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Minnesanteckningar vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas 
Utbildningsutskott 
 
Tid: 2015-05-18, kl. 10.00–11.10 
Plats: Utsikten, Campus Gräsvik 

Närvarande: 
  
 Ordförande 
  Eva Pettersson 
 
 Företrädare för verksamheten, dekanerna: 
  Tobias Larsson 
  Louise Stjernberg  
  Claes Wohlin 
  
 Handläggare: 
  Per-Olof Gunnarsson 
  Eleonore Lundberg 
   
 Studentrepresentant 
  Samuel Sörensson 
  Jon Widén 
   
Frånvarande: 
  
 Företrädare för verksamheten 
        
 Studentrepresentant 
           
  Sammanträdet öppnas 
  Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 
 
 Fastställande av föredragningslista 

 
Föredragningslistan fastställdes med tillägg för att under punkt övrigt diskutera 
grupparbeten och anonyma tentor enligt önskemål från studentrepresentant.   

 
 Val av justerare 
  Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Samuel Sörensson. 
  
 Protokoll från föregående möte 

 

 
Minnesanteckningar 
Utbildningsutskott 
2015-05-18  
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Föregående mötes minnesanteckningar förklarades justerade och lades till 
handlingarna. (Info om processen kring hanteringen av programutvärderingarna 
lades till punkten information från ordförande).      

 
  Information från ordförande 

       
Programutvärderingarna är nu klara och samtliga programansvariga har 
erhållit utdrag för sina program och utbildningsledarna för sina kluster.  
Kvalitetsgruppen, som består av Vicky Gatzouras, kvalitetssamordnare, Åse 
Nygren och Christina Hansson som representerar högskolepedagogik, 
studentrepresentant samt Eva Pettersson, vicerektor, har tagit fram en process 
för hur uppföljning ska ske. Utbildningsledarna kommer att be sina 
programansvariga att göra en kortfattad analys av resultatet på utvärderingen 
både avseende det negativa och det positiva (klar 5/6). För det negativa ska det 
göras en åtgärdsredovisning av respektive programansvarig som samlas in av 
utbildningsledarna för redovisning vid utbildningsrådets junisammanträde. 
Programansvariga får i uppdrag att skicka ut mail till studenterna och tacka för 
medverkan samt beskriva processen för hur vi kommer att följa upp resultatet av 
utvärderingen. Claes Wohlin påtalade att avstämning bör göras med 
institutionerna innan åtgärder utlovas som det inte finns resurser till.   
 
BTH arbetar vidare med devisen in real life. Samarbete och utbyte med 
näringsliv och samhälle. I samverkansrådet har man bl.a. arbetat fram ett avtal 
tillsammans med externa intressenter (kommun, företag, Landstinget) om en 
Science Park. BTH kommer att anställa en lektor i maskinteknik, med inriktning 
design inom innovationsprocessen, Andreas Larsson. Han ska bl.a. vara BTH:s 
länk i arbetet med Science Park samt utgöra ett stöd för programorganisationen i 
frågor kring innovation och samarbete med det omgivande samhället. 
 
Ordförande beskrev också tanken med att utbildningsledarna ska vara 
koordinatorer och kontaktpersoner gentemot företag och organisationer för sina 
kluster gällande samverkansarbetet. Programansvariga kommer att arbeta med 
samverkan i sina respektive program. Samtycke för detta upplägg erhölls från 
samtliga utbildningsledare utom för institutionen för Hälsas utbildningsledare 
som beskrev varför i en redogörelse för hur arbetet med VFU:n fungerar och att 
en särskild person idag har det som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Prefekten 
sköter idag den huvudsakliga kontakten med det omgivande samhället på 
institutionen för hälsa. Utskottet diskuterade och var överens om att samverkan 
är mer än VFU och att utbildningsledaren borde vara delaktig i 
samverkansfrågorna.  
 
Åtgärdsredovisning-medieteknik  
Konkreta åtgärder vidtagna. Väl genomarbetad. En synpunkt som gäller flera 
huvudområden är varför man betonar att det är teknovetenskaplig 
forskningsmetodik studenterna erbjuds och inte en mer allmängiltig. I övrigt 
inga synpunkter.     
 

  Övriga frågor 
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Grupparbete. Studentrepresentanten redogjorde för diskussioner med studenter 
som upplever att examinerande lärare har haft svårt att identifiera studenters 
individuella prestationer i grupparbeten. Detta har rent praktiskt inneburit att 
några gjort huvuddelen av jobbet medan andra kunnat dra nytta av detta. När 
man påtalat detta för examinator har det ofta varit för sent för att kunna ändra 
något. Utskottet diskuterade. Det föreslogs obligatoriska individuella loggar och 
individuella uppgifter där man reflekterar över en uppgift och på så sätt tvingas 
förklara vad man själv bidragit med i grupparbetet. Det gavs också exempel på 
hur vissa lärare löser denna typ av problematik och att man kanske kan ordna så 
att denna kunskap sprids. Vicerektor informerar prefekterna och dekanerna tar 
det vidare genom sina kontaktytor.  
 
Anonyma tentor: BTH håller på att se över denna hantering. 
 
Beslutsärenden där vicerektor och dekanerna gemensamt fattar beslut 
 
Begäran om inrättande av program-Webbprogrammering 120 hp, distans 
Utbildningsutskottet diskuterade. Studentrepresentanten påtalade att 
matematikkursen borde ligga som en av de första kurserna i åk 1 och inte i åk 2 
då man kan behöva den för att klara kurserna i programmering. En av tankarna 
med detta program är att man ska kunna gå vidare och läsa kandidatprogrammet. 
Om så är fallet önskas flexibilitet så att man slipper läsa två 
examensarbetskurser där den i åk 2 bytts ut mot exempelvis valbara kurser. I 
detta fall är det viktigt att informera studenterna i god tid så byte hinner ske. 
Fysiska träffar måste tydliggöras på såväl webben som i utbildningsplan och i 
kursplaner med ungefärligt angivande av antal och tidpunkt. Beslut om 
inrättande kommer att ske den 25/5. Examensbeskrivningen kommer att vara 
klar den 20/5.  

  
 Fastställande av reviderade utbildningsplaner 

1. Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, 2013 
2. Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, 2014 
3. Civilingenjör i spel- och programvaruteknik, 300 hp, 2012 
4. Civilingenjör i spel- och programvaruteknik, 300 hp, 2013 
5. Civilingenjör i spel- och programvaruteknik, 300 hp, 2014 
6. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2013 
7. Högskoleingenjör i energisystem för hållbar utveckling, 180 hp, 2013 
8. Informationsteknologi, 120 hp, 2012 
9. Produktutveckling, 120 hp, 2014 

 
Till nästa möte 
      
Mötet avslutas 

 Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
Eva Pettersson 
Ordförande 

4

BILAGA 1



 4

 
 
Samuel Sörensson 
Justeras 
 
 
Per-Olof Gunnarsson 
Sekreterare 
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Anvisningar för examensarbeten för civilingenjörer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Juni 2015 
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Processbeskrivning och processkarta 
 
 
Processpunkter (i kronologisk ordning): 
 

Projektplan: 

 Kursansvarig funktion kallar till ett introduktionsseminarium för de studenter som 
preliminärt bedöms kunna bli behöriga att starta examensarbetet nästkommande 
termin. Kursansvarig funktion skickar även information rörande kursen för 
examensarbetet via e-post. 

 Studenten1 initierar kontakt med företag eller annan extern organisation.  
Kursansvarig funktion lägger upp kursen på högskolans lärplattform, där samtliga 
mallar (bedömningsmallar, samt mallar för projektplan och skriftlig rapport) 
tillgängliggörs studenterna. Kursansvarig funktion skapar även den för 
examensarbetet nödvändiga strukturen i lärplattformen. Här ingår en e-portfolio 
för varje enskild student såväl som plats för inlämning av förslag till specifikation 
för ett examensarbete, projektplan och skriftlig rapport, med plagieringskontroll 
aktiverad, samt den skriftliga repliken på oppositionen.  Slutdatum för samtliga 
inlämningar ska framgå. Information kring examensarbetet samt mallar 
tillgängliggörs även på Studentportalen. 

 Studenten arbetar fram ett förslag till specifikation för ett examensarbete. Förslaget 
ska innehålla en teknisk problemställning, som ska ligga till grund för ett 
vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. Detta förslag publiceras på 
tilldelad plats i lärplattformen.  

 Kursansvarig funktion gör en första avstämning av förslaget och ger studenten, i 
de fall förslaget går att utveckla mot ett examensarbete, klartecken att fortsätta 
utformandet av projektförslaget.  

 Vid behov tilldelar kursansvarig funktion studenten en resursperson som kan 
stötta denne i framtagandet av en slutlig version av specifikationen för ett 
examensarbete, vilket även kan ske på initiativ av studenten själv. 

 Studenten publicerar på tilldelad plats i lärplattformen ett slutligt förslag till 
specifikation för ett examensarbete, enligt deadline. 

                                                            
1 Begreppet ”student” används i dokumentet oberoende av om studenten arbetar enskilt eller i grupp om 
två personer.  
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 En arbetsgrupp bestående av akademiskt sakkunniga tar del av förslagen till 
specifikation för examensarbeten och tilldelar en examinator, en handledare med 
rätt kompetens för den valda ämnesinriktningen samt en kollegial granskare per 
examensarbete. Arbetsgruppen informerar berörda parter.  

 Kursansvarig funktion publicerar information avseende tilldelade handledare, 
examinatorer och kollegiala granskare för varje enskilt examensarbete i 
lärplattformen.  

 Utsedd handledare inleder sin handledningsprocess. Handledaren kontaktar 
studenten och ger denne i uppdrag att på basis av det slutliga förlaget till 
specifikation till ett examensarbete utforma en projektplan, som beskriver ett 
tydligt definierat och avgränsat forsknings- och utvecklingsarbete. 

 Studenten utformar en projektplan, som beskriver ett tydligt definierat och 
avgränsat forsknings- och utvecklingsarbete, enligt mall för projektplan.  

 Eventuell extern handledare utöver den akademiska knyts till arbetet i samråd 
mellan student, handledare och extern part. En överenskommelse signeras mellan 
BTH och den externa parten, som specificerar uppdraget samt parternas olika 
åtaganden. Kursansvarig funktion säkerställer att denna överenskommelse skrivs 
enligt befintlig mall. 

 Studenten ansvarar för att löpande redovisa arbetets progress i e-portfolion på 
lärplattformen.  

 Handledaren tar kontinuerligt del av studenternas redovisning av arbetets 
progress. I de fall två studenter genomför examensarbetet tillsammans ska 
handledaren säkerställa att respektive student bidrar till arbetet på ett 
tillfredsställande sätt.  

 Studenten diskuterar projektplan (inkl. tidplan) med handledaren. I diskussionen 
engageras även eventuell handledare vid företag eller annan extern organisation. 
Handledarna tar tillsammans ställning till om studentens tidplan är realistisk 
utifrån den valda uppgiften. Studenten korrigerar projektplanen vid behov.  

 Efter samråd med handledaren publicerar studenten projektplanen på tilldelad 
plats i lärplattformen, enligt deadline.    

 Examinator granskar utfallet av plagieringskontrollen och bedömer projektplanen 
enligt ”Bedömningsmall för projektplan.” 

 Handledaren bedömer projektplanen enligt ”Bedömningsmall för projektplan.” 
Om en av studenterna inte bedöms ha bidragit i tillräcklig stor utsträckning till 
projektplanen, kan handledaren ge en av studenterna möjlighet att gå vidare 
enskilt med arbetet. I dessa fall får den andre studenten betyget underkänt (U) och 
har möjlighet att påbörja arbetet med en ny projektplan när nytt tillfälle ges.  
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 Kollegial granskning av projektplanen utförs enligt ”Bedömningsmall för 
projektplan.”  

 Examinator tar sedan del av handledarens och den kollegiala granskarens 
bedömningar. Examinator betygsätter därefter projektplanen och meddelar 
studenten om betyget i lärplattformen. Examinator rapporterar sedan in betyget.  

 Efter godkänt betyg (G) påbörjar studenten examensarbetets genomförandefas.  
 Om examinator anser att projektplanen kan godkännas med mindre revidering 

eller komplettering rapporteras betyget UX. Examinator meddelar i detta fall 
studenten att reviderad projektplan ska publiceras i lärplattformen inom 10 dagar. 
Examinator bedömer den reviderade projektplanen enligt mall för bedömning av 
projekplan, betygsätter denna och meddelar studenten om betyget i 
lärplattformen. Examinator rapporterar sedan in betyget.  

 Om en projektplan får betyget underkänt (U) har studenten möjlighet att påbörja 
arbetet med en ny projektplan när möjlighet ges. Examinator meddelar studenten 
om betyget i lärplattformen och när nytt tillfälle ges. I de fall studenten väljer ett 
nytt ämne, utses eventuellt en ny handledare. Antal tillfällen som en student får 
genomgå prov för att få godkänt resultat på kursmomentet (projektplan) är 
begränsat till fem.  

 
Skriftlig rapport:  
 

 Examensarbetets genomförandefas påbörjas; studenten arbetar självständigt med 
regelbundna handledarmöten som stöd. 

 Studenten redovisar sin arbetsprocess veckovis i e-portfolion. 
 Handledaren tar kontinuerligt del av studenternas redovisning av arbetets 

progress. I de fall två studenter genomför examensarbetet tillsammans ska 
handledaren säkerställa att respektive student bidrar till arbetet på ett 
tillfredsställande sätt.  

 När studenten befinner sig ungefär i mitten av sitt arbete ska en 
halvtidsavstämning ske. Examinator ansvarar för att organisera denna avstämning 
(som kan ske i form av ett mittseminarium) samt informera studenterna om 
genomförandet. 

 Efter halvtidsavstämningen genomför studenten ändringar i arbetet enligt 
kommentarer och förslag till ändringar.  

 Studenten fortsätter att arbeta på sin rapport och regelbundna handledningsmöten 
tar åter vid.  

9

BILAGA 2



5  

 Studenten publicerar vid överenskommen tidpunkt den skriftliga rapporten på 
tilldelad plats i lärplattformen.  

 Examinator granskar utfallet av plagieringskontrollen och bedömer om rapporten 
håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna presenteras och försvaras på ett 
slutseminarium. Om så är fallet, ger examinator studenten rekommendation om att 
lägga fram arbetet för opposition. I annat fall ges rekommendation om ytterligare 
revideringar innan rapporten kan anses hålla tillräckligt hög kvalitet för att kunna 
presenteras och försvaras på ett slutseminarium.   

 Då två studenter genomför examensarbetet tillsammans ska examinator säkerställa 
att respektive student har bidragit på ett tillfredsställande sätt till arbetet innan 
rekommendation om opposition (bl. a med e-portfolion som underlag). 
 

Muntlig presentation, försvar och opposition: 

 Kursansvarig funktion organiserar slutseminarium för muntlig presentation och 
försvar av examensarbetet samt opposition av ett annat examensarbete. 
Examinator ansvarar för att informera studenten om genomförandet, dela upp 
studenterna i grupper och tilldela opponenter. 

 Studenten genomför en muntlig presentation av det egna arbetet, enligt riktlinjer 
för muntlig presentation.  

 Efter presentationen lämnar opponent, examinator och handledare sina 
kommentarer om revidering skriftligen till författaren för den granskade 
rapporten.   

 Varje student ska inkomma med skriftlig replik på opponentens kommentarer på 
det egna arbetet. Den skriftliga repliken ska publiceras i lärplattformen inom en 
vecka efter slutseminariet.  

 Studenten genomför även en opposition på annat examensarbete, enligt riktlinjer 
för opposition, före eller efter presentationen av det egna arbetet.  
 

Slutrevidering, skriftlig rapport: 

 Studenten genomför rekommenderade revideringar i rapporten och publicerar 
slutversionen av rapporten på tilldelad plats i lärplattformen.    

 Examinator granskar utfallet av plagieringskontrollen och bedömer rapporten 
enligt bedömningsmall för skriftlig rapport.  
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 Handledaren bedömer rapporten enligt bedömningsmall för skriftlig rapport och 
lämnar förslag till slutbetyg, tillsammans med bedömningsunderlag, till 
examinator.    

 Den kollegiala granskaren bedömer rapporten enligt bedömningsmall för skriftlig 
rapport och lämnar förslag till slutbetyg, tillsammans med bedömningsunderlag, 
till examinator.   

 Examinator tar därefter del av handledarens och den kollegiala granskarens 
bedömningar och betygsätter rapporten.  

 Examinator underrättar studenten om rapportens slutbetyg.  
 Om rapporten får betyget godkänt (G) uppmanar examinator studenten att 

publicera de bibliografiska uppgifter som efterfrågas i DiVA. Examinator 
förbereder därefter underlag för rapportering av slutbetyg i Ladok och skickar 
slutversionen av examensarbetet till utbildningsstod@bth.se för publicering i 
DiVA.  

 Om examinator anser att den skriftliga rapporten kan godkännas med mindre 
revidering eller komplettering rapporteras betyget UX. Examinator meddelar i 
dessa fall studenten när reviderad version av rapporten ska skickas in.  

 Om en rapport får betyget underkänt (U) har studenten möjlighet att påbörja med 
ny projektplan när nytt tillfälle ges. Examinator meddelar studenten när ny 
möjlighet ges. I de fall studenten väljer ett nytt ämne, utses eventuellt en ny 
handledare. Antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt 
resultat är begränsat till fem.  
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Riktlinjer och guide för utbildningsplaner 
 

 

Allmänt 
Utbildningsplanerna genereras från KursInfo. Kurskopplingar och löptext läggs in av 
programkoordinator utifrån underlag från programansvarig. 
 
Nedan följer beskrivning och handledning för de olika rubrikerna i utbildningsplanen. 

 
 

Utbildningsplan för Programnamn (123 högskolepoäng) 
 

 

Programnamnet återfinns i inrättandebeslutet och ska skrivas exakt såsom det har 
fastställts. Regler för hur namn på utbildningsprogram ska se ut har fastställts av 
utbildningsnämnden, § 182/2008-11-17. Namn på utbildningsprogram ska tas fram 
i samråd med kommunikationsavdelningen. 

 

Programnamn på engelska (123 ECTS credits) 
 

 

Även det engelska programnamnet återfinns i inrättandebeslutet och ska skrivas exakt 
såsom det fastställts. 

 

1. Beslut 
 

 

Under denna rubrik framgår datumet för programmets inrättande och fastställande 
samt programkod.  
 
Inrättandedatum kan aldrig ändras.  Fastställandedatum fylls i av ledningskansliet 
när utbildningsplanen har fastställts och är det datum vicerektor och dekanerna 
gemensamt beslutar att fastställa utbildningsplanen. Detta datum kan följas av ett 
datum för senaste revidering i de fall detta är aktuellt. Med programkod avses den 
fembokstavs kod som programmet har i Ladok och KursInfo. 
 
Vid BTH gäller en utbildningsplan alltid bara en antagningsomgång, varför denna 
anges. 
 
Om utbildningsprogrammet bygger på samarbete mellan lärosäten, ska detta framgå 
under denna rubrik. Det måste kontrolleras så att de avtal som finns gäller under hela 
den tid programmet går. Utbildningsplaner som avser program som bygger på 
samarbete mellan lärosäten kan dock inte genereras från KursInfo. Detta eftersom det i 
KursInfo inte finns information om kurser vid andra lärosäten. Dessa utbildningsplaner 
får därför göras i word-format.  
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2. Förkunskapskrav 
 

 

Här anges de särskilda förkunskaper och andra villkor som gäller för att bli antagen till 
utbildningen. Det ska anges att de grundläggande kraven för högskolestudier ska 
uppfyllas, d.v.s. grundläggande behörighet. 

 
När det gäller förkunskapskrav finns några förslag på formuleringar nedan, uppdelade 
på grundnivå och avancerad nivå. Eventuella generella dispenser, t.ex. Svenska, ska 
anges här. Se även Studentcentrums mall för hur förkunskapskrav skrivs. Observera 
att förkunskapskraven normalt fastställs vid programmets inrättande. 

 

Grundnivå 
 

Exempel för program på grundnivå: 
 

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller grundläggande behörighet. 
 

eller 
 

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller Områdesbehörighet 3: Matematik C, 
Samhällskunskap A. (Naturkunskap B krävs ej.) 

 
eller 

 
För tillträde till utbildningsprogrammet gäller Områdesbehörighet A3: Matematik 3b 
alternativt Matematik 3c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2. 
(Naturkunskap 2 krävs ej.) 

 
Avancerad nivå 

 
För program på avancerad nivå ges nedan flera exempel, och ibland kan 
kombinationer av dem vara lämpliga. Det finns nationella krav på examen från 
grundnivå för tillträde till magisterprogram och masterprogram. 

 
Exempel 1: 

 
För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen om 180 högskolepoäng, 
två års dokumenterad yrkeserfarenhet på minst halvtid av relevans för utbildningen 
samt Engelska B. Med relevant yrkeserfarenhet menas … <specificeras>. 

 
Exempel 2: 

 
För tillträde till utbildningsprogrammet krävs akademisk examen på grundnivå om 
minst 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom ekonomi, data eller 
telekommunikation. 

 
  

13

BILAGA 3



 
    BTH‐1.2.1‐0xxx‐20xx 
 

Exempel 3: 
 

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen (180 högskolepoäng) i 
elektro- eller datateknik. 

 
Exempel 4: 

 
För tillträde till utbildningsprogrammet krävs avklarad elektro- eller data- 
ingenjörsutbildning 180 hp. Utbildningen ska innehålla minst 30 hp matematik där 
flerdimensionell analys, transformteori samt minst 7,5 hp matematisk statistik ingår. 

 
Exempel 5: 

 
För tillträde till utbildningsprogrammet krävs två års dokumenterad arbetslivserfaren- 
het, på minst halvtid, inom programvaruutveckling. 

 

3. Urval 
 

 

Under denna rubrik framgår vilken urvalsmetod som gäller för det aktuella 
programmet. De urvalsmetoder som kan användas finns i antagningsordningen som 
återfinns på Studentcentrums sidor på BTH:s webb. Om ytterligare urvalsmetoder 
önskas ska detta kommuniceras med ?, föras in i antagningsordningen och beslutas av 
högskolestyrelsen. 

 

4. Examen 
 

 

Under denna rubrik framgår vilken examen utbildningsprogrammet leder fram till. Detta 
framgår av inrättandebeslutet. Vid inrättandet av programmet ska man noga kontrollera 
programmets innehåll mot såväl den nationella examensordningen som BTH:s lokala 
examensordning, så att de krav som ställs för examen verkligen uppfylls inom 
programmet. För generell examen rör det sig om antalet poäng inom huvudområdet och 
nivån på dessa poäng. Det kan också ställas ytterligare krav, t.ex. krav på matematik för 
förledet teknologie. Förutom själva examen, t.ex. Teknologie kandidatexamen, så anges 
under denna rubrik även huvudområdet för generell examen. Inriktning kan anges. För 
yrkesexamen kan det förekomma krav på färdighetskurser som ska uppfyllas. För 
yrkesexamina ska inriktning anges. 
 
Den engelska översättningen av examen anges också här. 
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5. Mål 
 

 

Här beskrivs utbildningens mål, främst i termer av vad studenten ska kunna visa för 
kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och värderingsförmåga och 
förhållningssätt, vilka återfinns som underrubriker i utbildningsplanen. Mer 
övergripande mål placeras direkt under huvudrubriken. 

 
Mål ska formuleras så att de blir examinerbara och det ska tas hänsyn till att de ska 
kunna utvärderas, t.ex. genom en genomgång av lärandemålen för de kurser som ingår i 
programmet. Ett av de grundläggande målen för programmet är naturligtvis att det ska 
leda till att studenten uppfyller fordringarna för den examen eller de examina som 
programmet är avsett att leda till. Detta kan anses vara underförstått och infogas inte 
här. Däremot återges den nationella examensordningens mål under punkt 14 i 
utbildningsplanen. Leder utbildningsprogrammet till flera examina, återges samtligas 
mål. 

 
I utbildningsplanen kommer det att se ut så här: 
 
Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen gälla följande mål. 

 

5.1. Kunskap och förståelse 
 Efter genomförd utbildning ska studenten: 

  
 

5.2. Färdighet och förmåga 
Efter genomförd utbildning ska studenten: 

  
 

5.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter genomförd utbildning ska studenten: 

  
 

 
6. Innehåll 

 

 

Här beskrivs i löpande text utbildningens innehåll och huvudsakliga upplägg. Dock 
ska inte några tabeller eller motsvarande förekomma, utan endast löpande text. Vilka 
kurser som ingår i programmet listas under rubrik 6.1. 

 

6.1. Kurser som ingår i utbildningsprogrammet 
 

Här kommer följande formulering automatgenereras i utbildningsplanen: 
 

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan 
medföra att kursutbudet förändras. 
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Därefter listas samtliga kurser som ingår i utbildningsprogrammet enligt nedan. 

 
6.1.1. Obligatoriska kurser 

Här listas programmets obligatoriska kurser (automatgenereras baserat på de 
kurskopplingar som är gjorda i KursInfo till programmet). Följande information anges: 
 

 Kurskod 
 Benämning 
 Antal hp 
 Huvudområde (ange båda huvudområdena i de fall kursen är 

dubbelklassificerad) 
 Nivå (grundnivå eller avancerad nivå) 
 Fördjupningsnivå (G1N, G1F G1E; G2F, G2E; GXX; A1N, A1F, A1E; 

A2E eller AXX) 
 Kursens syftestext (hämtas från kursplanen) 

 
För förklaring till fördjupningsnivåbeteckningar se BTH:s examensordning. 

Exempel: 

MA1427 | Analys med problemlösning | 7,5 hp | Matematik | Grundnivå | G1N 
Kursens syfte är att introducera matematiska begrepp och metoder inom analys samt 
träna olika strategier för problemlösning, för att ge en god grund till fortsatta studier 
inom matematik och datavetenskap. 

 

6.1.2. Valbara kurser 

Här listas, på samma sätt som de obligatoriska kurserna, programmets valbara kurser. 
 

 

6.2. Lärande och utbildning 
 

 

Detta kan vara ett eller flera avsnitt som i huvudsak handlar om den valda 
pedagogiken. Här beskrivs i löptext tankarna bakom utbildningen, varför den ser ut 
som den gör och hur man tänker sig att upplägget främjar studenternas lärande. Berätta 
här om tanken bakom progressionen – breddning och fördjupning. 

 
Undervisningsspråk och språket på de läromedel och andra lärresurser som används 
inom utbildningsprogrammet nämns i detta avsnitt. Om flera språk förekommer 
uttrycks detta ”Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men undervisning på 
engelska kan förekomma.” 
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6.3. Upplägg av utbildningen 
 

 

Här beskrivs utbildningsprogrammet i sin helhet utifrån terminsstrukturen. Det framgår 
vilka kurser som är obligatoriska och vilka som är valbara och i viken termin de läses. 
 
Exempel: 

Termin 1  

 Obligatorisk: DV1540, Inledande programmering i C++, 7,5 högskolepoäng, 
Datavetenskap, grundnivå, G1N  

 Obligatorisk: MA1427, Analys med problemlösning, 7,5 högskolepoäng, 
Matematik, grundnivå, G1N  

 Obligatorisk: DV1537, Objektorienterad programmering i C++, 7,5 
högskolepoäng, Datavetenskap, grundnivå, G1F  

 Obligatorisk: MA1428, Diskret matematik, 7,5 högskolepoäng, Matematik, 
grundnivå, G1N  

I de fall en termin endast innehåller valfria kurser eller en obligatorisk utlandstermin 
kommer det se ut så här: 

Termin 5  

 Terminen innehåller valfria kurser och/eller utlandsstudier. Läs mer nedan. 

Detta ska sedan följas av en beskrivande text om vad detta innebär. Texten läggs under 
en ny underrubrik.  

 
 

7. Övergångsregler mellan årskurser 
 

 

Här skrivs i löptext de övergångsregler som gäller för utbildningsprogrammet. 
Övergångsregler mellan årskurser rekommenderas. Det bör inte vara i form av absoluta 
krav på att ha klarat ett visst antal högskolepoäng, utan reglerna bör skrivas i form av 
att om man har färre högskolepoäng än X ska man ta kontakt med studievägledare eller 
programansvarig för att diskutera fortsatt studiegång. Ett riktmärke är att lägga sig på 
samma nivå som CSN, dock med inskränkningen att det ska avse högskolepoäng på 
utbildningsprogrammet. Om man väljer att formulera reglerna som krav, måste dessa 
överensstämma med förkunskapskraven i samtliga kursplaner för årskursen. 
 
Standardformulering: 
Varje årskurs omfattar studier på sammanlagt 60 högskolepoäng. För att den studerande ska 
kunna tillgodogöra sig fortsatta studier på de senare terminerna bör, under ett läsår, 40 
högskolepoäng vara avklarade. Om den studerande inte uppnår denna rekommendation ska 
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studenten ta kontakt med studievägledare eller programansvarig för att diskutera sin 
studiesituation. 
 
Det kan också finnas förkunskapskrav på kursnivå som gör att man inte kan läsa vissa kurser 
utan att ha avklarat tidigare kurser. Dessa krav framgår av kursplanerna. 
 

 

8. Kvalitetssäkring 
 

 

Här ska kvalitetssäkringen av utbildningen beskrivas, t.ex. hur kursvärderingar görs 
och hur de används för att utveckla utbildningen. 

 
Standardformulering: 

 
Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar 
som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna 
redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet 
kan bli aktuella. 
 
Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och 
utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa 
ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets 
utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden. 

 

9. Studentmedverkan 
 

 

Här ska beskrivas hur studenterna medverkar i planering, utveckling och uppföljning 
av utbildningen. Det är även lämpligt att nämna de organ i vilka studenterna finns 
representerade i. 

 
Exempel: 
Studenterna är representerade i högskolans utbildningsråd, utbildningsutskott, 
utbildningsprogrammets programråd samt i samband med att institutionerna fattar beslut 
om kursplaner. För programmet finns en programansvarig som är studenternas främsta 
kontaktperson för övergripande frågor om programmet. 

 

10.  Forskningsbas 
 

 

Här beskrivs hur utbildningen anknyter till BTH:s för utbildningen relevanta 
forskningsinriktningar. Exempel: 
 
Utbildningsprogrammet anknyter främst/i huvudsak till forskningsinriktningen/ 
forskningsgruppen… 

 
Utbildningsprogrammet vilar på vetenskaplig grund eftersom… 

 

11.  Samverkan och arbetslivsanknytning 
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BTH arbetar aktivt för att dess utbildningar ska leda till användbarhet och 
anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Studenterna har goda möjligheter till 
samverkan med 
… genom projektarbeten och examensarbetet. 

 
Till utbildningen finns också ett programråd knutet med representanter från… Genom 

studiebesök och gästföreläsare erbjuds studenterna värdefulla kontakter med… 

12.  Internationalisering 
 
Enligt BTH:s handlingsplan för internationalisering ska samtliga 
utbildningsprogram utformas strukturellt på ett sätt som främjar internationell 
studentmobilitet. Här beskrivs  hur detta görs i aktuellt program. 

 

Standardformulering: 
Programmet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy. Studenter på 
programmet uppmuntras att studera en termin utomlands. Utlandsstudierna kan 
antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga 
universitet. Det finns även möjlighet att studera flera terminer utomlands, men detta 
kräver då mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på det utländska 
universitetet. 

 

13.  Jämlikhet och jämställdhet 
 

 

I enlighet med BTH:s likabehandlingsplan för studenter ska BTH: 

 Verka för studiemiljö, där man tar tillvara de resurser, som studenter med 
olika bakgrund, kön, livssituation och kompetens tillför högskolan. 

 Vara diskrimineringsfri vid antagnings- och rekryteringsprocesser. 

 Vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande 
särbehandling. 

 

 

14.  Utdrag ur nationell och lokal examensordning 
 

 

Under denna rubrik återges relevant utdrag ur den nationella examensordning d.v.s. den 
aktuella examensbeskrivningen på nationell nivå. Efter den nationella 
examensordningens text framgår den lokala examensordningens krav för aktuell examen 
under rubriken Högskolespecifikt för BTH. 
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Granskning, ev. förändring och beslut (okt-nov) Förmedling, diarieföring och publicering (nov/dec)Sammanställning (maj – okt)

Utbildningsplan 
fastställd, diarieförd 

och publicerad

1. Tar fram och 
sammanställer 

texter till 
utbildningsplaner

Planera 
kurstillfällen

3. Genererar och 
skickar 

utbildningsplan

4. Tar emot och 
granskar 

utbildningsplan

5. Behövs 
komplettering?

6. Förmedlar 
kompletterande 

information

7. Lägger in 
kompletteringar

8. Skickar 
utbildningsplan 
samt målmatris

9. Tar emot och 
granskar 

utbildningsplan

10. Behövs 
förändring?

11. Föreslår 
förändring

15. Skickar 
utbildningsplan 
samt målmatris

12. Accepterar 
ändring?

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

13. Dialog

Nej

14. Ska ändring 
göras?

Ja

Nej

16. Tar emot och 
kontrollerar 

utbildningsplan

19. Granskar 
utbildningsplan

20. Behövs 
ändring?

21. Är ändringen 
redaktionell?

Ja

22. Redigerar 
utbildningsplan

24. Granskar 
utbildningsplan

Nej

27. Behövs 
ändring? Ja

Ja

29. Tar beslut om 
att fastställa 

utbildningsplan

Deadline 30/11

30. Förmedlar utbildningsplan till:
- registratur
- utbildningsansvarig, programansvarig & 
programkoordinator

31. Säkerställer att 
utbildningsplan 

publiceras

Nej

Inlagda kurstillfällen 
i KursInfo

1/10

2. Lägger in texter 
i KursInfo

Fastställda 
programtillfällen

1/5-1/9

21/10

7/10

1/10

26. Är ändringen 
redaktionell?

27. Redigerar 
utbildningsplan

Ja

Nej

28. Förbereder 
beslutsunderlag

Nej

18. Sammanställer 
och kallar till 

utbildningsråd 

17. Förbereder 
underlag för 

utbildningsråd

23. Sammanställer 
och kallar till 

utbildningsutskott
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Processöversikt 
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Granskning, ev. förändring och beslut (okt-nov) Förmedling, diarieföring och publicering (nov/dec)Sammanställning (maj – okt)

Utbildningsplan 
fastställd, diarieförd 

och publicerad

1. Tar fram och 
sammanställer 

texter till 
utbildningsplaner

Planera 
kurstillfällen

3. Genererar och 
skickar 

utbildningsplan

4. Tar emot och 
granskar 

utbildningsplan

5. Behövs 
komplettering?

6. Förmedlar 
kompletterande 

information

7. Lägger in 
kompletteringar

8. Skickar 
utbildningsplan 
samt målmatris

9. Tar emot och 
granskar 

utbildningsplan

10. Behövs 
förändring?

11. Föreslår 
förändring

15. Skickar 
utbildningsplan 
samt målmatris

12. Accepterar 
ändring?

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

13. Dialog

Nej

14. Behövs 
ändring?

Ja

Nej

16. Tar emot och 
kontrollerar 

utbildningsplan

19. Granskar 
utbildningsplan

20. Behövs 
ändring?

21. Är ändringen 
redaktionell?

Ja

22. Redigerar 
utbildningsplan

24. Granskar 
utbildningsplan

Nej

27. Behövs 
ändring? Ja

Ja

29. Tar beslut om 
att fastställa 

utbildningsplan

Deadline 30/11

30. Förmedlar utbildningsplan till:
- registratur
- utbildningsansvarig, programansvarig & 
programkoordinator

31. Säkerställer att 
utbildningsplan 

publiceras

Nej

Inlagda kurstillfällen 
i KursInfo

1/10

2. Lägger in texter 
i KursInfo

Fastställda 
programtillfällen

1/5-1/9

21/10

7/10

1/10

26. Är ändringen 
redaktionell?

27. Redigerar 
utbildningsplan

Ja

Nej

28. Förbereder 
beslutsunderlag

Nej

18. Sammanställer 
och kallar till 

utbildningsråd 

17. Förbereder 
underlag för 

utbildningsråd

23. Sammanställer 
och kallar till 

utbildningsutskott

 

Bild: 1 ‐ Processöversikt 

Syfte 

Processen syftar till att besluta om utbildningsplaner för befintliga program vid BTH. Beslut om 

utbildningsplaner tas gemensamt av vicerektor och dekaner och detta sker i första hand vid två 

tillfällen per år. I oktober tas beslut för utbildningsplaner för utbildningsprogram som startar hösten 

året efter. I april tas beslut för utbildningsplaner för utbildningsprogram som startar vårterminen året 

efter.  Även beslut om revideringar av tidigare beslutade utbildningsplaner (pågående årskullar) sker 

vid dessa tillfällen.  

Processägare 

Processägaren har ett övergripande ansvar för processen i sin helhet och dess långsiktiga resultat.  

Processägaren har befogenhet att implementera förändringar längs hela processen vilket innebär att 

hen definierar vilka aktiviteter som skall ingå i processen, samt skapar en effektiv struktur för 

processen.  Processägaren äger inte resurser utan förhandlar med resursägare och allokerar de 

resurser som processen behöver för att vara effektiv. Processägaren ska i samarbete med 

resursägarna definiera processens nuvarande och framtida behov av kompetens. 

Processägaren arbetar kontinuerligt med att utveckla processen för att optimera den och maximera 

det långsiktiga resultatet. Processen bör vara så ändamålsenlig, effektiv och flexibel som möjligt 

genom att bland annat formulera specifika mål för processen, samt mäta och analysera resultatet.  

Det är viktigt att processägaren har formell befogenhet att genomföra förändringar längs hela 

processen. Processägaren måste ha god förståelse för hur verksamheten fungerar i sin helhet. I 

processägarens roll innebär även att ställa krav på stödjande system och resurser. 

Processägare för att hantera utbildningsplaner är vicerektor. 
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Startpunkt 

‐ Beslutat utbildningsutbud för kommande årskullar.  

‐ Skapade programtillfällen i KursInfo. 

‐ Bemannade roller för respektive program. 

‐ För att aktivitet 3 ska kunna påbörjas krävs godkända kurstillällen enl. process Planera 

kurstillfällen. 

Slutpunkt 

Processen är slutförd då utbildningsplan är fastställd, diarieförd och publicerad. 

Resurser 

De resurser som behövs för processen är ett systemstöd för hantering av utbildningsplaner samt 

arbetstid för ingående roller. Systemstödet som används för utbildningsplaner är KursInfo.  

Ingående roller är: 

 Programansvarig 

 Programkoordinator 

 Utbildningsledare 

 Utbildningshandläggare 

 Ledningskansli 

 Utbildningsråd 

 Utbildningsutskott 

 Vicerektor 

 Vicerektor och dekanerna gemensamt 

Processteg 
Här beskrivs de olika processtegen för att hantera utbildningsplaner.  

Aktivitet  Nr 1  Tar fram och sammanställer texter till utbildningsplan 

Utförs av  Programansvarig 

Resulterar i  Färdiga texter till utbildningsplan 

Mottagare  Programkoordinator 

Beskrivning  Programansvarig tar fram och sammanställer relevanta texter till 

utbildningsplanen för sitt program och skickar dessa till 

programkoordinator. 
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Aktivitet  Nr 2  Lägger in texter i KursInfo 

Utförs av  Programkoordinator 

Resulterar i  Texter inlagda i KursInfo 

Mottagare  Programkoordinator 

Beskrivning  Programkoordinatorn lägger in de texter som förmedlats av 

programansvarig i KursInfo. 

 

 

 

Aktivitet  Nr 4  Tar emot och granskar utbildningsplan 

Utförs av  Programansvarig 

Resulterar i  Granskad utbildningsplan 

Mottagare  Programansvarig 

Beskrivning  Programansvarig kontrollerar mottagen utbildningsplan så att 

informationen i denna stämmer överens med inskickade texter samt 

att rätt kurser är inlagda. 

 

Fråga  Nr 5  Behövs komplettering? 

Utförs av  Programansvarig 

Resulterar i  Behov av komplettering bedömt. 

Mottagare  Programansvarig 

Beskrivning  Programansvarig bedömer om utbildningsplanen är korrekt eller om 

komplettering behövs. 

Aktivitet  Nr 3  Genererar och skickar utbildningsplan 

Utförs av  Programkoordinator 

Resulterar i  Programansvarig erhåller PDF‐genererad utbildningsplan 

Mottagare  Programansvarig 

Beskrivning  När programkoordinator har lagt in alla texter samt lagt in planerad 

kurstillfällen (se process ”Planera kurstillfällen”) genererar hon/han en 

PDF av utbildningsplanen ur KursInfo och skickar denna till 

programansvarig för kontroll. 
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Aktivitet  Nr 7  Lägger in kompletteringar 

Utförs av  Programkoordinator 

Resulterar i  Kompletterad utbildningsplan 

Mottagare  Programansvarig 

Beskrivning  Programkoordinator lägger in de kompletterande texter som 

programansvarig förmedlat och/eller gör de kursförändringar som 

behövs.  

 

Aktivitet  Nr 8  Skickar utbildningsplan samt målmatris 

Utförs av  Programansvarig 

Resulterar i  Utbildningsledaren har mottagit utbildningsplan från programansvarig 

Mottagare  Utbildningsledare 

Beskrivning  När programansvarig anser att utbildningsplanen är korrekt förmedlas 

den tillsammans med tillhörande målmatris till utbildningsledaren för 

godkännande. Det som skiljer sig från tidigare årskull eller det som är 

ändrat i en utbildningsplan för en pågående årskull måste markeras 

och motiveras i utbildningsplanen eller kommenteras i annat 

medföljande dokument. 

 

Aktivitet  Nr 6  Förmedlar kompletterade information 

Utförs av  Programansvarig 

Resulterar i  Kompletterande information till utbildningsplan förmedlad till 

programkoordinator 

Mottagare  Programkoordinator 

Beskrivning  Om programansvarig anser eller får information om att 

utbildningsplanen behöver kompletteras förmedlar han/hon 

information till programkoordinator om vad som behöver 

kompletteras eller justeras i utbildningsplanen. 
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Fråga  Nr 10  Behövs förändring? 

Utförs av  Utbildningsledare 

Resulterar i  Utbildningsplan bedömd rörande om den behövs förändras. 

Mottagare  Utbildningsledare 

Beskrivning  Utbildningsledare bedömer om utbildningsplanen behöver förändras. 

 

Aktivitet  Nr 11  Föreslår förändring 

Utförs av  Utbildningsledare 

Resulterar i  Förlag på ändring förmedlat till programansvarig 

Mottagare  Programansvarig 

Beskrivning  Har utbildningsledaren gjort bedömningen att en förändring bör göras 

i utbildningsplanen förmedlas förslag på ändring till programansvarig. 

 

 

 

Aktivitet  Nr 9  Tar emot och granskar utbildningsplan 

Utförs av  Utbildningsledare 

Resulterar i  Granskad utbildningsplan 

Mottagare  Utbildningsledare 

Beskrivning  Utbildningsledaren granskar utbildningsplan så att innehåll och kurser 

är korrekta.  

Fråga  Nr 12  Accepterar ändring? 

Utförs av  Programansvarig 

Resulterar i  Programansvarig accepterar eller motsätter sig föreslagen förändring. 

Mottagare  Programansvarig alt. utbildningsledare 

Beskrivning  Programansvarig granskar ändringsförslagen från utbildningsledaren 

och bedömer om det kan accepteras eller inte. 
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Aktivitet  Nr 13  Dialog 

Utförs av  Programansvarig och utbildningsledare 

Resulterar i  Överenskommelse eller avgörande angående ändring. 

Mottagare  Programansvarig och utbildningsledare 

Beskrivning  I de fall programansvarig inte accepterar en av utbildningsledaren 

föreslagen ändring påbörjas en dialog parterna emellan i syfte att nå 

en överenskommelse. Utbildningsledaren avgör om enighet inte 

råder. Det ska dock noteras vad oenigheten består i och noteringen 

ska följa med utbildningsplanen som underlag för ev diskussion i 

utbildningsrådet och utbildningsutskottet. 

 

Fråga  Nr 14  Ska ändring göras? 

Utförs av  Programansvarig och utbildningsledare 

Resulterar i  Beslut om ändring ska göras. 

Mottagare  Utbildningsledare alt. programansvarig 

Beskrivning  Programansvarig och utbildningsledaren bedömer utifrån dialogen om 

förändring behövs. 

 

Aktivitet  Nr 15  Skickar utbildningsplan samt målmatris 

Utförs av  Utbildningsledare 

Resulterar i  Utbildningshandläggare mottagit utbildningsplan samt målmatris. 

Mottagare  Utbildningshandläggare 

Beskrivning  Utbildningsledaren skickar utbildningsplanen tillsammans med 

tillhörande målmatris till utbildningsplaner@bth.se senast tio 

arbetsdagar till före utbildningsrådets möte. Vid revidering ska 

utbildningsledaren även skicka med kommentarer om vad som är 

förändrat. 
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Aktivitet  Nr 17  Förbereder underlag för utbildningsråd 

Utförs av  Utbildningshandläggare 

Resulterar i  Underlag till utbildningsråd är förberett 

Mottagare  Ledningskansliet 

Beskrivning  Utbildningsledare sammanställer utbildningsplanerna till ett underlag 

som kan förmedlas till utbildningsrådet och skickar detta till 

ledningskansliet. 

 

Aktivitet  Nr 18  Sammanställer och kallar till utbildningsråd 

Utförs av  Ledningskansliet 

Resulterar i  Kallelse inkl. underlag till mötet skickat till utbildningsrådet 

Mottagare  Utbildningsråd 

Beskrivning  Utbildningsplansunderlaget tillsammans med övrigt material 

sammanställs. Detta utgör kallelse till utbildningsrådet. 

 

 

 

Aktivitet  Nr 16  Tar emot och kontrollerar utbildningsplan 

Utförs av  Utbildningshandläggare 

Resulterar i  Mottagen och kontrollerad utbildningsplan 

Mottagare  Utbildningshandläggare 

Beskrivning  Utbildningshandläggare kontrollerar mottagen utbildningsplan så att 

den är komplett och att inga uppenbara felaktighet finns. 

Aktivitet  Nr 19  Granskar utbildningsplan 

Utförs av  Utbildningsråd 

Resulterar i  Granskad utbildningsplan 

Mottagare  Utbildningsråd 

Beskrivning  Utbildningsrådet granskar utbildningsplanen och bedömer om den är 

klar för att tas upp i utbildningsutskottet 
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Fråga  Nr 20  Behövs ändring? 

Utförs av  Utbildningsråd 

Resulterar i  Behov av förändring bedömt. 

Mottagare  Utbildningsråd 

Beskrivning  Utbildningsrådet bedömer om ändring behövs. 

 

Fråga  Nr 21  Är ändringen redaktionell? 

Utförs av  Utbildningsråd 

Resulterar i  Ändringens karaktär bedömd 

Mottagare  Utbildningshandläggare alt. utbildningsledare 

Beskrivning  Utbildningsrådet bedömer om behövs ändring är av redaktionell 

karaktär. Redaktionella ändringar utförs av utbildningshanläggare och 

övriga ändringar förmedlas till utbildningsledare som får i uppdrag att 

kommunicera dessa till programansvarig. 

 

 

 

Aktivitet  Nr 23  Sammanställer och kallar till utbildningsutskott 

Utförs av  Ledningskansliet 

Resulterar i  Kallelse inkl. underlag till mötet skickat till utbildningsutskott 

Mottagare  Utbildningsutskott 

Beskrivning  Utbildningsplansunderlaget tillsammans med övrigt material 

sammanställs. Detta utgör kallelse till utbildningsutskottet. 

 

Aktivitet  Nr 22  Redigerar utbildningsplan 

Utförs av  Utbildningshandläggare 

Resulterar i  Redigerad utbildningsplan 

Mottagare  Ledningskansliet 

Beskrivning  Utbildningshandläggare gör de redaktionell ändringar som behövs i 

utbildningsplanen. 
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Aktivitet  Nr 24  Granskar utbildningsplan 

Utförs av  Utbildningsutskott 

Resulterar i  Granskad utbildningsplan 

Mottagare  Utbildningsutskott 

Beskrivning  Utbildningsutskottet granskar utbildningsplanen och bedömer om den 

är klar för att tas upp för beslut. 

 

 

 

Aktivitet  Nr 26  Är ändringen redaktionell? 

Utförs av  Utbildningsutskott 

Resulterar i  Ändringens karaktär bedömd 

Mottagare  Utbildningshandläggare alt. utbildningsledare 

Beskrivning  Utbildningsutskottet bedömer om behövs ändring är av redaktionell 

karaktär. Redaktionella ändringar utförs av utbildningshanläggare och 

övriga ändringar förmedlas till utbildningsledare som får i uppdrag att 

kommunicera dessa till programansvarig. 

 

Aktivitet  Nr 27  Redigerar utbildningsplan 

Utförs av  Utbildningshandläggare 

Resulterar i  Redigerad utbildningsplan 

Mottagare  Utbildningshandläggare 

Beskrivning  Utbildningshandläggare gör de redaktionell ändringar som behövs i 

utbildningsplanen. 

 

Aktivitet  Nr 25  Behövs ändring? 

Utförs av  Utbildningsutskott 

Resulterar i  Behov av förändring bedömt. 

Mottagare  Utbildningsutskott 

Beskrivning  Utbildningsutskottet bedömer om ändring behövs. 

30

BILAGA 5



 

Document:  

Processbeskrivning Hantera utbildningsplaner 
Author:  Revision: Status: 

Eleonore Lundberg  1.0  DRAFT 
Date modified:  Function:

2015‐06‐08  PROCESS 

 

 

 

Processbeskrivning_Hantera_utbildningsplaner_ny 
  Page 11 of 12 

 

 

 

Aktivitet  Nr 29  Tar beslut om att fastställa utbildningsplan 

Utförs av  Vicerektor och dekaner 

Resulterar i  Fastställd utbildningsplan 

Mottagare  Utbildningshandläggare 

Beskrivning  Vicerektor och dekaner tar ett gemensamt beslut om att fastställa 

utbildningsplanen. 

 

Aktivitet  Nr 30  Förmedlar utbildningsplan till: 

‐ registratur 

‐ utbildningsledare 

‐ programansvarig 

‐ programkoordinator 

Utförs av  Utbildningshandläggare 

Resulterar i  Fastställd utbildningsplan förmedlad 

Mottagare  Registratur, utbildningsledare, programansvarig och 

programkoordinator 

Beskrivning  Utbildningshandläggare förmedlar fastställd utbildningsplan till 

registratur samt berörd utbildningsledare, programansvarig och 

programkoordinator. 

 

Aktivitet  Nr 28  Förbereder beslutsunderlag 

Utförs av  Utbildningshandläggare 

Resulterar i  Färdigt beslutsunderlag 

Mottagare  Vicerektor och dekaner 

Beskrivning  Utbildningshandläggare förbereder ett beslutsunderlag till vicerektor 

och dekanerna 
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Aktivitet  Nr 31  Säkerställer att utbildningsplanen publiceras 

Utförs av  Utbildningshandläggare 

Resulterar i  Publicerad utbildningsplan 

Mottagare  Studenter och presumtiva studenter, samt programorganisation och 

andra intressenter 

Beskrivning  Utbildningshandläggare säkerställer att utbildningsplanen blir 

publicerad på BTHs webb så att den blir tillgänglig för studenter och 

andra intressenter. 
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 Bedömning av faktorer i den professionella utvecklingen till 
specialistsjuksköterska med olika inriktningar, avancerad nivå 

  
  Studenten skall kunna 

 
 I. Kommunikation och undervisning 

 

Otillräcklig måluppfyllelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse 

1. Kommunicera med och bemöta 
patienter 

 

 

 

 
 
  

  

Avslutande  bedömning:  genomförd    

Anpassa  kommunikationen  efter  
patientens  förutsättningar  t  ex  vid  
kommunikationssvårigheter.    
Ge  patienten  ett  adekvat  utrymme  i  
dialogen.  
  
 

Visa  självständighet  i  kommunikationen  
med  patienter  och  även  i  komplicerade  
situationer.  Visa  lyhördhet  för  med-
arbetares  behov  av  stöd  och  hjälp  i  
kommunikationen.  Visa  engagemang  att  
skaffa  hjälpmedel  för  att  underlätta  
kommunikationen  och  initiera  
specialisthjälp.    

  
  
  
  

 
2. Kommunicera med och bemöta 
familj och närstående 

 
  

  

  

  
Halvtidsdiskussion  genomförd  den     

Avslutande  bedömning:  genomförd         

Skapa  dialog  med  familjen  och  
närstående och  bemöta  deras  
synpunkter  med  respekt.  
  
 

        Visa  förståelse  och  förmåga  att  kunna  
kommunicera  med  familj  och  
närstående  i  komplicerade  situationer.  
Visa  kreativitet  när  det  gäller  att  få  god  
kontakt  med  familj  och  närstående.  
  
 

3. Samverka med olika instanser 
inom vård och omsorg  

 
  
  
  
  

  

  

Avslutande  bedömning:  genomförd     
 

Samla,  diskutera,  värdera  kritiskt  
relevant  information  med  olika  
instanser  och  samverka  med  syftet  att  
skapa  en  adekvat  vård  för  patienten.    
Ge  korrekt  och  väl  formulerad  
information.  
  
 

        Visa  förmåga  och  kreativitet  i  kontakten  
med  instanser  för  att  bevaka  kvalitet  i  
vårdkedjan.    

        
 

4. Informera och undervisa patienter 
och närstående  

 
  

      

 
 

  

  

Avslutande  bedömning:  genomförd     
 

Bevaka  att  patient  och  närstående  får    
samordnad  och  kontinuerlig  
info/undervisning  efter  behov  och  
önskemål.    
Använda  olika  hjälpmedel  med  fantasi.  
  
 

        Visa  förmåga  till  överblick  över  hur  
information  och  undervisning  skall  
förmedlas  och  av  vem.    

        Visa  uppdatering  beträffande  metoder  
och  tillgängliga  hjälpmedel.    

        Visa    kreativitet  när  det  gäller  att  följa  
upp  given  information  och  under-
visning.  

  
  
  

 
f  
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5. Informera och undervisa  
medarbetare och studenter  
 
 
 
 
       
 
 

  

Avslutande  bedömning:  genomförd     
 

Värdera  kritiskt  information  i  olika  
vårdfrågor  och  förmedla  den  på  ett  
engagerande  sätt.  
Undervisa  och  handleda  med  syfte  mot  
utveckling  och  kunskapsökning    
  
 

        Visa  engagemang  för  att  öka  kunskap  
och intresse  bland  medarbetare  och  
studenter att  åtgärda  vårdproblem  inom  
vårdenheten. 
Stimulera  till  nytänkande.  
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II. Omvårdnadsprocessen 
  

Otillräcklig måluppfyllelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse 

 
6. Beskriva patienters behov av 
omvårdnad  
 
 

 

 

  

Avslutande  bedömning:  genomförd  den    

Bedöma  patientens  behov  av  omvårdnad  i   
komplexa  situationer  och  även  med  
begränsad  information  och  i  relation  till  
resurser  och  risker.    
Använda  olika  källor  för  datainsamling.  
Reflektera  över  använda  metoder.    
  
  
 

Komplettera  egen  beskrivning  med  
kollegers  och  annan  vårdpersonals  
synpunkter.    
Ta  initiativ  och  söka  källor  för  
uppdatering  vad  gäller  nya  rön  om  
mätskalor  som  används  i  vårdarbetet.  
  
 

7. Planera och prioritera 
omvårdnadsåtgärder 

 

 

  

 

 

  

Avslutande  bedömning:  genomförd  den    
   

Planera  och  diskutera  nödvändiga  
prioriteringar  med  patienten.  
Diskutera  omvårdnadsplanen  med  
handledare  och  övrig  vårdpersonal.  
  
 

Samordna  på  ett  systematiskt  och  
ansvarsfullt  sätt  patientens  
omvårdnadsplan  med  hänsyn  till  
såväl  patientens  egna  preferenser    
som  med  synpunkter  från  andra  i  
vårdteamet  och  aktuella    
förutsättningar  på  vårdenheten.    
  
 

8. Utföra omvårdnadsåtgärder 

 
  
  
  
  

  
 
 

  

Avslutande  bedömning:  genomförd  den    
  

Ta  egna  initiativ  till  anpassade  åtgärder     
  Relatera  omvårdnadsåtgärder  till  både  
  beprövad  erfarenhet  och  forskning.  
Reflektera  över  tidigare  utförd  
omvårdnad  och  föreslå  alternativ  vid  
behov.  
  
 

Visa  skicklighet  och  omdöme  i  handlaget   
med  praktiska  uppgifter.    
Ge  adekvata  råd  till  medhjälpare  för  att  
patientarbetet  skall  få  ett  säkert  utförande.    
Bevaka  systematiskt  patientens  optimala  
välbefinnande  i  alla  delar  av  vårdarbetet   
och  från  alla  i  vårdteamet.    
  
 

9. Följa upp behov/problem och 
omvårdnadsåtgärder 

 

 

 

  

  

Avslutande  bedömning:  genomförd  den    

Systematisk  följa  upp  given  omvårdnad  
genom  att  fråga  patienten  hur  det  har  gått  
och  hur  det  känns  och  åtgärda  vid  behov.  
Reagera  snabbt  på  förändringar.  
  
 

Visa  kunskap  och  kunna  kritiskt  
granska  hur  kvalitet  säkras  och  
följs  upp  inom  verksamheten.    
Ta  ansvar  för  att  bevaka  vilka    
problem  som  kan  vara  aktuella    
att  följa  upp  ytterligare.    
  
 
 
 
 

 
f  
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10. Rapportera, dokumentera och 
föra journal 

 

 

 

 

 

Halvtidsdiskussion     

Avslutande  bedömning:  genomförd  den    
 

Se  samband  och  reflektera  över  
patientens  önskemål  om  vård,    
utarbetade  omvårdnadsmål  och  utförd  
omvårdnad.                 
Rapportera  adekvat  och  dokumentera  
väsentligheter.    
Använda  datorer  och  dokumentera  
information  från  olika  källor  snabbt  
och  säkert.    
  
 

Visa  förmåga  att  formulera  sig  distinkt    
och  konkret  för  medarbetare.    
Hantera  begrepp  på  ett  korrekt  sätt  
i  tal  och  i  dokumentation.    
Visa  hur  datoriserad  information  kan  
sammanställas  och  användas  i  utveckling  
av  kvalitet  både  för  lokal  och  nationell  
nivå.  
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III. Undersökningar och behandlingar 
 

Otillräcklig måluppfyllelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse 

11. Medverka vid och genomföra 
undersökningar och behandlingar 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Avslutande  bedömning:  genomförd  den    
  

Planera  och  ta  ansvar  för  att  undersökningar  
och  behandlingar  genomförs  på  ett  för  
patienten  ändamålsenligt  och  skonsamt    
sätt.    
Anpassa  genomförandet  av  undersökningar  
och  behandlingar  efter  patientens  situation  
och  behov.    
Hantera  material  med  insikt  och  aseptik.  
Visa  kunnighet  beträffande  tillväga-
gångssätt  och  nödvändiga  försiktighets-
åtgärder.  
  
  
  
 

Ha  förmåga  att  i  samband  med  
undersökningar  och  behandlingar    
både  se  och  avväga  patientens  situation    
och  att  assistera  medarbetare.   
Visa  kunnighet,  skicklighet  och  omdöme  
beträffande  tillvägagångssätt,  risker  och  
nödvändiga  försiktighetsåtgärder  vid  
genomförandet  av  undersökningar  och  
behandlingar.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

12. Handha läkemedel 
 
  
  
  
 
 
 

  

Avslutande  bedömning:  genomförd  den    
  

Visa  förmåga  att  systematiskt  följa  upp    
och  värdera  läkemedelsbehandling.    
Informera  patienter  om  läkemedlens  
effekter  och  biverkningar  på  ett  för  
patienten  adekvat  sätt.  
  
 

Visa  förmåga  att  insiktfullt  diskutera  
och  kritiskt  granska  läkemedelsanvändning  
och  kostnader  för  aktuella  läkemedel    
inom  specialiteten.  
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IV. Arbetsledning och samarbete 
 

 
 
 
 
 
 
 

Otillräcklig måluppfyllelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse 

13. Planera, organisera och fördela 
arbetsuppgifter 
  
 
 
 

  

Avslutande  bedömning:  genomförd  den    
 

Visa  förmåga  att  planera  och  organisera  
en  ändamålsenlig  patientvård.    
Delegera  och  följa  upp  arbetsuppgifter.  
  

 

 
 

 

Visa  förmåga  att  ta  ansvar  för  att  leda,  
organisera  och  samordna  vårdpersonalens  
arbete.    
Visa  kunskap  och  engagemang  i  att  
kritiskt  diskutera  verksamhetens  mål,  
styrdokument  och  riktlinjer.  
  
  
  

 

14. Samarbeta 
 
 
 

  

Avslutande  bedömning:  genomförd  den    
 

Visa  förmåga  till  dialog  och  att  i  samverkan  
utveckla  arbetet  med  andra  yrkesgrupper.    
  

 

Delta  i  verksamhetens  arbetsmöten    
och  kunna  medverka  med  adekvata  och  
kreativa  inlägg.    
Aktivt  stödja    verksamhetens  mål.  
    
    

 

15. Handlingsberedskap 
 
  
  
  
  
  

  

Avslutande  bedömning:  genomförd  den    
 

Skaffa  information,  hantera  och  agera  i  
komplicerade,  akuta  och  oväntade  
situationer.    
Visa  förmåga  att  i  samverkan  med  andra  i  
efterhand  utvärdera  erfarenheter.  
    
 

Visa  förmåga  till  problemlösning  i  
förebyggande  syfte.  
Diskutera  med  relevanta  argument  och  
överväganden  hantering  av  oväntade    
och  akuta  situationer.  
  
   

16. Säkerhetsmedvetande 
 
 
 
 
 

  

Avslutande  bedömning:  genomförd  den    
 

Visa  aktuella  kunskaper  beträffande  
incidenter  och  anmälningar  inom  
specialiteten.    
Redogöra  för  gällande  författningar  och  
säkerhetsaspekter  under  debatt  lokalt  och  
nationellt.  
 

Ta  iniitiativ  till  att  öka  säkerheten  i  
vårdarbetet.    
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V. Professionellt förhållningssätt 
 

Otillräcklig måluppfyllelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse 

17. Vetenskaplig medvetenhet 

 
  

 

 

 
  

Avslutande  bedömning:  genomförd  den    

Visa  kunskap  om  sambandet  mellan  
vetenskap  och  beprövad  erfarenhet  och  
sambandets  betydelse  för  yrkesutövningen.    
Visa  ett  strukturerat  arbetssätt,  utvärdera    
och  ompröva  tankar,  idéer  och  åtgärder.    
  
 

Visa  intresse  för  och  kunnighet  om    
nya  rön  inom  specialiteten.  
Delta  aktivt  i  pågående  utvecklings-
arbete  inom  verksamheten.  
  
  
 

18. Etisk medvetenhet 

 

 

 

  

  

Avslutande  bedömning:  genomförd  den    

Visa  förmåga  att  analyserar  situationer  och   
väga  in  relevanta  aspekter  som  patientens  
självbestämmande,  informerat  samtycke  och  
vårdpersonalens  grund  för  ställningstaganden   
i  situationen.  Stödja  på  ett  medvetet  sätt  yrket  
och  våga  stå  upp  grundläggande  värderingar.  
  
  
 

Följa  och  relatera  etiska  diskussioner  
i  aktuella  artiklar  och  dokument.  

med  etiska  argument  i  diskussioner  i  
vårdteamet.  
  
 

19. Självkännedom 

 

 

 
  

Avslutande  bedömning:  genomförd  den    

Visa  förmåga  att  se  sig  själv  med  distans  och  
att  arbeta  med  egen  styrka  och  begränsningar  
relevanta  för  yrkesutövningen.  
Visa  förmåga  att  identifiera  behov  av  
ytterligare  kunskap.    
  
 

    Ha  förmåga  att  inse  egen  påverkan  i  
arbetsgruppen.  Arbeta  medvetet  för  
att  ge  positiv  påverkan.      
Ge  uttryck  för  insikt  om  behov  av  
fortsatt  utveckling  i  yrket.  
  
 

20. Noggrannhet, pålitlighet och 
omdöme 

 

 

  

Avslutande  bedömning:  genomförd  den    

Visa  stor  noggrannhet,  omdöme  och  insikt  i  
hur  vårdarbetet  skall  genomföras.    
I  yrkesutövandet  vara  ett  föredöme  för  andra.  
  
 

Medverka  till  god  ordning  bland  
dokument  och  material  på  arbetsplatsen.    
Skilja  på  sak  och  person  i  konflikter  
eller  vid  olika  åsikter.  Visa  ödmjukhet  
och  mogenhet  att  erkänna  ev  fel  eller  
misstag.  
  
 

21. Självständighet 

 

 

  

Avslutande  bedömning:  genomförd  den    

Visa  mod  att  stå  för  och  arbeta  i  enlighet  med  
aktuell  kunskap  och  egna  ställningstaganden.    
Visa  förmåga  att  vilja  bidra  till  utveckling  av  
yrket  och  verksamheten  genom  samarbete  
med  andra  yrkesgrupper.  
  
 

    Visa  engagemang  och  tydlighet  i  att  ta  
ansvar  för  utförd  omvårdnad,  givna  
ordinationer  och  uppgifter.    
    Visa  mod  och  ta  ansvar  för  
grundläggande  värderingar  inom  
professionen  och  argumentera  för  dem.    
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Instruktion till användning av AssCE-formuläret, avancerad nivå  
 
Syftet med AssCE-formuläret är att utgöra ett underlag för diskussion mellan student och hand-
ledare i bedömning av studentens professionella utveckling under verksamhetsförlagd utbildning i 
olika specialistutbildningsprogram. Dialogen mellan handledare och student om studentens 
utveckling, förmågor och kunskaper i olika avseenden skall vara en naturlig och återkommande del 
i handledningen, men också vid en i förväg bestämd avstämning vid halva utbildningsperioden och 
som en avslutande bedömningsdiskussion. AssCE-formuläret på avancerad nivå utgår från olika 
styrdokument för specialistutbildningsprogrammen. 
 
Generella styrdokument 
Utbildningen är både en akademisk utbildning och en yrkesutbildning. Den akademiska 
utbildningen skall enligt högskolelagen på avancerad nivå (SFS 1992:1434) oberoende av  
specialistutbildning utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda 
kunskaper, hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer och  utveckla 
studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för 
forsknings- och utvecklingsarbete. Yrkesutbildningen styrs av högskoleförordningen (SFS 
1993:100) som beskriver krav för varje specialistutbildning. 
  
Bolognadeklarationen (1999) har utarbetats kring samarbete om utbildning på högskolenivå i 
Europa och utgör ett ytterligare styrdokument. Dessa direktiv betonar betydelsen av progression i 
utbildningen, lärandemål med beskrivning av vad studenter skall kunna samt graderade betyg med 
tydliga kriterier. Utbildningarna skall omfatta kunskaper och förståelse, färdighet och förmåga samt 
värderingsförmåga och förhållningssätt. 
 
Specialistutbildningsprogrammens dubbla examina med både akademisk- och yrkesexamen ställer 
krav på studenters professionella utveckling under de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen 
då många olika förmågor, kunnande, färdigheter och omdöme skall tränas, fördjupas och breddas.  
 
Specifika styrdokument 
Varje delkurs i specialistutbildningsprogrammen har specifika lärandemål formulerade i kursplanen. 
Dessa styr det innehåll som skall examineras och betygsättas i kursen. AssCE-formuläret är ett 
hjälpmedel för att uppnå lärandemålen i de verksamhetsförlagda utbildningsdelarna. De 21 
faktorerna i AssCE-formuläret, grupperade i fem områden, exemplifierar hur lärandemålen kan 
omsättas i omvårdnadsarbetat. Olika faktorer blir därför olika betonade och betydelsefulla 
beroende på lärandemålen i en enskild kurs.  
 
Förberedelser inför bedömningssamtal och bedömningsdiskussion 

Tid för bedömning planeras i förväg. Erfarenheten visar att det behövs ca 45-60 minuter.  
Studenten skall förbereda bedömningen genom att göra en självskattning i ett eget formulär. Som 
förberedelse för samtalen skall studenten skriva ner exempel på situationer som stödjer den egna 
skattningen. 
Handledaren skall förbereda samtalen genom att markera för varje faktor i ett eget formulär. I 
handledarens förberedelse ingår också att samla information och synpunkter från kolleger som 
handlett, haft kontakt med och sett studenten i olika situationer under den verksamhetsförlagda 
utbildningsperioden.  

Bedömning av studentens professionella utveckling 
Studenten skall ha och ta en mycket aktiv roll i diskussionen och utgå från erfarenheter i konkreta 
situationer och från sin självskattning. Studenten har också ansvar för att kunna redogöra för den 
lästa litteraturen under utbildningsperioden. 
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Handledaren skall ge sina synpunkter och anknyta till konkreta vårdsituationer, men först efter att 
studenten beskrivit sina.  
 
Läraren/kliniska adjunkten bidrar med frågor och exempel i diskussionen och påverkar innehållet 
så att bedömningen också blir ett lärtillfälle. Läraren (examinatorn) har yttersta ansvaret för 
genomförandet av bedömningen och att kraven sätts i nivå med var i utbildningen studenten 
befinner sig och i relation till kursplanens lärandemål. Läraren har ansvar för att avgöra betyg med 
handledarens synpunkter som underlag (Högskoleverket 2008) och avgör om studenten uppvisat 
förmågor och kunskaper utöver det vanliga, vilket gör att betyget Väl godkänt är befogat.  
 
Om det vid den avslutande bedömningsdiskussionen framkommer att målen för någon faktor eller 
aspekt inte är uppfyllda, skall målet aktualiseras under nästa verksamhetsförlagda period och det 
innebär inte i sig ett underkännande. Det är då studentens ansvar att se till att målet uppnås vid 
nästa verksamhetsförlagda utbildningsperiod.  
  
Användning av skalan.  Bedömningen sker i enlighet med hur väl studenten uppfyllt målen för 
respektive faktor: otillräcklig, god eller mycket god måluppfyllelse. Till hjälp för gradering av 
studentens utveckling finns ett antal markeringar på en linje. Halvtidsdiskussion med genomgång 
av varje faktor skall alltid äga rum och kan med fördel redovisas på skalan. Vid slutbedömningen 
skall varje faktor bedömas med ett kryss på skalan. 
 
Studentens individuella mål under verksamhetsförlagd utbildning  

Faktorerna i AssCE-formuläret tillsammans med lärandemålen i kursplanen kan användas som 
grund för att formulera individuella mål för den aktuella perioden. Målen skall vara formulerade så 
att de är genomförbara. Handledaren skall få möjlighet att läsa och bedöma i vad mån målen är 
möjliga att uppnå under den aktuella utbildningsperioden.  
 
Om utbildningsperioden är kort eller om utbildningen sker på en mycket speciell utbildningsplats, 
kan en anpassning göras till på vilket sätt AssCE-formuläret används som stöd för bedömningen. I 
ett samråd mellan lärare och handledare kan vissa faktorer markeras som särskilt viktiga för den 
aktuella utbildningsperioden 
  
Litteratur 

Bolognadeklarationen (1999) Bologna declaration. Hämtad 2012-11-01 
http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf 
 

Högskoleverket (2008) Rättssäker examination. Högskoleverkets rapportserie 2008:36, 
Högskoleverket, Stockholm. 
  
 

Löfmark A. & Thorell-Ekstrand I. (2004) An assessment form for clinical nursing  
education: a Delphi study. Journal of Advanced Nursing, 48, 291-298. 
 

Mogensen E., Thorell-Ekstrand I. & Löfmark A. (2010) Klinisk utbildning i  
högskolan – perspektiv och utveckling i verksamhetsförlagd utbildning. Studentlitteratur,  
Lund. 
 

SFS (1992:1434) Högskolelag. Svenskt Riksdagstryck AB, Stockholm. 
 

SFS (1993:100) Högskoleförordningen. Svenskt Riksdagstryck AB, Stockholm. 
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Studentens namn:  Personnummer: 

 

1 
 

Bedömningsmall för projektplan (3,5 hp) 

Då projektplanen endast beskriver ett planerat arbete utförs bedömningen baserat på förväntat utfall givet innehållet i projektplanen.  

Mål 
Studenten ska för godkänd 
projektplan kunna 

Kriterium för Godkänt Kriterium för Underkänt Betyg 
 

kritiskt och självständigt kunna 
identifiera, formulera och hantera 
komplexa problem och 
frågeställningar 
 

Projektplanen beskriver ett tydligt definierat och avgränsat 
examensarbete. Den syftar till att självständigt och kreativt 
besvara ett eller flera identifierade och en eller flera 
formulerade komplexa tekniska problem och frågeställningar.  
 

Projektplanen saknar en tydligt definierad frågeställning och 
ett avgränsat tekniskt problem. Frågeställningen och det 
tekniska problemet saknar tillräcklig grad av komplexitet. 
Självständigheten och kreativiteten i framtagandet av 
projektplanen har varit otillfredsställande.  

visa förmåga att planera och med 
adekvata metoder genomföra ett 
forsknings‐ och utvecklingsarbete 
inom givna ramar 

Projektplanen innehåller bakgrund och syfte. Val av metod 
motiveras. Den redovisar hur kontakter med externa parter 
har tagits och innehåller en motiverad och realistisk tidplan för 
examensarbetets genomförande. Projektplanen innehåller en 
kritisk granskning av relevant vetenskaplig litteratur. Den 
identifierar vidare eventuella begränsningar med det valda 
tillvägagångsättet samt eventuella behov av ytterligare 
kunskap som studenten behöver inhämta för att slutföra 
examensarbetet. 
 

Projektplanen brister i beskrivning av bakgrund och syfte. Val 
av metod saknar motivering. Redovisning av hur kontakter 
tagits med externa parter saknas, liksom en motiverad och 
realistisk tidplan. Den kritiska granskningen av relevant 
vetenskaplig litteratur är bristande. Identifiering av eventuella 
begränsningar med valt tillvägagångssätt är bristfällig. 
Resonemang kring eventuella behov av ytterligare kunskap 
som studenten behöver inhämta för att slutföra 
examensarbetet saknas.  

 

tydligt kunna redogöra för och 
diskutera såväl sina som andras 
slutsatser samt de argument som 
ligger till grund för dessa, såväl 
muntligt som skriftligt 

Projektplanen är väl disponerad och följer överenskommen 
formalia. Den är språkligt välformulerad och 
sammanhängande. Argumentationen är tydlig och väl 
underbyggd. 
 

Projektplanen är undermåligt disponerad och följer inte 
överenskommen formalia. Den är inte språkligt välformulerad 
och/eller sammanhängande. Argumentationen är otydlig och 
dåligt underbyggd.  

 

 

Arbetets progress har redovisats 
löpande i e‐portfolion 

Handledarens kommentar i fritext: 
 

Allmänt helhetsintryck 

 

Sammanfattande betyg:  
 

Funktion: handledare/kollegial granskare/examinator (markera din funktion) 

Namn: ___________________________________    Datum: _________________   
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Studentens namn:  Personnummer: 

 

2 
 

Bedömningsmall för skriftlig rapport och genomförande (23 hp) 
 
Mål 
Studenten ska för godkänd rapport 
kunna 
 

Kriterium för Godkänt Kriterium för Underkänt Betyg 

visa fördjupad kunskap och förståelse 
inom inriktningen för utbildningen, 
tillämpat i ett aktuellt forsknings‐ och 
utvecklingsarbete  
 

Rapporten visar fördjupad kunskap och förståelse för det 
valda ämnesområdet. Aktuell forskning och utveckling samt 
vetenskaplig litteratur med bäring på arbetet redovisas tydligt 
och granskas kritiskt.  
 

Rapporten visar inte fördjupad kunskap och förståelse för det 
valda ämnesområdet. Koppling till aktuell forskning och 
utveckling är bristfällig. Vetenskaplig litteratur saknar 
relevans för arbetet eller behandlas okritiskt.  

 

visa fördjupad metodkunskap inom 
inriktningen för utbildningen, såväl 
ingenjörsmässig som vetenskaplig 
 

Vald metod är väl motiverad och baserad på vetenskap och 
beprövad erfarenhet och utvärderad gentemot andra metoder.  

Motivering av vald metod eller utvärdering av denna brister.     

kritiskt och självständigt kunna 
identifiera, formulera och hantera 
komplexa problem och 
frågeställningar 

Den skriftliga rapporten beskriver ett tydligt definierat och 
avgränsat arbete, som kritiskt, självständigt och kreativt 
besvarar en eller flera identifierade och formulerade komplexa 
tekniska problem och frågeställningar. Rapporten innehåller 
en tydlig beskrivning och analys av erhållna forsknings‐ och 
utvecklingsresultat.  
 

Arbetet är inte tydligt definierat eller avgränsat. Rapporten 
besvarar inte de formulerade problemen och 
frågeställningarna. Rapporten saknar en tydlig beskrivning 
och analys av erhållna forsknings‐ och utvecklingsresultat.  

visa förmåga att planera och med 
adekvata metoder genomföra ett 
forsknings‐ och utvecklingsarbete 
inom givna ramar 
 

Det utförda arbetets förutsättningar (tillgångar och 
begränsningar) är tydligt redovisade. Studenten har visat 
öppenhet för handledning och kritik under arbetets gång och 
visar förmåga att presentera och lyhört diskutera arbetet och 
slutsatserna med handledare och eventuella uppdragsgivare. 
Arbetets progress har redovisats löpande i en e‐portfolio.  
 

Arbetets förutsättningar är inte tydligt redovisade i rapporten. 
Studenten har inte varit öppen för handledning och kritik 
under arbetets gång. Arbetets progress har inte redovisats 
löpande i en e‐portfolio.  

 

visa förmåga att genomföra, 
analysera och kritiskt utvärdera olika 
tekniska lösningar med begränsad 
information 
 

Den skriftliga rapporten visar tydligt att de tekniska 
lösningarna är väl hanterade och analyserade även om 
tillgänglig information är begränsad.  
 

De tekniska lösningarna är bristfälligt hanterade och 
analyserade eller saknas.   

 

visa förmåga att kritiskt och 
systematiskt integrera och tillämpa 
kunskap förvärvad inom 
utbildningen 
 

Relevanta kunskaper från utbildningens kurser används på ett 
kritiskt och systematiskt sätt.  
 

Arbetet bygger inte på tidigare förvärvad kunskap inom 
utbildningsområdet.  
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Studentens namn:  Personnummer: 

 

3 
 

 
inom ramen för examensarbetet 
kunna identifiera och beakta 
relevanta aspekter av hållbar 
utveckling 
 

 
Rapporten identifierar, beaktar och reflekterar över relevanta 
aspekter av hållbar utveckling, om dessa inte är motiverade 
som irrelevanta.   
 

 
Relevant hantering av hållbarhetsaspekter brister eller saknas.  

visa förmåga att identifiera sitt behov 
av ytterligare kunskap i relation till 
examensarbetets problembeskrivning 
 

Behovet av ytterligare kunskap diskuteras i relation till 
problembeskrivningen. 
 

Diskussion kring behov av ytterligare kunskap eller utveckling 
av arbetet brister.  

 

visa medvetenhet om relevanta 
samhälleliga och etiska aspekter på 
forsknings‐ och utvecklingsarbete 
 

Rapporten visar på en förmåga till helhetssyn vad gäller 
arbetets bidrag i relation till samhälleliga och etiska aspekter. 
Den innehåller reflektion över relevanta aspekter, om detta 
inte är motiverat som irrelevant.   
 

Relevant hantering av samhälleliga och etiska aspekter brister. 

tydligt kunna redogöra för och 
diskutera såväl sina som andras 
slutsatser samt de argument som 
ligger till grund för dessa, såväl 
muntligt som skriftligt  
 

Rapporten är välorganiserad, språkligt välformulerad och 
sammanhängande och uppfyller de krav som ställs på en 
vetenskaplig text. Erhållna forsknings‐ och utvecklingsresultat 
analyseras grundligt och argumentationen för slutsatserna är 
väl genomförd. Referaten av källorna har relevans, är 
självständigt formulerade och väl integrerade. Val av 
relevanta informationskällor motiveras och information 
används i enlighet med patenträtt och upphovsrätt.    

Innehållet är inte systematiskt presenterat och texten språkligt 
undermålig och svår att förstå. Argumentationerna för 
slutsatserna brister. Referaten har oklart syfte, är irrelevanta 
eller staplas utan tydligt samband. Val av relevanta 
informationskällor saknar motivering och information 
används inte i enlighet med patenträtt och upphovsrätt.    

 

Arbetets progress har redovisats 
löpande i e‐portfolion 

Handledarens kommentar i fritext: 

Allmänt helhetsintryck

 

Sammanfattande betyg:  
 

 

Funktion: handledare/kollegial granskare/examinator (markera din funktion) 

Namn: ___________________________________    Datum: _________________ 
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Studentens namn:  Personnummer: 

 

4 
 

Bedömningsmall för muntlig presentation och försvar (2 hp) 

Mål 
Studenten ska för godkänd 
presentation och godkänt försvar 
kunna 
 

Kriterium för Godkänt Kriterium för Underkänt Betyg 

tydligt kunna redogöra för och 
diskutera såväl sina som andras 
slutsatser samt de argument som 
ligger till grund för dessa, såväl 
muntligt som skriftligt 
 

Den muntliga presentationen av arbetet redogör tydligt för 
och diskuterar dess slutsatser samt de argument som ligger till 
grund för dessa. Den efterföljande dialogen visar förmågan att 
lyhört diskutera och försvara arbetet och slutsatserna med 
olika parter, t.ex. examinatorn och övriga deltagande lärare 
och forskare, studenter på samma nivå inom området, 
uppdragsgivare och lekmän.  

Den muntliga presentationen är bristfällig. Argumentation för 
slutsatserna brister. Presentation och den efterföljande 
dialogen visar inte på lyhördhet, tydlighet eller förmåga att 
diskutera och försvara arbetet och slutsatserna med olika 
parter.  

 

visa medvetenhet om relevanta 
samhälleliga och etiska aspekter 
på forsknings‐ och 
utvecklingsarbete 

I de fall det är tillämpligt presenteras och diskuteras relevanta 
samhälleliga och etiska aspekter.  

Presentation tar inte upp samhälleliga och etiska aspekter även 
om dessa är relevanta.  

 

 

Sammanfattande betyg:  
Bedömningsmall för opposition (1,5 hp) 

Mål 
Studenten ska för godkänd 
opposition kunna 
 

Kriterium för Godkänt Kriterium för Underkänt Betyg 

tydligt kunna redogöra för och 
diskutera såväl sina som andras 
slutsatser samt de argument som 
ligger till grund för dessa, såväl 
muntligt som skriftligt. 

Oppositionen redogör för och granskar kritiskt ett annat 
examensarbete vad gäller argument, val av metod och 
slutsatser såväl som disposition och formalia. Oppositionen ger 
förslag till språkliga och strukturella förbättringar.  

Oppositionen är bristfällig i sin granskning av det andra 
examensarbetet vad gäller argument, val av metod och 
slutsatser. Den kommenterar inte i tillräcklig utsträckning 
disposition och formalia och ger inga eller få förslag till 
språkliga och strukturella förbättringar.  

Skriftlig replik på opponentens 
kommentarer på det egna arbetet 
lämnas 

Kommentar: 

 
Sammanfattande betyg:

Funktion: handledare/kollegial granskare/examinator (markera din funktion) 

Namn: ___________________________________    Datum: _________________ 
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Bilaga  1    

	  

OMADS  -‐‑  Specialistsjuksköterskeprogram  med  inriktning  mot  distriktssköterska-‐‑  75hp  100  %  
  
  
   Höstterminen  2012/2014  

O
bl
ig
at
or
is
ka
  k
ur
se
r  

1   2   3   4   5   6   7   Hospitering   9   10   11   12   VFU   14   15   16   17   18   19   20  
OM2507  Vetenskap,   teori  och  metod  
i   relation   till  
sjuksköterskeprofessionen  7.5hp  
  

OM2508  Omvårdnad  med  fokus  på  hälsa  
och  det  goda  åldrandet    
7.5hp  
  

FH2505  Barn  och  deras  familjers  hälsa    
7,5hp  VFU  32  tim.  
  

KM2502  Farmakologi  och  
sjukdomslära  med  inriktning  mot  
förskrivningsrätt  av  vissa  läkemedel  
15hp  

Vårterminen  2013/2015  
21   22   23   24   25   08   09   Hospitering   11   12   13   VFU   VFU   VFU   1VFU2   18   VFU   VFU   VFU   3VFU4  
KM2502  Farmakologi  och  
sjukdomslära  med  inriktning  mot  
förskrivningsrätt  av  vissa  läkemedel  
15hp  

OM2509  Organisation,  ledning  och  
utveckling  av  omvårdnadsarbetet  

FH2506  Hälsoarbete  i  primärvården  

7,5hp  VFU  128  tim.  

OM2510  Omvårdnad  i  primärvården  

7,5hph  VFU  128  tim.  

Höstterminen  2013/2015  

V
al
ba
ra
  k
ur
se
r  

23   24   25   26   27   28   29   30   31   32                                
  Alternativ  I  
OM2516  Magister  arbete  i  omvårdnad  15hp  
  

  

Alternativ  II     
OM2514  Examensarbete  7,5hp    
Tillsammans  med  en  av  nedan  
OM2517  Omvårdnad  –  
fördjupningskurs  7,5hp    
VFU  128  tim5.  
OM2515  Forskningsdesign  och  
metod  I  7,5hp  

  
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  År  2013:  Loggbok  (examineras)  +  1  två-‐‑partssamtal  (student/handledare)  dokument  från  samtal  till  lärare,  lärare  telefonkontakt  handledare.    (UKÄ,  bristande  kvalitet)  
2  År  2015:  Loggbok  (examineras)  +  1  två-‐‑partssamtal  (student/handledare)  +  1  tre-‐‑partssamtal  (dvs.  slutbedömning  student/handledare/lärare).    (Åtgärd  I)  
3  År  2013:  Loggbok  (examineras)  +  1  två-‐‑partssamtal  (student/handledare)  dokument  från  samtal  till  lärare,  lärare  telefonkontakt  handledare.    (UKÄ,  bristande  kvalitet)  
4  År  2015:  Loggbok  (examineras)  +  1  två-‐‑partssamtal  (student/handledare)  +  1  tre-‐‑partssamtal  (dvs.  slutbedömning  student/handledare/lärare).    (Åtgärd  I)  
5  År  2015:  Loggbok  (examineras)  +  1  två-‐‑partssamtal  (student/handledare)  +  1  tre-‐‑partssamtal  (dvs.  slutbedömning  student/handledare/lärare).    (Åtgärd  I)	  
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Bilaga  2  

	   1  

OMADS  -‐‑  Specialistsjuksköterskeprogram  med  inriktning  mot  distriktssköterska-‐‑  75hp  100  %  
  
  
   Höstterminen  2017  

O
bl
ig
at
or
is
ka
  k
ur
se
r  

1   2   3   4   5   6   7   Hospitering   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
OM2507  Vetenskap,   teori  och  metod   i  
relation   till   sjuksköterskeprofessionen  
7.5hp  

*OM2508  Omvårdnad  (och  hälsoarbete)  med  
fokus  på  hälsa  och  det  goda  åldrandet    
7.5hp  

KM2502  Farmakologi  och  sjukdomslära  med  inriktning  mot  förskrivningsrätt  
av  vissa  läkemedel  15hp  

Vårterminen  2018  
21   22   23   24   25   26   1VFU     VFU   VFU   2VFU   VFU   VFU     VFU   3VFU   35   36   37   38   39   40  
      Fältstudier    

X  tim.  
                                          Fältstudier    

X  tim.  
     

*Omvårdnad  och  hälsoarbete  med  fokus  på  
barn  och  deras  familjers  hälsa  7,5hp    
  

*Omvårdnad  och  hälsoarbete  i  primärvården  ur  ett  livsloppsperspektiv  15hp  

  

*4OM2509  Organisation,  ledning  och  
utveckling  av  omvårdnadsarbetet  7,5  hp  
Projektskiss  

Höstterminen  2018  

  

23   24   25   26   27   28   29   30   31   32     
OM2516  Magister  arbete  i  omvårdnad  15hp  
  

  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  År  2018:  Måldiskussion  (Strukturerat  tre-‐‑partssamtal  förberett  av  alla  parter  enligt  instruktioner)  enlig  AssCe  för  avancerad  nivå  (V.  III/2015)  (Åtgärd  II)  
2  År  2018:  Halvtidsdiskussion  (Strukturerat  tre-‐‑partssamtal  förberett  av  alla  parter  enligt  instruktioner)  enlig  AssCe  för  avancerad  nivå  (V.  III/2015)  (Åtgärd  II)  
3  År  2018:  Bedömningsdiskussion  (Strukturerat  tre-‐‑partssamtal  förberett  av  alla  parter  enligt  instruktioner)  enlig  AssCe  för  avancerad  nivå  (V.  III/2015)  (Åtgärd  II)  
  
4  Kurser  markerade  med  *  behöver  revideras  och  antas  på  nytt    
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Universitetskanslersämbetetskvalitetsutvärderingssystem2011–2014
 
	
	
	

	 1

Universitetskanslersämbetes kvalitetsutvärderingar 2011-2014 
 
Lärosäte: Blekinge Tekniska Högskola  Utvärderingsärende: A-2013-04-2888 

Huvudområde/område för examen: 
omvårdnad/vårdvetenskap 

Examen: Specialistsjuksköterskeexamen - 
Distriktssköterska 

 
Introduktion:  
Dokument och beslut som refereras till i texten nedan finns samlade på http://www.bth.se/uka‐spssk/ 
 

Introduktionen  avser  att  erbjuda  en  överblick  för  de  generella  åtgärdsaktiviteter  som  ägt  rum  vid 
Blekinge Tekniska Högskola  (BTH) under 2014  ‐ 2015  samt  för de  specifika åtgärdsaktiviteter  som ägt 
rum  på  institutionen  för  hälsa  (HIHA), där den utvärderade  specialistsjuksköterskeutbildningen med 
inriktning mot distriktssköterska erbjuds. Den avser även att lägga grunden för de utgångspunkter som 
har varit  styrande  för de kvalitetsåtgärder  som har vidtagits  för  att upphäva bedömningen  bristande 
kvalitet i två av de nationella examensmålen för specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 
distriktssköterska. 
 

De BTH‐övergripande åtgärdsaktiviteterna har genomförts som en del i arbetet med att kvalitetssäkra de 
utbildningar  som  erbjuds  vid  högskolan.  En  av  de  första  åtgärderna  var  att  utbildningsnämnden 
beslutade att alla utbildningsplaner med antagningar från hösten 2014 ska bilägga en examensmålmatris 
som  specificerar hur väl de nationella examensmålen uppfylls  inom  ramen  för utbildningen  [1]. Detta 
beslut  har  tillsammans  med  arbetet  med  självvärderingen  avsevärt  ökat  allas  medvetenhet  om 
utbildningens nationella mål samt vikten av att kvalitetssäkra måluppfyllelse bland annat med hjälp av 
konstruktiv  länkning  [2]  (Constructive  Alignment).  Användning  av  den  obligatoriska  målmatrisen 
innebär numera att alla som är engagerade i utbildningen har en hög insikt och kontroll över de mål som 
den  erbjudna  utbildningen  ska  uppfylla,  hur  innehållet  i  undervisningen  reflekterar  målen, 
examinationsformerna samt bedömningsformer för att kunna säkerställa målen. Insikten innefattar även 
en medvetenhet om  i vilka kurser målen  ska mötas och hur de uppfylls  i progression. BTH har även 
beslutat att strategisk programutveckling (läs utbildning), med start våren 2015, ska äga rum vart tredje 
år.  Detta  innebär  att  personer  med  relevant  ämneskompetens  och  erfarenhet  av  programmet  och 
personer  från  verksamheten  tillsammans  går  igenom  programmets  kurser,  kursernas mål  samt  dess 
forskningsanknytning  och  koppling  till  praxis  och  vid  behov  föreslår  revideringar  för  den  aktuella 
utbildningen som genomlyses.    
 

De specifika och strategiska åtgärdsaktiviteterna som HIHA har beslutat samt genomfört parallellt med 
ovan  har  letts  av  en  arbetsgrupp  som  inkluderat:  studenter,  prefekt,  studierektor,  programledare  för 
avancerad nivå, ämnesansvarig, pedagogisk  ansvarig,  lärarlaget  samt  en  extern  lektor. Arbetet har de 
facto pågått  sedan  självvärderingen  initierades. Detta då utvärderingen uppfattades  som  relevant och 
värdefull  för  institutionens  fortsatta  kvalitetsarbete  med  att  säkerställa  måluppfyllelse  avseende  de 
svagheter  som  redan  arbetet  med  självvärderingen  indikerade  kunna  föreligga.  Under  arbetet  med 
åtgärderna för kvalitetsförbättring så har gruppen arbetat med bedömargruppens motiveringar till den 
bristande  kvaliteten  av  de  två  utvärderade  examensmålen. Gruppen  har  också  tagit  stor  hänsyn  till 
bedömargruppens  inledande generella precisering rörande bevekelsegrunderna  för deras bedömningar 
avseende  bristande  kvalitet  då  det  gäller  lärosätenas  verksamhetsförlagda  utbildningar  [VFU]. 
Åtgärdsarbetet har fokuserat på följande aktiviteter: 

 översyn av specialistsjuksköterskeprogrammets kursplaner kontra examensmålmatris  
 analys av hur kursernas  lärandemål  inom programmet  stärker måluppfyllelse av  examensmål 

och stödjer en kunskapsprogression,  
 översyn av strukturen och grunden för VFU; kortsiktiga samt långsiktiga åtgärder har beslutats i 

två steg (åtgärd I & II).  
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Nationellt examensmål  
 
Mål 1 
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten visa förmåga att medverka vid och 

självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede 

 

Analysera bristerna och redovisa åtgärder vidtagna för att avhjälpa dem och därmed säkra 
måluppfyllelsen.  
 
Analys generellt mål 1: 
”Examination  sker  genom  bedömningsformulär  och  handledarsamtal,  men  där  lärarrepresentant  inte  deltar, 

ytterligare via uppföljning av loggbok, individuellt paper och seminarium med kriterier för godkänd som relaterar 

till målet. I intervjuerna framgick att inte alla har möjlighet att medverka i palliativ vård under VFU. Detta beror 

på  till  vilket  distrikt  den  är  förlagd. Detta  kan  ses  som  en  svaghet, men  då  studenterna  ändå  erhåller  teoretisk 

kunskap  i ämnet anses detta  tillfredställande. Måluppfyllelse  stöds  systematiskt och  examineras mångsidigt men 

eftersom  lärosätet  inte  deltar  i  den  kliniska  bedömningen/examinationen  av  student  under  VFU  blir  den 

sammanfattande bedömningen ändå bristande.” (Bedömargruppens utlåtande) 
 

Analysen av bedömargruppens övergripande utlåtande (ovan) avseende detta generella examensmål (1) 
har aktualiserat vikten av att strategiskt revidera specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 
distriktssköterska  för  att  säkerställa  måluppfyllelse  av  de  lärandemål  som  motsvarar  utvärderat 
examensmål samt är kopplade till VFU. Resultatet utav studentintervjuerna har aktualiserat utmaningen 
med att använda en alltför ”snäv” definition av vård i livets slutskede dvs. palliativ vård, i utbildningen 
och att det teoretiska  innehållet men också VFU behöver reflektera mer övergripande strukturer för att 
möta den delen av examensmålet. Studenterna kommer i sin professionella roll som distriktssköterska att 
möta och vårda personer och/eller patienter  i  livets  slutskede  i många olika  situationer och kontexter. 
Med stor sannolikhet kommer denna typ av vård inte att äga rum på specifika palliativa enheter utan i 
primär‐ och kommunalvård och omsorg. Det är således vitalt att lärosätet erbjuder en utbildning i vilken 
både teoretisk kunskap, samt färdigheter och förmågor avseende vård i livets slutskede kan säkerställas 
för distriktssjuksköterskan.  
 
Vår tolkning är att bedömargruppen inte har grundat sin bedömning ’bristande kvalitet’ för examensmål 
(1)  på  hur  den  kvalitativa  självvärderingen  återgav  och  reflekterade  kursernas  lärandemål,  deras 
teoretiska  innehåll,  eller  de  examinationsformer  som  användes  vid  tidpunkten  för  att  säkerställa 
uppfyllelse av teoretiska moment. Bristande kvalitet avser istället de dåvarande formerna för att bedöma 
studenternas kunskaper, färdigheter och förmågor under VFU dvs. två‐part samtal (student – handledare 
och efterföljande samtal via telefon med handledare och lärare) och den uppföljande loggboken. Således 
är också en rimlig tolkning att lärosätets struktur för bedömning av VFU kan ha inneburit att studenterna 
inte genomgående och konsekvent erhöll ett optimalt stöd för sin  inlärningsprocess. Säkerställandet av 
det utvärderade examensmålet har följaktligen brustit från lärosätets sida.  
 

Åtgärder generellt mål 1: 
Arbetsgruppens  inledande  översyn  av  det  utvärderade  utbildningsprogrammet  ägde  rum  strax  efter 
inlämnandet av lärosätets självvärdering. Översynen resulterade i att VFU för programmet som startade 
höstterminen  2014  genomgick  kortsiktiga  kvalitetsförbättringar  (åtgärd  I)  medan  arbetet  med  det 
långsiktiga kvalitetsförbättringsarbetet fortgick. Förändringen innebar således att de strukturer som hade 
tolkats  i  att  resultera  i  omdömet  bristande  kvalitet  (dvs.  loggbok  som  examinerades,  två‐partsamtal 
student  och  handledare  samt  efterföljande  två‐partsamtal mellan  lärare  och  handledare)  genomgick 
direkta  förändringar.  HIHA  beslutade  och  genomfördes  kvalitetsåtgärder  [3]  för  den  pågående 
utbildning som startat (augusti 2014) innan lärosätet erhöll besked om bristande kritik.   
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Fortsättning åtgärder generellt mål 1: 
Samtidigt fortsatte arbetet med att säkerställa långsiktiga och mer övergripande kvalitetsförbättringar för 
examensmålen  som  bedömts  vara  av  bristande  kvalitet  men  även  för  att  säkerställa  övriga  mål  i 
utbildningen fortsatte.  
 

Beslutade och genomförda åtgärder (I) omfattar: 
 

A) Ett  inledande två‐part samtal äger  rum mellan  student och handledare under de  första dagarnas 
VFU. Vid detta samtal (enligt preciserad struktur) presenterar student en individuell plan (enligt 
preciserad struktur) och  i  förhållande  till de  lärandemål VFU avser möta. Planen ska behandla 
hur en  integration av  teori,  färdighet och  förmågor ska uppnås för att student ska kunna möta 
mål.  
 

B) Ett  avslutande  tre‐partssamtal  äger  rum  mellan  studenten,  handledaren  och  kursläraren  för 
uppföljning och bedömning av hur studenten uppnått de lärandemål som förväntas inom VFU.  
Studentens loggbok utgör underlag för samtalet 

 
Preliminär utvärdering av genomförda åtgärder:  
Möte med  studenter den 2/6  för att 1) utvärdera kortsiktiga åtgärderna  samt 2) diskutera  föreslagna  långsiktiga 

åtgärder. Detta kommer att beskrivas här i slutversion.  

 
 

Den  inledande  genomgången  av  programmet  indikerade  att  mer  långsiktiga  strategiska  och 
strukturerade  kvalitetsåtgärder  (II)  skulle  stödja  lärosätet  i  det  vidare  arbetet  med  att  säkerställa 
måluppfyllelse  både  avseende  de  examensmål  som  av  bedömargruppen  bedömts  vara  av  bristande 
kvalitet  men  även  avseende  övriga  examensmål.  Således  inkluderades  i  de  långsiktiga 
kvalitetsåtgärderna resultatet utifrån studentintervjuerna dvs. att  inte alla studenter erhållit möjlighet  i 
att medverka i palliativ vård. Även bedömargruppens inledande precisering av bevekelsegrunderna för 
deras bedömningar avseende de examensmål som oftast bedöms under VFU har påverkat de långsiktiga 
kvalitetsåtgärder (II) som genomförts och beslutats [4].  
 

Beslutade och genomförda åtgärder (II) omfattar: 
Genomgång  av  programmets  struktur,  kursplanernas  lärandemål  kontra de  nationella  examensmålen 
har  lett  till  beslut  om  en  reviderad  utbildningsplan  [5]  för  specialistsjuksköterskeutbildningen  med 
inriktning mot distriktssköterska  (nästa antagningsomgång hösten 2016). Åtgärden vilar på beslutet att 
bedömningen  av  studenternas  förmågor  och  färdigheter  för  de  examensmål  som  bedöms  vid  den 
verksamhetsförlagda  utbildningen  hädanefter  ska  genomföras  med  ett  strukturerat  och  graderat 
bedömningsunderlag dvs. AssCe, Assessment of Clinical Education, [6 ] för avancerad nivå (Version III). 
 
AssCe  för  avancerad  nivå  är  specifikt  utvecklat  som  stöd  för  att  kunna  stödja  att möta  och  bedöma 
måluppfyllelse av examensmål. Detta beslut förväntas leda till säkrare bedömningar av aspekter så som 
självständighet  och  genomförande  och  således  förväntas  måluppfyllelse  av  examensmål  att  enklare 
kunna  säkerställas. Valet av bedömningsunderlag  (AssCe) baseras bland annat på att användandet av 
formuläret innebär att minst 3 stycken tre‐partsdiskussioner (student/lärare/handledare) genomförs. Där 
varje diskussion kräver att alla deltagare är väl förberedda [7]. Bedömningen utgår från att student, som 
del av underlaget för bedömningen, beskriver reella kliniska situationer och exempel på måluppfyllelse. 
Beslutet innebär således också en ökad närvaro av kliniska lärare i verksamheten. Beslutet förväntas att 
stödja  i)  studenternas  inlärningsprocess  samt  ii)  öka  kopplingen  mellan  teori  och  praxis.  HIHA  är 
numera med  i det nationella nätverket om AssCe och på  så vis kan  lärosätet medverka  i  en nationell 
samverkan som stödjer en utveckling av bedömning för den VFU i enlighet med de krav som ställs för 
kommande  yrket,  men  som  främst  säkerställer  måluppfyllelse  av  de  nationella  examensmålen  för 
utbildningen. Då användandet av det strukturerade och graderade bedömningsunderlaget kräver längre  
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Fortsättning åtgärder generellt mål 1: 
sammanhängande VFU, än vad  lärosätet vid  tid  för självvärderingen erbjöd, så har  två  tidigare kurser 
(7,5hp  styck)  i  programmet  [för  jämförelse  se  bilaga  3  samt  4] omarbetats  till  att  representera  en 
sammanhängande 15 högskolepoängskurs [8].  
 
Den nya kursplanen har  inneburit att resultatet utifrån studentintervjuerna angående vård  i  livets slut, 
och som bedömdes av bedömargruppen som en ”tillfredställande svaghet” också har åtgärdats. Ett av 
kursen lärandemål behandlar nu direkt vård i livets slutskede och lärandemålet kommer att examineras 
med  stöd  av  Case‐metodik/omvårdnadsfall  [8]  då  lärosätet  instämmer  i  bedömargruppens  diskussioner 
kring etiska utmaningar att genomföra kliniska ”bedside” examinationer i denna grupp av patienter.   
 
Denna del kommer att utvecklas avseende kliniska examinationer och case‐metodik som kommer att utarbetas  för 

kursen  ovan  och  struktur,  form  och  bedömningskriterier  för  denna  kliniska  examination  kommer  att  biläggas 

skrivelsen som går in i oktober  

Mentorsgrupper samt mentorssamtal och peer‐learning är ännu inte beslutat av HIHA om detta förslag accepteras 

och resurser finns för detta så kommer detta också att utvecklas och biläggas  
 
 

Nationella examensmål  
 
MÅL 2 
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska ska studenten också visa förmåga att 

självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och 

social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer 

 
Analysera bristerna och redovisa åtgärder vidtagna för att avhjälpa dem och därmed säkra 
måluppfyllelsen. 
 
Analys examensmål 2: 
”Måluppfyllelsen  bedöms  i  slutet  av  den  verksamhetsförlagda  utbildningen  genom  samtal  mellan  student, 

handledare  och  läraren meddelas  detta  samt  att  ett  skriftligt  utlåtande  görs  upp. Vid  intervjuerna  framkom  att 

loggboken  inte alltid används konsekvent, vilket kan utgöra en svaghet  i säkerställandet med tanke på  loggbokens 

centrala  roll  vid  examinationerna. En  annan  brist  är  att  lärosätet  inte  deltar  i  bedömningen/examinationen  av 

studenten  under  den  verksamhetsförlagda  utbildningen,  vilket  att målet  trots  god  teoretisk måluppfyllelse  blir 

bristande.” (Bedömargruppens utlåtande) 
 
Analysen  av  bedömargruppens  utlåtande  (ovan)  avseende  detta  inriktningsspecifika  examensmål  (2) 
aktualiserar vikten av att de resurser (här den verksamhetsförlagda loggbok studenterna förde vid tiden 
för den kvalitativa  självvärdering)  som  implementeras  i en utbildning verkligen används  systematiskt 
och  strukturerat,  oavsett  om målet med  verktyget  är  som  en  inlärningsresurs  eller  som  underlag  för 
bedömning  och  examination.    Trots  detta,  tolkar  vi  det  som  att  bedömargruppens  motivering  för 
bristande  kvalitet  (måluppfyllelse)  inte  heller  här  baserades på  hur  examensmålet  representerades  av 
kursernas  lärandemål,  det  teoretiska  eller  verksamhetsförlagda  innehållet,  valet  av  använda 
examinationerna eller bedömningsformer. Tolkningen blir därför att bristen  i måluppfyllelsen grundar 
sig på det faktum att lärarna inte närvarade vid det samtal som ägde rum mellan student och handledare 
i slutet av den verksamhetsförlagda utbildningen tillsammans med inkonsekvent hantering av loggbok. 
Vid tiden för utvärdering genomfördes endast två‐parts samtal (student/handledare – handledare/lärare) 
vid  slutbedömningen  av  den  verksamhetsförlagda  utbildningen.  Således  måste  vi  även  här  göra 
antagandet  studenterna  inte  genomgående  och  konsekvent  har  erhållit  ett  optimalt  stöd  i  sin 
inlärningsprocess  under  den  verksamhetsförlagda  utbildningen  och  att  det  föreligger möjligheter  att 
säkerställandet av det utvärderade examensmålet kan ha brustit från lärosätets sida.  
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Åtgärder examensmål 2: 
HIHA  beslutade  och  genomförde  kortsiktiga  men  vitala  kvalitetsåtgärder  [3]  för  den  pågående 
utbildningen som startat (augusti 2014) innan lärosätet erhöll besked om bristande kritik.  Samtidigt som 
arbetet med  att  säkerställa  långsiktiga  och mer  övergripande  kvalitetsförbättringar  för  examensmålen 
som bedömts vara av bristande kvalitet men även för att säkerställa övriga mål i utbildningen fortsatte.  
 
Beslutade och genomförda åtgärder (I) omfattar: 
 

A) Ett  inledande två‐part samtal äger  rum mellan  student och handledare under de  första dagarnas 
verksamhetsförlagd utbildning. Vid detta samtal (enligt preciserad struktur) presenterar student 
en  individuell  plan  (enligt  preciserad  struktur)  och  i  förhållande  till  de  lärandemål  den 
verksamhetsförlagda utbildningen avser möta. Planen ska behandla hur en integration av teori, 
färdighet och förmågor ska uppnås för att student skall kunna möta mål.  
 

B) Ett  avslutande  tre‐partssamtal  äger  rum  mellan  studenten,  handledaren  och  kursläraren  för 
uppföljning och bedömning av hur studenten uppnått de  lärandemål som  förväntas  inom den 
verksamhetsförlagda utbildningen.  Studentens loggbok utgör underlag för samtalet 

 
C) Loggboken utgör  numera  tillsammans med  Individuell  planering  och  bedömning  av VFU  samt  det 

avslutande  samtalet  examinationsunderlaget  för  bedömningen  av  den  verksamhetsförlagd 
utbildning (provkod i Ladok). Detta innebär att strukturen för loggbok [9] är utförligt beskrivet i 
studiehandledning och att bedömningskriterier för denna har upprättats  

 
Preliminär utvärdering av genomförda åtgärder:  
Möte med  studenter den 2/6  för att 1) utvärdera kortsiktiga åtgärderna  samt 2) diskutera  föreslagna  långsiktiga 

åtgärder. Detta kommer att beskrivas här i slutversion.  

 
Som  avhandlats  under  redogörelsen  för  examensmål  1  så  genomfördes  och  beslutades  ett  flertal 
långsiktiga strategiska och strukturerade kvalitetsåtgärder (II) för att stödja lärosätet i det vidare arbetet 
med  att  säkerställa måluppfyllelse  både  avseende  de  examensmål  som  av  bedömargruppen  bedömts 
vara  av  bristande  kvalitet.  Således  inkluderades,  förutom  arbetet  med  hur  bedömning  av  den 
verksamhetsförlagd  utbildning  framöver  skulle  kunna  organiseras  för  att möta måluppfyllelse,  även 
resultatet  utifrån  studentintervjuerna  dvs.  att  loggbok  inte  använts  på  ett  konsekvent  sätt  i  den 
verksamhetsförlagda utbildningen [4]. 
 
Beslutade och genomförda åtgärder (II) omfattar: 
Genomgång  av  programmets  struktur,  kursplanernas  lärandemål  kontra de  nationella  examensmålen 
har  lett  till  beslut  om  en  reviderad  utbildningsplan  [5]  för  specialistsjuksköterskeutbildningen  med 
inriktning mot distriktssköterska  (nästa antagningsomgång hösten 2016). Åtgärden vilar på beslutet att 
bedömningen  av  studenternas  förmågor  och  färdigheter  för  de  examensmål  som  bedöms  vid  den 
verksamhetsförlagda  utbildningen  hädanefter  ska  genomföras  med  ett  strukturerat  och  graderat 
bedömningsunderlag dvs. AssCe, Assessment of Clinical Education, [6 ] för avancerad nivå (Version III). 
AssCe för avancerad nivå är specifikt utvecklat för att kunna stödja att möta och bedöma måluppfyllelse 
av examensmål. Detta beslut förväntas leda till säkrare bedömningar av aspekter så som självständighet 
och genomförande och således förväntas måluppfyllelse av examensmål att enklare kunna säkerställas. 
Valet av bedömningsunderlag (AssCe) baseras bland annat på att användandet av formuläret innebär att 
minst  3  stycken  tre‐partsdiskussioner  (student/lärare/handledare)  genomförs.  Där  varje  diskussion 
kräver att alla deltagare är väl förberedda [7]. Bedömningen utgår från att student, som del av underlaget 
för bedömningen, beskriver reella kliniska situationer och exempel på måluppfyllelse.  
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Fortsättning åtgärder yrkesspecifikt mål 2:
Beslutet innebär således också en ökad närvaro av kliniska lärare i verksamheten. Beslutet förväntas att 
stödja i) studenternas inlärningsprocess samt ii) även öka kopplingen mellan teori och praxis. HIHA är 
numera med i det nationella nätverket om AssCe eftersom på så vis kan lärosätet medverka i en nationell 
samverkan som stödjer en utveckling av bedömning för den VFU i enlighet med de krav som ställs för 
kommande yrket, men som främst säkerställer måluppfyllelse av de nationella examensmålen för 
utbildningen. 
 
Förutom ovan så fattades det beslut om att utveckla och kvalitetssäkra den  loggbok som användes vid 
tiden för självutvärderingen för att svara upp mot resultatet från studentintervjuerna som indikerade att 
den  uppfattades  av  studenterna  som  inkonsekvent  använd.  Den  utgör  numera  underlag  för 
bedömningssamtal med student/lärare/handledare under VFU.  
 
  

54

BILAGA 6



Universitetskanslersämbetetskvalitetsutvärderingssystem2011–2014
 
	
	
	

	 7

Referenser: 

[1] Beslut om målmatris som bilaga till utbildningsplan (§63) 

[2] Biggs J., & Tang C. (2007) Applying constructive alignment to outcome based teaching and learning 

[3] Bilaga 1. Översikt åtgärd I  

[4] Bilaga 2. Översikt åtgärd II 

[5] Utbildningsplan specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska  

[x] Målmatris för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska efter åtgärd II 

[6] AssCe‐formuläret, avancerad nivå, version III (släpps i juli 2015) 

[7] AssCe‐formuläret instruktioner, avancerad nivå, version III. 

[8] Kursplan ‐ Omvårdnad och hälsoarbete i primärvården i ett livsloppsperspektiv (tentativt namn)  

[9] Loggbok  

 

 [x] Kursplan ‐  

[x] Egidius 1999 – Case metodik 

[x] Dokument ‐ Struktur Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot distriktssköterska  
 

55

BILAGA 6


	Handlingar till utbildningsutskottets sammanträde 2015-06-15
	Minnesanteckningar utbildningsutskottet  2015-05-18
	Processpunkter, examensarbete för civilingenjörer_4 juni
	UTKAST Riktlinjer och guide för utbildningsplaner
	Process_Hantera_utbildningsplaner
	Hantera utbildningsplaner�

	Processbeskrivning_Hantera_utbildningsplaner
	AssCE V.2
	AssCe V.2_instruktioner
	bedömningskriterier_betyg
	Bilaga 1_OMADS_åtgärd I
	Bilaga 2. OMADS_åtgärd II
	UKÄ_26 05 15_Version III_GB



