensutveckling ska finansieras för de olika 
läraranställningarna. Grundersättningen säkerställer en bas för forsknings- och 
utvecklingstid som kan variera i omfattning beroende på ytterligare satsningar och 
finansieringsmöjligheter. Forskningsaktiva lärare bidrar till att anknyta olika 
områden inom grundutbildningen till forskning och möjliggör att innehållet 
kontinuerligt utvecklas och uppdateras. Flera lärare kombinerar sin lärarroll med 
att arbeta inom klinisk verksamhet eller FoU verksamhet i hälso- och sjukvården, 
vilket säkerställer hög aktualitet kring klinisk verksamhet och dess utveckling.   
 
Ett antal kliniska adjunkter vid sjuksköterskeprogrammet arbetar framförallt med 
VFU-handledning i Region Östergötland och länets kommuner. Dessa personer kan 
ha sin grundanställning antingen inom LiU eller RÖ/kommun och har en 
överbryggande funktion mellan organisationerna.   

 
 

Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms 
stabiliteten i lärargruppen se ut under de närmast kommande åren?   
 
Gällande verksamhets- och kompetensutvecklingen så har Avdelningen för 
Omvårdnad kontinuerligt rekryterat för att möta pensionsavgångar och har därmed 
en lärargrupp med bred kompetens och erfarenhet. En jämn könsfördelning 
eftersträvas vid rekrytering om lika meriter och det föreligger en bredd inom såväl 
kliniska- som forskningsinriktningar. Inom de områden, där kompetens inte finns 
inom befintlig medarbetargrupp, sker anställning på timmar eller via 
samverkansavtal för att kunna säkerställa innehåll i programmet i relation till 
lärandemål. Investering i forskarutbildning av medarbetare anställda som 
adjunkter och kliniska doktorander kommer successivt ge ökad akademisk 
kompetens inom lärargruppen.   
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Genom att säkra hög såväl pedagogisk- som ämneskompetens i programmets 
lärarkollegium läggs en god grund för att säkra utbildningens struktur och innehåll 
och studenternas måluppfyllelse. Arbetet inom lärarkollegiet sker i olika 
konstellationer, både inom ämne och termin, där kvalitet och progression 
kontinuerligt följs upp. Flertalet lärare har gått universitetets pedagogiska 
kompetensutbildningar. För de lärare som inte har genomgått dessa utbildningar så 
ligger det i kompetensutvecklingsplanen. Dessutom stöds lärarnas 
kompetensutveckling genom en systematisk dialog mellan ledning och medarbetare 
i medarbetarsamtal.   

 
Vid sidan av internationell samverkan inom forskning (postdok/gästlärare samt 
forskarutbyten) sker även ett utbyte inom grundutbildningen. Vi har ett väl 
utvecklat och kontinuerligt utbyte av både lärare och studenter. Vi har nyttjar 
möjligheten att finansiera detta med externa medel såsom Linnaeus Palme (LP) och 
Erasmus. I ett flertal länder har samarbetet byggts upp och stärkts de senaste åren 
men kommer behöva fortsätta utvecklas.  

 
  

I förekommande fall, beskriv hur programmet tillgodoser att 
handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får 
relevant information och besitter god kompetens för uppdraget.   

  
Handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen som är anställda inom 
regionerna, kommunal- eller privat verksamhet har stora utbildningsuppdrag. Inom 
Region Östergötland och Region Sörmland handleds studenterna av sjuksköterskor, 
och inom kommunal hälsosjukvård handleds studenterna i termin 3 av 
undersköterskor med en bedömningsansvarig sjuksköterska. I termin 3 är 
lärandemålen under VFU riktade mot basal omvårdnad. I termin 5 då studenten 
genomför sin andra VFU period inom kommunal hälsosjukvård handleds studenten 
av sjuksköterska.  Idag finns en samverkan inom Region Östergötland samt med 
Region Sörmland. I de avtal som tecknats med de olika verksamheterna finns 
kompetensbeskrivningar för handledarfunktionen, där det föreskrivs att alla 
handledare bör gå handledarutbildning. För närvarande finns olika nivåer och 
utföranden av handledarutbildning, där ibland LiU:s utbildning på 1,5 hp respektive 
7,5 hp varav den förstnämnda är webbaserad för att möjliggöra deltagande på 
distans. Biträdande programansvarig har regelbundna träffar med 
utbildningsansvariga handledare i klinisk verksamhet tillsammans med kliniska 
adjunkter där bedömningsunderlag och lärandemål för respektive termins 
verksamhetsförlagda utbildning diskuteras och exemplifieras. I uppdraget för 
kliniska adjunkt ingår att vara stöd till handledarna och bidra till kontinuerlig 
utveckling av handledaruppdraget 
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Analys och utvecklingsområden för aspekten lärarkompetens  
 
Genom att säkra hög både pedagogisk och ämneskompetens i programmets 
lärarkollegium läggs en god grund för att säkra utbildningens struktur och innehåll 
och studenternas måluppfyllelse. Arbetet inom lärarkollegieutbildningen sker i 
olika konstellationer, både inom ämne och kurs, där kvalitet och progression 
kontinuerligt följs upp. Flertalet lärare har gått universitetets pedagogiska 
kompetensutbildningar. För de lärare som inte har genomgått dessa utbildningar så 
ligger det i kompetensutvecklingsplanen. Dessutom stöds lärarnas 
kompetensutveckling genom en systematisk dialog mellan ledning och medarbetare 
i medarbetarsamtal.  
 
Rekrytering av lektorer i omvårdnad försvåras av en generell brist och stora 
pensionsavgångar nationellt. Därmed är konkurrensen stor och då LiU varken 
ligger högt i löneläge eller i basanslag för forskning har vi svårt att attrahera nya 
medarbetare. Detta bidrar till kompetensförsörjningsproblem. Insatser görs i form 
av anställning på timmar, samverkansavtal med tex RÖ för att säkra 
utbildningsuppdraget. Investering i forskarutbildning av medarbetare anställda 
som adjunkter och kliniska doktorander kommer successivt ge ökad akademisk 
kompetens inom lärargruppen. Det förutsätter dock att vi kan erbjuda goda villkor 
för forskning och meritering.  

 

Arbetslivsperspektiv 

Bedömningsgrund:  
Utbildningen är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta 
förändringar i arbetslivet.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

- Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds 
för arbetslivet?  

- Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar 
samverkan till kvalitet i utbildningen? 

- På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är 
relevant för utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet?  

- Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att utbildningen 
är användbar och förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv? 

- Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners 
erfarenheter?  
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Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
användbarhet och förberedelse för arbetslivet identifieras? Utvecklingsområden kan 
vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor 
som kan utvecklas ytterligare. 

 
 

Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds 
för arbetslivet?  

 
Inom programmet finns examinerande moment som syftar till att säkerställa att 
studenterna förbereds för det kommande arbetslivet och ge förutsättningar för god 
anställningsbarhet.  

 
Alla program vid medicinska fakulteten tillämpar PBL med syftet att studenten ska 
ta eget ansvar för sitt lärande och utveckla sin professionella kompetens genom ett 
självständigt, undersökande och kritiskt förhållningssätt, samt träna sin förmåga att 
arbeta i team. På detta sätt förbereds studenterna för ett livslångt lärande i sitt 
kommande yrkesliv.  

 
Under VFU får  studenterna möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper och 
färdigheter i  kliniska situationer. I mötet med kollegor från den egna och andra 
professioner, patienter och närstående tränas  bland annat det professionella 
förhållningssättet, teamarbete och ledarskap Det står lite om det under nästa 
rubrik, men det kanske borde in redan här. I slutet av utbildningen läser 
studenterna ledarskap med lärandeaktiviteter och examinerande moment som 
syftar till att förbereda studenterna för arbetslivet med en handlingsberedskap för 
sjuksköterskeyrket där kompetens i ledarskap är   nödvändig i arbetslivet.  

 
De återkommande interprofessionella lärmomenten (IPL) vid medicinska 
fakulteten möjliggör för studenter i sjuksköterskeprogrammet att förstå principer 
för, träna och tillämpa teamarbete. Ett av IPL-momenten omfattar 
förbättringskunskap, i vilket studenterna i interprofessionella studentteam 
tillsammans med verksamhetsföreträdare och nyckelpersoner (i relevanta fall även 
patienter och närstående) belyser och bearbetar ett förbättringsområde som 
identifierats i aktuell hälso- och sjukvård.   

 
 

Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar 
samverkan till kvalitet i utbildningen?  
 
Inom sjuksköterskeprogrammet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som 
examinerande moment i varje termin från termin ett till sex, totalt 28 veckor under 
grundutbildningen, varav 2 veckor är på KUA, klinisk undervisningsavdelning 
tillsammans med studenter från de övriga programmen på Medicinska fakulteten. 
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VFU- platserna är fördelade inom olika verksamheter och hos olika aktörer 
(kommuner, regioner samt privata) inom Östergötland (figur 4). Det finns en 
etablerad rutin för beställning av VFU platser från programmet till de olika 
verksamheterna. Under de senaste åren har det blivit en större utmaning att få 
platser till alla studenter vid programmet.  
 Under vt-19 startades av det skälet ett samarbete med Region Sörmland där ett 
fåtal VFU platser finns inom sjukhusvård.  Alla studenterna genomför under sin 
utbildning VFU inom både sjukhusvård, primärvård och kommunal hälso-och 
sjukvård. Detta innebär en bredd och en variation som möjliggör god förberedelse 
för ett föränderligt arbetsliv som sjuksköterska och ger studenterna möjlighet till 
kontakt med potentiella arbetsgivare. I samband med VFU i termin 4 och i termin 6 
genomför studenterna fältstudiedagar inom ambulanssjukvård, operationssjukvård 
och intensivsjukvård. Detta möjliggör att studenterna under sin grundutbildning får 
en inblick i några av de specialistutbildningar som finns.  

 
Under utbildningen har studenterna flera lärstödjande moment med 
arbetslivsanknytning tex i termin 1 möter studenterna i en paneldiskussion 
sjuksköterskor från olika verksamheter som berättar om sitt arbete och svarar på 
frågor om sin roll som sjuksköterska. Ytterligare exempel kan ges från termin 4 där 
studenterna har läraktivitet där studenten genomför intervjuer med hälso-
sjukvårdspersonal med fokus på pedagogiskt ansvar i vården /i mötet med enskild 
människa. I termin 6 genomförs en paneldiskussion där kliniskt verksam hälso- och 
sjukvårdspersonal från palliativt kompetenscentrum deltar i syfte att öka 
studenternas möjlighet att bemöta människor och närstående i livets slut genom att 
diskutera etiska frågor ur ett komplext perspektiv och därigenom stärka och öka 
beredskapen inför detta. Dessa moment bidrar till att förbereda studenterna inför 
sitt arbetsliv som yrkesverksamma sjuksköterskor.  

 
I termin 6 genomförs nationell klinisk slutexamination (NKSE) under den sista 
delen av VFU perioden. Den kliniska handledaren är då medbedömmande 
sjuksköterska och slutbedömningen av examinationen görs gemensamt av klinisk 
sjuksköterska och bedömmande lärare från lärosätet. 
 
 
På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är 
relevant för utbildningens användbarhet och förberedelse för 
arbetslivet?  
 
På Sjuksköterskeprogrammet finns en person utsedd som VFU-samordnare inom 
Region Östergötland på 49% samt en utsedd person som är VFU-samordnare inom 
kommunal hälso- och sjukvård 30% som har till uppgift att arbeta med VFU-
beställningar gentemot samtliga verksamheter inom de regioner där vi har 
upprättade samarbetsavtal. Biträdande programansvarig arbetar med övergripande 
VFU-frågor utifrån kvalitetsperspektiv.  
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På sjuksköterskeprogrammet finns kliniska adjunkter som driver 
utbildningsuppdraget genom att stödja den verksamhetsförlagda utbildningen och 
bidra till kontinuerlig utveckling av densamma.  
 
Olika samverkansforum finns där biträdande programansvarig, kliniska adjunkter, 
programspecifika VFU-samordnare och kursansvariga på programmet och de 
sjuksköterskor i olika verksamheter som handleder våra studenter deltar för att 
kontinuerligt diskutera strategiska frågor samt utvärdera kvalitet och innehåll i 
utbildningen relaterat till VFU. Det finns samverkansforum där programledning, 
medicinska fakulteten, representanter från Region Östergötland (RÖ) samt 
Sydöstra sjukvårdsregionen deltar (kompetensråd) likaså finns forum där 
programledning, medicinska fakulteten och representanter från den kommunala 
hälso- och sjukvården deltar (VFU -råd). I Kompetensrådet och VFU rådet ges 
möjlighet att diskutera gemensamma strategier relaterat till utbildningens 
användbarhet och förberedelse inför arbetslivet. Biträdande programansvarig deltar 
tillsammans med lärarrepresentant varje år på VFU konferens som anordnas av 
svensk sjuksköterskeförening i samarbete med Universitet och högskola. Under 
VFU konferensen där kliniska handledare från landsting, kommun, primärvård och 
övrig vårdverksamhet och lärare från olika högskolor och universitet med grund- 
och/eller specialistnivå av utbildning inom vårdområdet ges möjlighet att beskriva 
egna eller gemensamma projekt, gärna i samarbete med studenter.   
Vi bevakar och deltar i specifika forum i RÖ och kommunerna särskilt med fokus på 
Nära vård. 
 
 
Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att 
utbildningen är användbar och förbereder studenterna för ett 
föränderligt arbetsliv?  
 
I samband med att studenterna tar examen från sjuksköterskeprogrammet 
genomförs en programutvärdering. Utvärderingen genomförs som en anonym 
enkät som därefter följs upp av programledningen och diskuteras tillsammans med 
kursansvariga och studenter.  

 
Utvärderingen har kontinuerligt visat att studenterna upplever att utbildningens 
kurser bidrar till ökad förmåga att hantera situationer som de som professionella 
yrkesutövare kan ställas inför.    

 
Programansvarig och biträdande programansvarig deltar regelbundet i nationella 
träffar för samtliga sjuksköterskeprogram i Sverige. Där diskuteras specifika 
professionsfrågor inklusive framtidsvisioner för yrket. Dessa möten möjliggör också 
en nationell standard och samstämmighet för att förbereda studenterna för 
yrkeslivet. Biträdande programansvarig med ansvar för kvalitetsfrågor inom VFU 
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deltar i nationell VFU konferens tillsammans med representanter från Region 
Östergötland, kommunal hälso- och sjukvård och kliniska adjunkter.   

 
Ytterligare forum för att säkra kvalitet och användbarhet inom utbildningarna inom 
Medicinska fakulteten är Kompetensrådet med representanter från programmen 
vid medicinska fakulteten, från Region Östergötland, från Region Jönköpings län 
samt från landstinget i Kalmar län. Liknande forum är VFU-rådet där 
representanter från Medicinska fakulteten, Sjuksköterskeprogrammet, 
Fysioterapeut programmet, samt representanter från de tre länsdelarna, Västra, 
Östra och Centrala Östergötland, där VFU inom kommunal hälsosjukvård 
genomförs.  
 
Sjuksköterskeprogrammet deltar i Medicinska fakultetens internationella 
utbytesprogram, Erasmus och Linneaus Palme, med andra universitet i Norden, 
Europa och övriga världen. Detta innebär att vi har både in- och utresande 
studenter och lärare. På programmet pågår också ett aktivt arbete med 
internationellt utbyte för studenter och lärare med målet att förbereda studenter för 
en föränderlig arbetsmarknad och bidra till kunskapsutbyte både utifrån 
utbildningsnivå, samhällsnivå, ekonomisk nivå och kulturell nivå.   
  
Lärare vid programmet deltar i nationella och internationella konferenser med såväl 
fokus på forskning inom omvårdnad som mot utbildning inom omvårdnad för att 
inhämta kunskap om professionens aktuella utveckling.  

 
Avstämning att utbildningen motsvarar de kompetenser som framtida 
sjuksköterskor behöver sker kontinuerligt mot både klinisk verksamhet och mot 
aktuell forskning. Detta sker bland annat genom att stor andel anställda på 
sjuksköterskeprogrammet har delade anställningar med olika kombinationer av 
klinisk verksamhet, forskning och undervisning. Vi har också flera externa 
lärare/kliniker med specialistkompetens som undervisar på programmet och bidrar 
med relevant innehåll för arbetslivet. På programmet bedrivs högkvalitativ 
forskning i framkant av lektorer på programmet som återknyts till 
grundutbildningen genom att de även har undervisningsuppdrag relaterade till sin 
forskning.  
 
Linköpings universitet genomför årligen en studentundersökning som berör många 
olika områden. År 2017 ingick frågan om ”Utbildningens relevans för framtida yrke” 
och på sjuksköterskeprogrammet skattade studenterna som helhet 4,2 på en skala 
från 1-5 där 1 motsvarar ”mycket missnöjd” och 5 motsvarar ”mycket nöjd”.  

 
  

Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners 
erfarenheter?  
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I dagsläget har programmet inga alumniundersökningar. Detta arbete behöver 
initieras av Linköpings universitet för att ytterligare säkerställa att utbildningen är 
relevant och examinerar anställningsbara studenter.  

 
 
Analys och utvecklingsområden för aspekten arbetslivsperspektiv  
 
Under utbildningen till sjuksköterska ska studenten utveckla en professionell och 
interprofessionell kompetens och handlingsberedskap för att kunna möta ett 
föränderligt omgivande samhälle. Detta är en utmaning som programmet står inför 
och som behöver analyseras vidare. Det är viktigt att fortsatt ha en variation av 
VFU-platser för studenterna inom olika verksamheter där representanter från 
verksamheterna har givna positioner i beslutande organ. Programmet behöver även 
utveckla formerna för VFU och dess genomförande tex genom samarbete med 
andra regioner/ kommuner eller inom andra verksamheter där VFU idag inte 
genomförs. Det skulle kunna innebära exempelvis kortare VFU placeringar för att 
träna medicintekniska färdigheter. 
Idag gör ca 40 % av studenterna VFU inom psykiatrisk slutenvård. Psykisk ohälsa 
har blivit mer förekommande i alla samhällsklasser och åldrar och utifrån det 
perspektivet är en utmaning vi står inför att alla studenter ska göra minst en VFU 
placering inom psykiatri under sin utbildning. Vidare behöver vi fortsätta vår 
omvärldsanalys i syfte att identifiera pågående trender inom hälso- och sjukvård 
samt i samhället i stort för att identifiera nya arenor för våra framtida 
sjuksköterskor.  

 
I dagsläget ser vi nya möjliga arenor inom kommunen där sjuksköterskor skulle 
kunna ha en betydande roll där omvårdnad och särskilt främjande av hälsa är 
avgörande. Programmet behöver utveckla innehållet i utbildningen mot ett större 
fokus mot preventivt arbete samt ökat innehåll om e-hälsa. För att förbereda 
studenterna på att arbeta innovativt behöver programmet utveckla innehållet med 
avseende på entreprenörskap och framtidens sjuksköterskeprofession. 

 
Programmet behöver också skapa en rutin för att tillvarata alumners synpunkter på 
innehållet i utbildningen.  

 
 

Studentperspektiv 

Bedömningsgrund:  
Utbildningen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar att 
utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen.  
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- Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i 
arbetet med att utveckla utbildningen.  

- Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, möten 
mellan programansvarig/ordförande i programnämnd, kursansvariga och 
studenter där utveckling av utbildningens kvalitet är i fokus.  

- Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och erfarenheter 
om sin studiesituation. Beskriv hur eventuella åtgärder återkopplas till 
studenterna. 

 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
studentperspektivet identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 
behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare. 
 
-Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i 
arbetet med att utveckla utbildningen.  
- Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, 
möten mellan programansvarig/ordförande i programnämnd, 
kursansvariga och studenter där utveckling av utbildningens kvalitet är 
i fokus.  
- Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och 
erfarenheter om sin studiesituation. Beskriv hur eventuella åtgärder 
återkopplas till studenterna. 
 
Studenterna ges möjligheter och förutsättningar att på olika sätt utöva inflytande 
över utbildningen och sin studiesituation vid programmet. Dels genom de olika 
samverkansforum och utvärderingar som finns vid programmet, och dels utifrån 
den pedagogiska modell som används vid programmet vilken ger studenterna stora 
möjligheter att styra över sin studiesituation.  

 
En formaliserad struktur för hur studentmedverkan sker finns utarbetad vid 
Medicinska fakulteten. I utbildningsnämnden (UN), ett mötesforum där beslut och 
frågor bereds på fakultetsnivå, medverkar studeranderepresentanter från 
studentkåren Concensus.  
 
Inom programmet finns därtill ett antal samverkansforum mellan studenter och 
lärare: 

• I programutskottet (PU) hanteras programspecifika beslut och frågor. 
Utskottet leds av programansvarig (PA) och består av lärarrepresentanter 
och minst 2 studeranderepresentanter, en från varje studieort, utsedda av 
Concensus. Studievägledare från respektive studieort deltar också som 
adjungerade ledamöter utan beslutanderätt. Möten sker 4 gånger/termin 
och här tas exempelvis beslut om dispensansökan från studenter som 
ansökt om undantag av behörighetskrav mellan terminer. Här fastställs 
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vidare kurslitteratur, tentamensdatum för kommande terminer och interna 
hanteringsordningar. Vid alla möten finns stående informationspunkter 
och en punkt där studenter ges möjlighet att lyfta angelägna frågor.  

 
• Programrådet (PR) är ett mötesforum 3 gånger/termin som leds av PA, där 

1-2 studenter från varje termin/studieort samt kursansvariga från 
respektive termin deltar. Andra ledamöter vid mötet är 
utbildningsbevakare från sektionen, administratör, studievägledare och 
företrädare för biblioteket kan adjungeras. Samverkansmötet syftar till att 
möjliggöra för studenterna att påverka utbildningens innehåll och struktur, 
säkerställa dialog och informationsutbyte. Här lyfter studenter och 
programmet aktuella frågor för diskussion och dialog, dels terminsspecifika 
frågor dels utifrån teman som berör hela programmet. Inför varje möte 
ombeds studeranderepresentanterna att inhämta synpunkter från 
kurskamrater.  

 
Minnesanteckningar från PU och PR förs och finns tillgängliga för studenter och 
lärare via LISAM.  

 
I samtliga terminer finns schemalagda kursdialoger som är en konstruktiv 
diskussion kring kursens innehåll och genomförande mellan studenter och 
kursansvarig lärare. Vid kursdialoger kan även information kring terminens 
innehåll ges, tex information om examinationer och VFU eller återkoppling på 
generell nivå av tex utvärdering eller examination. Skriftlig kursdialog på Lisam kan 
också användas utifrån respektive termins behov.  

 
Sedan vt 2018 används kursutvärderingssystemet EVALIUATE där samtliga av 
programmets kurser inklusive VFU utvärderas. Förutom LIU och fakultetsspecifika 
frågor har även programmet möjlighet att lägga till program- och terminsspecifika 
frågor. Resultaten sammanställs i en rapport som automatiskt skickas åter till de 
studenter som besvarat utvärderingen. Vid terminsstart ansvarar kursansvariga för 
att återkoppla tidigare termins utvärdering av genomförd kurs. Resultaten används 
och diskuteras i olika forum, som kursdialog, PU och PR, i terminens 
lärarlagsmöten och vid kursansvarig -och examinatorsmöten.  

 
Studentsektionerna har en viktig roll vid förändringsprocesser tex kursplanearbete, 
utveckling, och kvalitetssäkring på programmet. Studentperspektivet tillvaratas på 
så sätt genom dialog mellan PA och studentsektionen från respektive studieort.  Två 
representanter från studentsektionerna bjuds in att delta vid det årliga internatet 
för kursansvariga och examinatorer.  

 
Sektionen har också en viktig roll för utveckling och kvalitetssäkring av 
programmet. Sektionens ordförande samt utbildningsbevakare kontaktar 
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programansvarig när angelägna frågor önskas diskuteras. PA och sektionen på 
respektive studieort har årliga dialogmöten.   

 
 
Analys och utvecklingsområden för aspekten studentperspektiv  
 
Det finns en utarbetad formell struktur för att som student ges möjlighet att 
påverka programmets innehåll och struktur vilket ses som en styrka avseende 
studentinflytande på programmet. Dock ses flera utmaningar avseende hur 
studenterna ges och tar sig an möjligheterna att påverka. För att stärka känslan hos 
studenterna att kunna påverka bör förändringar ske vad gäller struktur och innehåll 
i vissa samverkansfora samt göra en översyn av de kommunikationskanaler som 
idag används. Det är angeläget att studenterna upplever att de har möjlighet att 
påverka och känner att det är relevant att delta i forum som ska säkerställa detta 
samt att studenterna deltar i utvärderingar. Idag är det en utmaning att stimulera 
studenter att engagera sig i olika samverkansorgan samt svara på utvärderingar, 
vilket även ses på universitetet i stort.  
Ett förbättringsområde som diskuterats med studenterna på programmet är att på 
ett bättre sätt nå ut till studenterna med återkoppling på de utvärderingar som de 
genomfört samt kursansvarigas analyser av genomförd kurs och de förändringar 
som genomförs på programmet. Idag presenteras dessa sammanfattningar muntligt 
av kursansvariga för de nya studenter som börjar terminen samt läggs ut i skriftlig 
form på Lisam till samtliga studenter.  

 
Från och med hösten 2018 ska muntlig återkoppling ges till de studenter som 
genomfört utvärderingarna av både kursansvarig samt kursrepresentant som 
genomförde kursen föregående termin. Studenterna upplever det som mycket 
viktigt att de får ta del av och diskutera förändringar och orsaker till att något inte 
förändras för att de ska känna att det är värdefullt att delta i utvärderingar.  
 
 

Jämställdhetsperspektiv  

Bedömningsgrund:  
Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, utformning och 
genomförande.  

 
Redogör för nedanstående. Använd gärna exempel i beskrivningen. 

 
- På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, genom-

förande och uppföljning och hur bidrar detta till kvalitetsutveckling? 
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- Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 
genomförande av utbildningen?2 

 
Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
jämställdhetsperspektivet identifieras? Även andra likavillkorsaspekter kan lyftas. 
Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklings-
områden kan också vara styrkor som kan utvecklas ytterligare.  

 
 
På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, 
genomförande och uppföljning och hur bidrar detta till kvalitetsutveckling?   
 
LiU:s strategi och handlingsplan för lika villkor 2018 är vägledande för att realisera 
jämställdhet på Sjuksköterskeprogrammet. Redan från termin 1 finns innehåll i 
undervisningen och kursmål som gör att studenterna aktivt bekantar sig med de 
lagar som styr hälso- och sjukvården samt socialtjänsten och arbetet som 
sjuksköterska - diskrimineringslagen är en av dessa. Läraktiviteterna omfattar 
scenarion, föreläsningar och färdighetsträning. Studenter ska erfara att 
sjuksköterskeprogrammet och universitetet i sin helhet utgör en arena för likvärdiga 
förutsättningar, med utgångspunkt i LiU:s värdegrund.  

 
Sjuksköterskeprofessionen är idag kvinnodominerad, och i studentgruppen är ca 
80% kvinnor. Andelen manliga studenter är ca 20%, vilket är stabilt över tid. Denna 
uppdelning tar inte hänsyn till det tredje könet, eller till personer som inte 
definierar sig enligt en binär princip.  Majoriteten av lärarna vid 
sjuksköterskeprogrammet är också kvinnor, liksom handledare vid VFU. En 
jämnare könsfördelning vore eftersträvansvärt men en sådan förändring kan ta tid 
då det historiskt har funnits en än större andel kvinnor vid programmen och i 
professionen.  Det synes inte missgynna vare sig de kvinnliga eller manliga 
studenterna, utan att bägge könen tar ut likvärdiga antal poäng i terminerna.   
 
I studentundersökningen från 2017 indikerar 4% av studenterna att de utsatts för 
sexuella trakasserier (svarsalternativet var “någon enstaka gång”); övervägande del 
angav att detta var av annan student medan det också förekom att lärare eller 
handledare, eller annan person vid VFU såsom t ex patient, utsatt studenten för 
denna form av kränkning. Detta har tagits med i ovan nämnda genomlysning av 
programmet, och lyfts som beskrivet i samtliga terminer, vid dialog om 

 
 
 
2 Exempelvis med avseende på kursplaner, kurslitteratur, lärandeaktiviteter, 
ämnesinnehåll, studentpopulation och genomströmning av manliga och kvinnliga 
studenter. 
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basgruppskontrakt och -uppföljningar/utvärderingar. Detta gäller också 
mångfaldsperspektiv: sjuksköterskeprofessionen inkluderar människor med en 
mångfald av kulturell och etnisk bakgrund, vilka i samverkan med varandra och 
andra professioner möter de lokala, regionala och globala utmaningar som utgår 
från miljö- och migrationsförändringar.  

 
Kvalitet i dessa frågor uppmärksammas, upprätthålls och utvecklas genom dialoger 
i programråd, i regelbundna forum för kursansvariga och examinatorer. 
Programmet har som målsättning att i alla prioritera kompetens, oaktat kön, vilket 
medför att tjänstetillsättningar, val av litteratur och föreläsare utgår från högsta 
meriter och kvalitet samt lämplighet för avsett ändamål.    

 
Sjuksköterskeprogrammet gjorde 2017 en genomlysning av utbildningen med 
avseende på terminernas lärandemål. Ett prioriterat område var 
jämställdhetsperspektivet, beaktat t ex mångfald, HBTQIA-kunskap, normkritik, 
intersektionalitet och heteronormativitet. Som en följd av detta gjordes en analys av 
samtliga scenarier som används i basgruppsarbete. Scenarier som används i 
basgruppsarbetet är därmed resultatet av ett pedagogiskt arbete där 
diskrimineringsgrunder och jämställdhetsperspektiv beaktats, särskilt vad gäller 
kvinnors och mäns lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla 
områden. Kunskap och förståelse för att det finns ojämlikhet mellan könen 
möjliggör ett aktivt arbete för att motverka detta. När det gäller 
basgruppshandledarna på sjuksköterskeprogrammet har de lärare som arbetar med 
IPL genomgått en fördjupningskurs i problembaserat lärande, för “handledning av 
heterogena grupper” där ovanstående ingått och diskuterats.  

 
Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 
genomförande av utbildningen?   
 
Jämställdhet genomsyrar hela programmet men uppmärksammas mer specifikt i 
följande lärande:  

• I stadie 1 (T1 och T2) ska studenten säkerställa en helhetssyn på människan 
och dennes hälsa, beaktat mångfaldsperspektiv. I termin 2 ingår att 
studenten tar del av en film (“Genushanden”), vilken belyser mångfald och 
vägleder studenten till ökad normkritik, förståelse och handlingsberedskap. 
Detta görs inför första VFU, så att studenterna är förberedda inför mötet 
med människor och deras olika behov och förutsättningar.  
 

• I stadie 2 (T3 och T4) fördjupas ovan perspektiv samtidigt som ytterligare 
aspekter lyfts in, såsom våld i nära relationer. Kommunikation är ett 
område som återkommer och utvecklas, för att studenten ska få en 
beredskap för VFU och professionen. I T3 skriver studenterna en reflektion 
kring omvårdnadsprocessen, utifrån ett reellt patientscenario som 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

2019-02-04 
DNR LIU-2019-00455 

BESLUT 
39(48) 

 
 

 
 
 
 
 

studenterna beaktar utifrån diskrimineringsgrunderna. I T4 examineras 
jämställdhet med fokus på mångfald och utsatta grupper i samhället. Den 
skriftliga uppgiften omfattar också hållbar utveckling, och knyter på så sätt 
samman dessa relaterade områden, och diskuteras vid ett seminarium.   
 

• I stadium 3 (T5 och T6) inkluderas vidare äldre och genusteorier samt 
mångfald och HBTQIA. Det omfattas av det examinerande 
omvårdnadsseminariet, och därmed fortsatt relaterat till hälsa och ohälsa 
men ska utvecklas i ledarskap. En särskild skrivning kring vikten att bevara 
individens autonomi och integritet återkommer i samtliga terminer och 
stadier, och som vidare uppmärksammas i kommunikationsstrimman.  

 
Arbetet i basgrupp kan vara ett lärmoment för att förändra de maktstrukturer som 
ger diskriminerande effekter för kvinnor och män som grupper. Det kan syfta till att 
stärka arbetet med att tillgodose kvinnors och mäns makt att forma samhället och 
sina egna liv som är ett jämställdhetspolitiskt mål. I de interprofessionella 
lärmomenten blir grupperna än mer heterogena och kraven ökar. Ett medvetet 
jämställt bemötande handlar lika mycket om lärare som om studenter i tex en 
basgrupp när det gäller talutrymme, bekräftelse mm. så att både mäns och kvinnors 
erfarenheter och kunskaper synliggörs och tillvaratas. För studenterna blir det en 
kunskap kompetens att ta med sig ut i yrkeslivet. 
 
 
Analys och utvecklingsområden för aspekten jämställdhetsperspektiv  
 
Lärarnas och kollegiets genusmedvetenhet kan vidareutvecklas genom dialoger i 
terminerna, genom riktade seminarier och kurser vid programmet, institutionen 
och fakulteten. För närvarande saknar fakulteten en genuslektor, vilket medför att 
det saknas en resurs för såväl studenter som programmet i sin helhet, med 
bevakning av förbättringsbehov och den utveckling som sker inom området. Vid 
programmet finns ett lika villkorsombud vid respektive studieort dessa är 
betydelsefulla resurser  utifrån detta perspektiv. Ombuden skulle kunna arbeta med 
uppföljningen av den genomlysning av jämställdhetsperspektivet som gjordes 2017. 
 
Som arbetslag har vi av en brist på mångfald, vilket vi behöver kompensera med 
normkritiska reflektioner och diskussioner, där vi även beaktar intersektionalitet. 
En resurs för att informera och lyfta dessa frågor är angeläget, i första hand i form 
av en genuslektor.   

 
Våra resurslitteraturlistor ses årligen över av en beredningsgrupp med 
representanter från alla stadier och av ämnesföreträdare, vilka granskar och 
reviderar litteraturen för programmet så att den är aktuell och relevant. Eftersom 
majoriteten av sjuksköterskorna i Sverige och världen är kvinnor är också 
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lejonparten forskare inom omvårdnad, kvinnor. Detta innebär att de som ofta 
författar den litteratur som studenterna vid programmet rekommenderas är 
kvinnor. Det medför att vi bedömt att referenslitteratur inte beaktar kön och 
jämlikhet, utan att litteraturen ska spegla de bästa referenserna och senaste 
utgåvorna.  
Även om andelen män som studerar på sjuksköterskeprogrammet är relativt låg 
men stabil, är goda manliga förebilder viktiga i både undervisning och på VFU. 
Bildmaterial granskas innan det publiceras på exempelvis hemsidor för att spegla 
mångfald.  
 
Utifrån resultatet på studentundersökningen 2017 behövs ett fortsatt aktivt arbete 
med att sprida kunskap och information kring lika villkor och hur vi når ut till alla 
studenter med det stöd som finns www.liu.se/likavillkor. Ett fåtal studenter har 
rapporterat missförhållanden men det tas på största allvar och vår handlingsplan 

utifrån studenttundersökningen  från 2017 måste vara känd för alla. 
 
 
Hållbarhetsperspektiv 
Bedömningsgrund:  
Ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i utbildningens innehåll, utformning och 
genomförande.3 
 
Redogör för nedanstående, använd gärna exempel i beskrivningen: 

- Hur säkerställs att studenter inom sina utbildningsprogram/kurser får en 
grundläggande kännedom om och förståelse för hur hållbar utveckling är relevant 
inom respektive utbildning. 

 
Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden 
avseende hållbar utveckling identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter 
som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan 
utvecklas ytterligare. 
 

 
I högskolelagen (1992:1434) anges följande: ”Högskolorna skall i sin verksamhet 
främja hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 

 
 
 
3 Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, 
ekonomisk och social välfärd och rättvisa (1 kap. 5§, högskolelagen [1992:1434]). 
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tillförsäkras hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.” (1 
kap. 5§).  

 
Linköpings universitet (LIU) har som ett av sina miljömål följande: ”Studenterna 
vid LIU ska, senast år 2018, inom sina utbildningsprogram/kurser få en 
grundläggande kännedom om och förståelse för hur hållbar utveckling är relevant 
inom respektive utbildning”.   
 
 
På vilket sätt integreras hållbar utveckling i planering, genomförande 
och uppföljning och hur bidrar detta till kvalitetsutveckling?   
 
När nya kursplaner implementerades under hösten 2016 skrevs kursmål i alla 
terminer som kan relateras till hållbar utveckling, framförallt ut miljöperspektiv och 
hållbar konsumtion, ledarskap och arbetsmiljöfrågor.  Vi har på 
sjuksköterskeprogrammet en strimma för hållbar utveckling (bilaga 4) där en 
medarbetare utifrån Brundtlandrapporten och Agenda 2030 har identifierat 
kursmål och lärstödjande aktiviteter i respektive termin för utveckling av 
studenternas medvetenhet om hållbar utveckling.   Tydligast framgår detta i termin 
2, 4 och 5:  

 
Under VFU i termin 2 examineras kursmålen “beskriva hur hållbar utveckling kan 
inverka på människans hälsa samt identifiera dess betydelse” och målet att ”ange 
bestämningsfaktorer till hälsa nationellt såväl som globalt samt ge exempel på 
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder”. Detta examineras genom att 
studenterna gör en studieuppgift som rör hälsofrämjande och hållbar utveckling 
med utgångspunkt från FN:s globala mål, Agenda 2030.  

 
Vidare finns i termin 4 kursmålet att “klargöra förhållanden, attityder, beteenden i 
samhället som påverkar hälsan” vilket examineras genom en studieuppgift. Syftet är 
att fördjupa studenternas kunskap om mänskliga rättigheter med särskild 
inriktning mot särskilt utsatta grupper i samhället och deras villkor för hälsa och 
livskvalitet.  

 
I termin 5 finns kursmålet att “argumentera för sjuksköterskeprofessionen och 
vårdteamets ansvar i vård och hälsoarbete” samt “planera, leda och samverka i 
vårdteamet”, vilket har bäring på främjandet av anständiga arbetsvillkor. 
Anständiga arbetsvillkor är en faktor för hållbar utveckling, och enl. 
rekommendation bedrivs det parallellt med frågan om grundläggande sociala 
förmåner. Detta examineras i ett seminarium i ledarskap och kommunikation där 
studenterna får en fördjupning i arbetstillfredsställelse, maktrelationer, 
förbättringsarbete, kompetensutveckling, handledning, konflikthantering, 
arbetsfördelning/delegering samverkan, personlighetsdrag samt återkoppling.   
 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

2019-02-04 
DNR LIU-2019-00455 

BESLUT 
42(48) 

 
 

 
 
 
 
 

Sedan vårterminen 2019 erbjuds alla studenter på programmet en föreläsning om 
hållbara studier som ett led i att bibehålla och främja ett hälsosamt studie- och 
arbetsliv.  

 
Det internationella utbytet för studenter och lärare bidrar till ytterligare kunskap 
och ett utbyte av erfarenheter som har betydelse för de globala målen för hållbar 
utveckling. Detta medför att kollegiet vid sjuksköterskeprogrammet får möjlighet 
att förstå och ta sig an gemensamma globala utmaningar inom hälso- och 
sjukvården.  
 
 
Analys och utvecklingsområden för aspekten hållbar utveckling  
 
Det pågår ett implementeringsarbete i samtliga terminer utifrån de förslag som 
finns i strimman för hållbar utveckling. En utmaning är att stärka samverkan 
mellan programmet, kommunerna och regionen vad gäller hållbar utveckling. För 
närvarande gör studenterna i IPL2 momentet, termin 4, förbättringsarbeten 
initierade av Region Östergötland, vissa av dessa har tydlig anknytning till 
regionens förbättringsarbete vad gäller hållbar utveckling. Diskussioner har 
påbörjats med representanter från kommunal hälso- och sjukvård om att även 
starta sådana IPL arbeten inom deras verksamhet.  

 
Kompetensen inom hållbar utveckling hos lärarstaben behöver utvecklas ytterligare 
och planer finns på att genomföra en workshop om hållbar utveckling under 2020. 
Tid behöver avsättas för att lärarna ska kunna kompetensutvecklas med fokus på 
aspekter som är av relevans för sjuksköterskans profession och ansvar för hållbar 
utveckling.  
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Figur 1a) Genomströmning för alla studenter antagna till sjuksköterskeprogrammet. 
 

 

   
 
Figur 1b) Genomströmning för kvinnor antagna till sjuksköterskeprogrammet 
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Figur 1c) Genomströmning för män antagna till sjuksköterskeprogrammet 

 

 
 
 
Fig. 2a) Utfall poängproduktion för studenter som antas på höstterminen 

 

 

Utbildning Starttermin Tota l t reg. Reg. Uppehål l Avbrott Bortfa l l
inom 6 
mån

Andel  6 
mån

inom 1 år Andel  1 år inom 3 år Andel  3 år

20111 145 0 4 26 27 69 47,60% 81 55,90% 88 60,70%

20112 124 0 0 18 17 69 55,60% 79 63,70% 88 71,00%

20121 130 0 1 11 20 80 61,50% 87 66,90% 98 75,40%

20122 117 0 0 12 16 75 64,10% 83 70,90% 89 76,10%

20131 124 2 5 12 26 74 59,70% 77 62,10% 81 65,30%

20132 125 1 1 16 18 73 58,40% 85 68,00% 89 71,20%

20141 123 1 6 10 26 73 59,30% 76 61,80% 78 63,40%

20142 130 3 6 12 25 68 52,30% 82 63,10% 83 63,80%

20151 117 5 6 10 24 71 60,70% 73 62,40% 73 62,40%

20152 110 9 9 11 22 56 50,90% 62 56,40% 62 56,40%

Total 1245 21 38 138 221 708 56,90% 785 63,10% 829 66,60%

20122 1 0 0 0 0 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00%

Total 1 0 0 0 0 1 100,00% 1 100,00% 1 100,00%

Sjuksköter
skeprogra
mmet

Sjuksköter
skeprogra
mmet 
Linköping

Utbildning Starttermin Tota l t reg. Reg. Uppehål l Avbrott Bortfa l l
inom 6 
mån

Andel  6 
mån

inom 1 år Andel  1 år inom 3 år Andel  3 år

20111 29 0 0 4 7 16 55,20% 16 55,20% 18 62,10%

20112 33 0 0 5 11 10 30,30% 11 33,30% 14 42,40%

20121 21 0 0 2 6 11 52,40% 12 57,10% 13 61,90%

20122 23 0 0 4 4 10 43,50% 15 65,20% 15 65,20%

20131 23 0 0 3 8 11 47,80% 12 52,20% 12 52,20%

20132 19 0 1 0 7 9 47,40% 11 57,90% 11 57,90%

20141 22 0 0 1 4 13 59,10% 17 77,30% 17 77,30%

20142 16 1 2 3 3 5 31,30% 5 31,30% 5 31,30%

20151 27 0 4 5 7 10 37,00% 10 37,00% 10 37,00%

20152 36 5 2 8 14 7 19,40% 9 25,00% 9 25,00%

Total 249 6 9 35 71 102 41,00% 118 47,40% 124 49,80%

Sjuksköter
skeprogra
mmet
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Fig 2b). Utfall poängproduktion för studenter som antas på höstterminen, fördelat 
på män och kvinnor 
 

 

 
 
Fig. 2c) Utfall poängproduktion för studenter som antas på vårterminen 
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Fig 2d). Utfall poängproduktion för studenter som antas på vårterminen, fördelat 
på män och kvinnor 

 

Fig 3a) Översikt av exempel på lärandemål och lärandeaktiviteter i termin 3  
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Fig 3b) Översikt av specifikt lärandemål och relaterade lärandeaktiviteter i termin 3 
 

 

 
 
 
 
 
Fig 4. Översikt VFU flöde på sjuksköterskeprogrammet 
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Bilaga 2.Lärarkompetens i Linköping, IMH, grund och avancerad nivå 
 

Namn Anställning* Akademisk grad  ht 18 
% 

vt 19 
% 

 Universitetsadjunkt, doktrand MSc 22 19 

 Universitetslektor Med Dr 85 86 

 Universitetslektor Med Dr 71 49 

 Universitetslektor Med Dr 90 75 

 Professor Professor, 
ämnesföreträdare 62 44 

 Universitetsadjunkt MSc 92 97 

 Professor Professor 30 33 

 Bitr Professor Bitr Professor 35 22 

 Universitetslektor Med Dr 57 60 

 Universitetsadjunkt MSc 97 91 

 Universitetslektor Med Dr 50 44 

 Universitetsadjunkt MSc 22 22 

 Universitetsadjunkt, 
doktorand MSc 97 100 

 Universitetsadjunkt BSc 97 97 

 Universitetslektor Med Dr 62 64 

 Universitetsadjunkt Med Dr 63 100 

 Universitetsadjunkt MSc 97 97 

 Universitetsadjunkt, doktrand MSc 32 27 

 Professor Professor, 
ämnesföreträdare 11 5 

 Bitr Professor Bitr Professor 60 48 

 Bitr Professor Bitr Professor 29 27 

 Universitetslektor Med Dr 60 69 



 Universitetslektor Med Dr 73 77 

 Universitetslektor Med Dr 65 100 

 Statistiker Med Dr 10 10 

 Universitetsadjunkt, 
doktorand MSc 5 10 

 Universitetslektor Med Dr 0 4 

 Adjungerad universitetslektor Med Dr 30 30 

 Adjungerad universitetslektor Med Dr, docent 20 20 

 Universitetsadjunkt, statistiker MSc 7 6 

 Adjungerad universitetslektor Med Dr, docent 50 50 

 Vikarierande 
universitetsadjunkt MSc 0 100 

 Lärare (adjunktsnivå) BSc 2 4 

 Lärare (adjunktsnivå) MSc 97 1 

 Lärare (adjunktsnivå) MSc 0 8 

 Lärare (adjunktsnivå) MSc 0 10 

 Lärare (adjunktsnivå) MSc 0 5 
     
Samverkansavtal Region Östergötland (mer än 10 undervisningstimmar per år) 

 Lärare (adjunktsnivå) Region 
Sörmland Med Dr 0 30 

 Lärare (lektorssnivå) Med Dr 20 30 

 Lärare (adjunktsnivå) MSc 50 50 

 Lärare (adjunktsnivå) MSc 30 30 

 Lärare (lektorssnivå) Med Dr 20 20 

 Lärare (adjunktsnivå) MSc 20 20 

 Lärare (adjunktsnivå), 
doktorand MSc 30 30 

 Lärare (adjunktsnivå) MSc 40 40 



 
E= Examinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 3.Lärarkompetens i Norrköping, ISV, grund och avancerad nivå 

 Lärare (adjunktsnivå) MSc 0 40 

 Lärare (adjunktsnivå) MSc 50 50 

 Lärare (lektorssnivå) Med Dr, docent 5 9 

 Lärare (lektorssnivå) Med Dr 25 10 

 Lärare (adjunktsnivå) MSc 35 35 

 Lärare (adjunktsnivå) MSc 20 20 

 Lärare (adjunktsnivå) MSc 30 0 

 Lärare (adjunktsnivå) MSc 20 20 
     



Namn Anställning* Akademisk 
grad  

ht18 
% 

vt19 
% 

 Universitetslektor Docent 55 49 

 Universitetsadjunkt Mag. 3 1 

 Universitetsadjunkt Mag. 39 37 

 Universitetsadjunkt Mag. 102 93 

 Universitetslektor Docent 25 38 

 Universitetslektor MedDr 14 19 

 Universitetsadjunkt Mag. 58 14 

 Universitetslektor MedDr 13 13 

 Universitetsadjunkt Mag. 4 1 

 Bitr.Professor  3 0 

 Universitetslektor MedDr 10 2 

 Universitetsadjunkt FilDr 79 80 

 Universitetsadjunkt Lic. 50 53 

 Postdoc MedDr. 3 0 

 Universitetsadjunkt Lic. 71 86 

 Universitetslektor FilDr 20 50 

 Universitetslektor Docent 30 22 

 Universitetsadjunkt Mag. 40 43 

 Universitetslektor MedDr 80 80 

 Universitetsadjunkt Mag. 75 75 

 Universitetslektor Docent 88 78 

 Universitetslektor MedDr 22 18 

 Professor Professor  8 14 

 Universitetslektor FilDr 27 24 

 Universitetsadjunkt Mag. 36 58 



 Universitetsadjunkt Mag. 81 85 

 Doktorand Mag. 10 8 

 Professor Professor  1 8 

 Universitetslektor MedDr 35 28 
     
 Klinisk adjunkt Mag. 5 5 

 Klinisk adjunkt Mag. 39 49 

 Klinisk adjunkt Mag. 31 30 

 Universitetsadjunkt Lic. 30 38 
     
 Lärare (lektorsnivå) MedDr 44 47 

 adj. 
Universitetsadjunkt Mag. 26 20 

 Lärare (lektorsnivå)  MedDr. 33 1 

 Lärare (adjunktsnivå)  Mag. 21 30 

 adj. 
Universitetsadjunkt Mag. 10 0 

 Lärare (adjunktsnivå)  Mag. 0 30 

 Lärare (adjunktsnivå)  Mag. 5 0 

 Lärare (adjunktsnivå)  Mag. 14 16 

E= Examinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4. Strimma Hållbar utveckling 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















	Kvalitetsrapport sjuksköterskeprogrammet final utan bilagor
	Mall för kvalitetsrapport av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
	Måluppfyllelse0F
	Utformning och genomförande
	Forskningsanknytning
	På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell nationell som internationell relevant forskning?
	Sjuksköterskeprogrammet knyter i hög grad an till aktuell nationell och internationell forskning i olika undervisningsmoment. Under hela utbildningen återfinns lärandemoment som stimulerar vetenskapligt kritiskt förhållningssätt och att självständigt ...
	Flera av lärarna är nationellt och internationellt etablerade forskare som undervisar inom sina egna forskningsområden. De inkluderar därmed aktuell forskning från egen och andra forskargrupper i sin undervisning. Många av forskarna och lärarna deltar...
	Ett sådant exempel är den strategidag som avdelning Omvårdnad anordnar en gång per termin där ämnet omvårdnad belyses och fördjupas. Lärare deltar regelbundet vid nationella och internationella konferenser inom omvårdnad och relaterade områden för att...
	Analys och utvecklingsområden för aspekten forskningsanknytning
	Vår nuvarande struktur för självständiga arbeten på kandidatnivå innebär numer att alla studenter anmodas att genomföra litteraturstudier. Detta stödjer studenterna att bli forskningskonsumenter dvs att säkerställa evidensbaserad omvårdnad i praktik (...
	Den praktiska och kliniska färdighetsträningen som ges inom utbildningen vilar på evidens och beprövad erfarenhet (vid sidan av gällande regelverk). Forskande lärare är involverade i praktisk undervisning inom sina forskningsområden, vilket stärker fo...
	Flera av forskarna på avdelning Omvårdnad har internationella samarbeten. Det vore önskvärt att i ännu högre grad göra aktuell forskning inom avdelning Omvårdnad och andra enheter på LiU tillgänglig för studenter genom att anordna öppna föreläsningar ...
	Internationell samverkan inom utbildning- och forskning (postdok/gästlärare samt forskarutbyten) är väl utvecklad med ett kontinuerligt utbyte av både lärare och studenter i ett flertal länder. har byggts upp och stärkts de senaste åren men kommer beh...
	Lärarkompetens
	Arbetslivsperspektiv
	Studentperspektiv
	Jämställdhetsperspektiv


	Bilaga 2 och 3
	Målmatris ssk final

