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Till statsrådet och chefen för SOU 1993 12

Utbildningsdepartementet

2 1992Genom beslut den april bemyndigade regeringen chefen för Ut-
bildningsdepartementet, statsrådet Per Unckel, tillkalla särskildatt ut-en

medredare uppdrag undersöka möjligheterna överföra vårdhögsko-att att
till statligtlorna huvudmannaskap.

bemyndigandetMed stöd förordnade departementschefen den 1 juniav
1992 särskild landshövdingenutredare Anita Bråkenhielm.som

förordnades 1992Som den 1 juni enhetschef Catharina Blom,experter
Lars-Åkelektor Idahl, rektor Bernt Lindén och rektor Gunilla Svanberg.

lO augusti 1992 förordnadesDen departementssekreterare Karin Oden-
och departementssekreterare Lil Ljunggren 1den decembercrants samt

1992 byrádirektör Karin Bodell.
förordnadesSom sekreterare den 1 juni 1992 byråchef Ewa Ställdal

biträdandeoch sekreterare 1e sekreterare Engquist.Anderssom
Utredningen huvudmannaskapsutredningen, HVU-92.antog namnet
Regeringen 18 junihar den 1992 till utredningen överlämnat antalett

framställningar.
Särskilt yttrande har Catharina Blom.avgetts av
Huvudmannaskapsutredningen överlämnar härmed betänkandet Vård-

kvalitethögskolor utveckling huvudmannaskap. Utredningsuppdra-- - -
därmed slutfört.ärget

i februariStockholm 1993

Anita Bråkenhielm

Ewa Ställdal
Anders Engquist
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Sammanfattning SOU 1993 12
Sammanfattning

Det finns 27 vårdhögskolor i landet. Vid antal vårdhögskolor bedrivsett
utbildning flerapå i form filialer eller studiegrupper.orter Härutöverav
finns det enskilda sjuksköterskeskolortre i Stockholm. Sammantaget be-
driver landstingen idag högskoleutbildning 41på i landet.orter

Den spridningen vårdhögskolornasstora utbildning har tvekanav utan
upphov till svårigheter särskiltgett vad gäller möjligheterna uppnåatt

kraven på god akademisk högskolemiljö vid samtligaen enheter. Dessa
svårigheter har förstärkts vårdhögskolorna haratt utvecklats deav ur
icke-akademiska fackskolorna.

Enligt min uppfattning de viktigasteär åtgärderna åstadkommaatt en
samordningstörre mellan olika högskolor ökad nationell koncen-samt en

tration. Forskning och utvecklingsarbeten inom vårdutbildningarnas ka-
raktärsämnen viktigaär medel for dessa ämnen klarareatt profil.ge en
Målet höja utbildningarnasär kvalitetatt och akademiska anknytning.
För åstadkomma detta föreslåratt jag vårdhögskolornas kontaktvägaratt

olikapå tillstärkssätt den statliga forskningsorganisationen. Huvudman-
naskapsfrågan med dennaär utgångspunkt underordnad betydelseav om
mål och strategi kan uppfyllas i perspektiv förett hela hög-gemensamt
skolan. Samarbete bör fullt möjligt även över huvudmanna-vara en
skapsgräns. Det finns dock skäl överföra delar utbildningenatt tillav
statligt huvudmannaskap, dels för rationellareuppnåatt utnyttjande ut-av
bildningsresurser, dels för stärka sambandet mellanatt grundutbildning
och forskning. Jag lägger också vissa andra förslag, ämnade stärkaatt
vårdutbildningens ställning.

I utredningen redovisar jag olika modeller helttre eller delvisatt över-
föra vårdutbildningarna till statligt huvudmannaskap.

Dessa är
vissa utbildningar överförs tilli statligt huvudmannaskap
vårdhögskolorna universitetsorternapåvk överförs till statligt huvud-
mannaskap medan övriga vårdhögskolor har landstingen hu-som
vudmån
enhetligt statligt huvudmannaskap.i

De enskilda sjuksköterskeskolornatre föreslås i samtliga modeller bli
fristående högskolor.

Samtliga lösningar har för- och nackdelar. Problemen inte ñnnaär att
organisatoriska förslag till ändamålsenlig lösning för vårdhög-en en ny
skolestruktur med eller mångfald i huvudmannaskapet.utan Svårigheter-

är vadstörre gäller överföra dagens finansieringna att till andra struktu-
Vid förstatligandeett vårdutbildningarrer. det tekniskt möjligtav att

överföra de medel kommunersatsas och landsting tillsom viaav staten
ingreppp i skattcutjämningssystemet eller avdrag från denettgenom er-
sättning tillutgår landstingen enligt densom s.k. Dagmaröverenskom-
melsen. Att dettagöra på rättvist i förhållandesättett till de starkt varie-



121993SOUdockförutsätteridaglandstingen görutbildningsatsningar pårande som
Sammanfattningförhandlingslösningar.

enskildamellanöverenskommelserhindraringetfinnsDet attsom
sidan och ålandstingen åfinansiärer statenoch derasvårdhögskolor ena

enskildañnanansieringsfrågan iför lösatill ståndandra kommer attden
fall.

beroendeersättningar, är stu-interkommunalamed avSystemet som
för fritt tillträdeprinciptill denöversättasvårthemort, är attdenternas

därförbörhögskoleutbildning. Detstatligförgällerlandethelaöver som
avvecklas.min meningenligt

anknytning mellanunderlätta ut-skullehuvudmannaskapstatligtEtt en
inom deforskarutbildningutbyggnadforskningbildning och samt aven

Detvårdutbildningama representerar.medellångadeämnesområde
organisationsstrukturenhetligmedfördelarnasjälvklartintedock att en

regiona-mobiliserasvårigheternackdelar såsom större attskulle uppväga
målsättning. Iinvändningsfriinte hellerKonformitet ärla enresurser.
utbildningarnakoncentrationuppnå störremed arbetetsamband avatt en

under-komnamindre långtellertillvara deangelägetdetär att ta mer
nätverksbildningarochhögskolormellansamgåendehandlingar somom

di-föregripa ellerenhetligtfeluppfattningminenligt attDetpågår. vore
högskolemil-varierandeochstarkarebyggaförsökrigera dessa ut meratt

för-finansieringdrift ochförhandlingsuppgörelserSådana avjöer. om
aktivt iin så-bör gåochiställethögskolor bör statenstärkta uppmuntras

landstinginitiativrealistiskadana tas avom
tjänaoch kanmening intresseminenligtmodellerna harredovisadeDe

finns.samverkansplanerolikaför deunderlaginspiration och somsom
kapitelredovisas imitt förslagforutgångspunktocksåbildarDe som

åtgärderföljandeomfattarförslagMitt
lands-statligsåvälomfattaskommerVårdhögskolorna somatt av-k

huvudmannaskap.tingsägt
för alllikartadeskallledningsformerochstyrning-påKraven vara1t-

ochrektor, lärareinflytande förmedhögskoleutbildning garanterat
högskolestyrelser.särskildaistudenter

högskoloruniversitet ochÖverföring till deomsorgslinjesocialt av
arbetesocialt över-ämnesområdet samtutbildning inomhar ensom

sjukgymnas-arbetsterapi ochiutbildningarnaförföring ansvaretav
iTandhygiensutbildningeniuniversitetet Umeå.tillitik Boden

i LundfakultetenOdontologiskatill denöverförasföreslåsMalmö
i Malmö.tandläkarhögskolantilllokaliseringmed

till följdmiljoner kronor22besparingberäknatharJag av ra-omAv en
dimensioneringsminskning.tionalieringsvinster och

handi förstabörutbildningarnagrundläggandedeMinskningen av
belastningen för prak-vårdhögskolor däruniversitetsortemasske på

tikplatserna är stor.
tillstatsbidragsgivningmedi sambandkvalitetskravInförandei av
li-möjligtsåvittförhögskolor garanterafriståendelandsting och att

högskoleutbildningen. Kravengrundläggandeförkvalitet denka



1993 12SOUantalforskningsaktivitet, ökatkontakter,internationellakan avse Sammanfattningbiblioteksresurser.lärareforskarutbildade samt
själv-Enutbildningsutbud.ibreddochkvantitetvissMinimikrav på-k

grundläggan-förexarninationsrättmedhögskoleenhetständig egen
300minst årsstu-mening haminenligthögskoleutbildning måstede

utbildningsprogram.minst tvåochdieplatser
enligtform kommernuvarandevårdhögskoloridagens10-talEtt avi

medverksamhetfortsattförkriteriernauppfyllainteförslagmina att
examinationsrätt.ochstatsbidrag

finnasfå påårnågrabörmagisterutbildningarför omResurser-Av
mitt för-enligtskaMagisterutbildningaruniversitetsorter.samtliga

kvalificeradevissatillliksomlärarutbildningförgrundlag utgöra
kronormiljoner4föreslårJag attochvårdinomtjänster omsorg.

fakulteternasamhällsvetenskapligaochmedicinskatill defördelas
utbildningprogram.sådanauppbyggnadförstöd avsom

i vårdentjänstermedförenade Lex. somhögskolelektorat,Kliniskai
huvud-oberoendebörarbetsterapeut avsjukgymnast,sjuksköterska,

Vårdhögskoloma.vidinrättasmannaskap
magis-börlärartjänsterförämnesfördjupning varaförMinimikravet-k

terutbildning.
Därmed199495.fr.0.m. läsåretavvecklasbörVårdlärarubildningeni

miljoner kronor40dekronor utöver re-miljoner som10frigörs ca
frigjordabudgetproposition. Deienligt förslag åretsindragitsdan

magis-nämndautbyggnadtill bl.a.användasbör ovanavresurserna
lösasbörför vårdlärareutbildningenpedagogiskaDenterprogram.

övriga lärare.högskolanförsättpå somsamma
vård-inomforskarutbildningochforskningutbyggnadforStödet av-Av

kronor25 miljonermedökakankaraktärsämnenutbildningarnas ca
dirnensioneringsminskningarrationaliseringar,tillmina förslagom

mel-fördelasföreslåsstödgenomföras. Dettasamordningar kanoch
forskningsråden.ochuniversitetenlan

föreslås överföras till sta-Linköping och UmeåiVårdhögskolornai
iuniversiteten.iintegrerasochten

fördjupningsutbildning, forskningböruniversitetsorterövrigaPå-Av
finansieras inombyggasochforskarutbildning ra-staten uppoch av

vårdhögskolornamellan ochsamverkanetableradför redanmen
i iinstitutet.Karolinskauniversiteten samt ghögskoleför-ibilagaidenförsvårdhögskolornaföreslårJag uppatti verksamhetsområdenifakulteternasordningen angersom

genomförshuvudmannaskapsförändringnågonOberoende om-k av
Högskole-avvecklas,ersättninginterkommunalmedbör systemet

inom landetmedborgareförrörlighetfripåstudier bygger vuxnaen
Högskolornaslñnansie-integration.europeiskförinomoch ramen

vidmantalsskrivningsortstuderandesberoendeintering bör avvara
ansökningstillfället.

I ställningföreslåssjuksköterskeskolorna somenskildaDe ges entre-Av
enhet föriregle-imedavtaltecknabörStatenskolor.fristående resp.

inriktning, kvalitetomfattning,utbildningsverksamhetensring av



och finansiering. Förslaget förutsätter förhandling med Stockholms SOU 1993 12
läns landsting idag för skolornas driftsbudget.som svarar Sammanfattning
Landstingens vårdhögskolorat och de enskilda sjuksköterskehög-tre
skolorna bör inom treårsperiod bli föremål fören utvärderingen av
kvalitet och uppnådda mål avseende högskolans krav internatio-på
nellt samarbete, forskningsaktivitet, lärarkompetens, biblioteksre-

Jag föreslår regeringensurser m.m. detatt nationella sekretaria-ger
för utvärdering itet uppdrag sådan initiativ.att ta ett

10



235181193312Inledning1

inriktningutredningensochKommittédirektiven1.1

lösningaralternativautredaren presenteradirektiven attEnligt uppmanas
verksamhet.ochhuvudmannaskapframtidavårdhögskolornasför

konsekvensernaekonomiskadeföreskriver avKommittédirektiven att
skallhuvudmannaskapstatligttillvårdhögskolorsamtliga ettföra överatt
medsambandikostnaderingår dessutomuppdrag attdettaredovisas. I

andra lö-medtillavtalsområde annat,från ettpersonalöverföring ettav
fördel-gäller ävenredovisas. Detsammaskallanställningsvillkor,ochne-

kom-hosintjänatsdelvispensionsförmånerförkostnaderningen somav
huvudman.munal

41vidutbildning orter.landet därivårdhögskolor30finns gesIdag
tillförslagalternativaredovisafria händermighar attDirektiven gett

framtidavårdhögskolornasförlösningarorganisatoriskadifferentierade
traditio-ickeolikainnebärverksamhet. Detta attochhuvudmannaskap

förny-ochutvecklingtillstimuleravilka kanorganisationsmodeller,nella
Avforskning,ochutbildningar presenteras.vårdhögskolornasinomelse

lands-fortsatthuvudmannaskap,statligtsamlatsåvälföljerdetta ettatt
kombinationskolorfriståendeoch samt avhuvudmannaskap entingsägt

olika alterna-dekonsekvensernaekonomiskaDe avhar övervägts.dessa
möjligt.detredovisas i den mån ärförslagentiven och

vilkaanledning övervägafunnitjaguppdraget hargenomföraFör att
vårdhögskolaninomstudieorganisationenframtidadenutbildningar som

varit beslutetbl.a.harförUtgångspunkter om enöversynenomfatta.skall
vårdutbildning,medellångvadEGxiirektivexamensordning, avserny

utbild-högskoleutbildning,arbetsmarknadens kravochomvärldens
möjlighe-utbildningsverksamheter samttill andraanknytningningarnas

forskningsanknytning.tillterna
organiseradvårdhögskolornainomstuderandeför de ensaknasIdag

forskningforskarutbildning ochtillbehörighetutbildningfortsatt som ger
Jagförsvåras.forskarutbildning avsevärttillrekryteringmedförvilket att

forskarutbildadredovisa behovetförsökafunnit angelägetdet avhar att
inombefattningarvilkaivårdutbildning och re-medellångmedpersonal

ellerefterfrågaserfarenheterochkunskaperorganisation sådanaspektive
framtiden.iefterfrågaskommakan att

vårdhögskolor-kompetensutvecklinglandstingen påTrots avsatsatatt
iintedetforskarutbildade lärarerekryteringlärare samt avegnanas

inter-ochnationellautifrånmöjligttidöverskådliginom att,ochnuläget
förgrundskapavårdhögskolorsamtligainom an-krav,nationella egenen

teori-forskarutbildning. Denforskning ochutbildning,mellanknytning
samlatsharvårdarbetetanslutning tilliskettmetodutvecklingoch som

betydande kom-vårdforskningen. Enförinomoch koncentrerats ramen
mellansamverkanorganiseradåstadkommits viapetensutveckling har en

samhällsve-ochmedicinskafrämstoch dåuniversitetenlandstingen och
ll



tenskapliga fakulteter. De vårdhögskolor lokaliserade till universi- SOU 1993 12som
har möjlighetertetsorter större till samverkan universitetenmed i syfte Kapitel 1att

stärka forskningsanknytningen utbildningarna möjliggöra för lä-av samt
Ävenforska i tjänsten. vidatt vissarare vårdhögskolor i landet harute en

organiserad samverkan med universitet och statliga högskolor etablerats.
Det dockär olika skäl få studerande inom de medellångaav vårdutbild-
ningarna fortsätter sina akademiska studiersom och skaffar sig fors-en
karutbildning. En orsak det idagär inte finnsatt någon möjlighet till sys-
tematisk övergång för dessa studenter till forskarutbildningen. De måste
efter grundutbildningen olikapå kvalificerasätt sig för uppnå särskildatt
behörighet.

En utgångspunkt för utredningen har varit har särskiltatt staten ett an-
för uppbyggnaden starka miljöersvar för forskning ochav utveckling.

Enligt direktiven har jag utredare övervägt hur detta statligasom ansvar
skall utformas.

Enligt min uppfattning detär väsentligt utbildning och vårdforsk-att
ning integreras i värd- och omsorgsverksamheten. Först då kan kunska-

effektivt tillvaratas för utvecklingenperna vård- och Somav omsorg. en
konsekvens detta kan forskningens höjasav och bättre tillstatus itas vara
verksamheten inteoch bara i lärarutbildningen. Värdhögskolornas relati-
varisolering vårdverksamhetengentemot därförmåste brytas vård-om
forskningen skall bli framgångsrik. Jag har därför i detta sammanhang

berörtäven vissa tjänsteorganisatoriska frågor. Det ocksåär väsentligt att
stödet för utveckling värdforskningen utformas påav sådant sättett att
dessa forskningsprojekt bedöms på och utifrånsätt krite-samma samma
rier andra forskningsprojekt inom andrasom delar högskolan. En vägav

forskningsrådsorganisationernaär att for fördelning delges ansvar av en
detta forskningsstöd.av

De framlagda förslagen till organisatoriska lösningar medger fördjup-
ningsstudier för de studerande möjligheter knytasamt utbildningarnaatt
till befintliga forskningsorganisationer. Förutsättningarna för vårdhög-
skolorna universitetsorternapå har i detta sammanhang särskilt beaktats

förutsättningarnaoch för samarbete mellan vårdhögskolorna och den stat-
liga högskolan har övervägts. Jag redovisar översiktligt olika organisa-
tionsmodeller med varierande studieorganisation.

Några centrala frågor kring utbildningarnas innehåll har analyserats in-
förslag till organisation och strukturnan för vardhögskolomas framtid har

kunnat presenterats.
Den första gäller behovet högskoleutbildad personal inom vård-av och

omsorgsverksamhet i Ärsåväl offentlig privat regi. det inne-såsom att
hållet i de tjänster idag bemannas befattningshavaresom med medel-av
lång vårdutbildning kräver högskoleutbildning elleren ut-en annan
bildning renodlat yrkesförberedandeav karaktärmera adekvat I vadmer
mån efterfrågar arbetsgivaren de kunskaper och färdigheter specifiktsom

ochtränas utvecklas i högskoleutbildning Hur kommeren tjänsteorgani-
sationen inom vård- och omsorgsverksamheten i framtiden Föratt utse
vilka tjänster kommer högskoleutbildning verkligenen krävas Vilkenatt

12



121993SOUutbildning-berördautredningeniförkrävasdimensionering kommer att
Kapitel Iar

15period år.undervuxit framSverige hariVårdforskningen aven
utbildning dis-medellångmedhundratal1990 hadetillFram ett personer

forskar-till250 idagärdubbelt så många, antagnaoch än caputerat mer
att för fortsattmodellerolikaför kunnaharutbildning. Jag presentera

ämnesdi-vilkadiskuteratforskningsanknytningochkompetensutveckling
vårdforskningen ochtillkopplingennaturligastedenharscipliner som

i förstastudenterochlärarevårdhögskolomasämnesdisciplinervilka
fördjupningsstu-forskarutbildning ellertillmöjligheterberedashand bör

dier
när-lokalisering, derasi landet, derasvårdhögskolorantaletDet stora

respektive hu-satsningardehögskoloruniversitet ochtillhet samt som
forskningsanknytningförförutsättningarolikainnebärgjortvudman att

olika skolor.vidstuderandeför dekompetensutveckling råderoch
utbild-högskolenivå påförutsättning för uppnågrundläggandeEn att

vårdläramtbild-studeratkvalitet. Jag harlärarkompetensensningarna är
utbildning bör krävasvilkensynpunkter pålämnarningen och avsom

vårdhögskolan.framtidainom denhögskolelärare
utbildningamasförharutbildningsnämnderLandstingens ansvaret ge-

harkommunendetoch Malmö motsva-Göteborg ärnomförande. I som
utbildningsnämnderlandstingenspolitiska styrelserDerande somansvar.

varken stude-statliga högskolan,iskillnad dentill attinnebär,utgör mot
beslutinflytandeformellt överhar någoteller rektorerlärare somrande,

dis-verksamheter. direktiven har jagEnligtvårdhögskolornasfattas om
högskolornaledningstyrning ochförreglerenhetliga somkuterat av

kanverksamhetenlärarinflytandestuderande attsåväl samtmedger som
statligbestämmelserhögskoleförordningensmedi enlighetbedrivas om

högskoleutbildning.
lands-med deunderhandlingar förtskommittédirektiven har treEnligt

di-ErstaStockholm,isjuksköterskeskolornaenskildatingsunderstödda
sjuksköterskeskolaRöda korsetssjuksköterskehögskola,akonisällskaps

ekonomiska villkorangåendesjuksköterskeskolaSophiahemmetssamt
enskilda sko-ställningframtidaövrigt för derasförutsättningar ioch som

statliga högsko-liknar denstyrelseformidagskolor harDessalor. somen
landstingsStockholms länsunderställdautbildningsfrågorilans ärmen

utbildningsnämnd.ochkultur-
idagfinns kanverksamhetvårdhögskolomasfinansieringDen somav

till Innanöverförasvidareoch rättvistenkelt staten.inte sättpå utanett
iförändringargenomföras måstesin helhet kanförslagen i t.ex.något av

föränd-genomföras. Dessaavgiftssystemellerskatteutjänmingssystem
utredningsdennainomöversiktligt kunnahar endastringar ram.anges

innan de konkretvidareavseenden utredasi andraFörslagen måste även
vissautpekathaanspråk påUtredningen endast igenomföras. gör attkan

imöjligavidtas och anger någraförändringar måstegrundläggande som
vårdutbild-medellångademålsättningen integreragåvägar attatt om

högskoleorganisation skall uppnås.traditionellningarna i en

13



1.2 Genomförande SOU 1993 12
Kapitel I

Utredningsarbetet inleddes under juni 1992.månad Utredningen antog
Huvudmannaskapsutredningen, HVU-92.namnet Sammanlagt har jag

haft sammanträden med hela varittvå i formsex expertgruppen varav av
internatsammanträden. Jag har därutöver haft antal sammanträdenett
med sekretariatet.

frågeformulärEtt har tillutsänts enskilda vårdgivare avseende nuva-
framtidarande och personalstruktur behov forskarutbildadsamt av perso-

nal med medellång vårdutbildning grund.som
Landstingsförbundet har, via enkät, medverkat till insamlandet dataav

gällande hälso- och sjukvårdsverksamhetens kravbehov utbildning förav
tjänstgöring inom olika verksamhetsgrenar. Landstingsförbundet har där-

lämnatutöver avseende behovet forskarutbildaden prognos personalav
med grundutbildning från vårdhögskola.

Svenska Kommunförbundet har biträtt utredningen med undersökaatt
kraven på och behovet högskoleutbildade inom den socialaav omsorgs-
verksamheten.

Två har under utredningensexperterna gång hearingsav gäl-arrangerat
lande utbildning inom hörselvård respektive 1aboratorieassistentutbild-
ning. Dessutom har utredningen arrangerad hearing angåendeen av ut-
bildning inom social genomförts.omsorg

Jämtlands läns landsting, Kristianstads läns landsting och Landstinget i
Dalarna har biträtt utredningen framtagandetmed modeller för beräk-av
ning kostnader för den kliniska undervisningen.av

Jag har eller tillsammans med och sekretariatetensam experter sam-
manträffat med från Hälsohögskolan i Jönköping,representanter Hälso-
universitetet Örebro,i Linköping, Högskolan i Styrelsen för Röda korsets

Örebro,sjuksköterskeskola, Vårdhögskolan i Länsstyrelsen i Jämtlands
län, Jämtlands läns landsting, ÖrebroVästernorrlands läns landsting, läns
landsting, Legitimerade sjukgymnasters förbund, Sveriges Tandhygie-
nisttörening Östersund.Vårdhögskolan isamt

Utredningen har därutöver inhämtat vissa synpunkter från Föreningen
Sveriges Arbetsterapeuter, Lärarnas Riksförbund, Tandhygienisternas
Riksförbund Svenska Hälso- och Sjukvårdenssamt Tjänstemarmaförbund
SHSTF.

Jag har från andra fackliga organisationer, landsting, vårdhögskolor
enskilda sakkunnigasamt erhållit skrivelser med synpunkterpersoner på

vårdhögskolornas framtida organisation och huvudmannaskap. Utred-
ningens har mittpå uppdrag haftexperter kontakter och samtal fleramed
inom området sakkunniga och med för högskolorpersoner representanter
och organisationer.

Underhandlingar har, i enlighet med direktiven, förts med representan-
för de enskilda sjuksköterskeskolornater tre Ersta diakonisällskaps sjuk-

sköterskehögskola, Röda korsets sjuksköterskeskola och Sophiahemmets
sjuksköterskeskola. Underhandlingarna har, med respektive enhet, ägt

vid tillfällen.tvårum

14



121993SOUskallförslagenOm någottidspress.starkunderskett avharArbetet en
Kapitel 1b1.a.förhandlingar,ochutredningarvidarevissa avse-genomföras maste

genomföras.landstingochmellankostnadsomfördelningen statende
lokaleravseende personal,Övertagandeförhandlingarmåste avDessutom

drift föras.fortsattfinansieringutrustningoch samt avom
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2 Tidigare utredningar och förslag SOU 1993 12
Kapitel 2

2.1 Högskolereformen 1977 och den kommunala delen av
högskolan

Som för reformeringengrund den svenska högskoleutbildningen 1977av
1968låg högskoleutredning,års kallad U68,även uppdrag omfattadevars

den grundläggande högskoleutbildningen. Forskarutbildningen ingick in-
i utredningens uppdrag.te
U68 föreslog den grundutbildning tidigare kallats eftergymna-att som

sial utbildning eller högre utbildning skulle sarnlingsbeteckningen hög-
skoleutbildning. Detta begrepp kom därigenom omfatta vadänatt mer

ditintills betecknats universitet och högskolor. l regeringenssom som
proposition 19759 står

U68 frånutgår högskoleutbildning skall betraktas sådanatt som
utbildning förutsätter högre skolunderbytggrtad grundsko-änsom
la eller ställer krav bestämdapå erfarenheter grundsko-utöver

Ävenlan. de studerandes ålder bör spela roll. a.a.viss 18en s.
Regering och riksdag siganslöt till U68s förslag till definition och av-

gränsning begreppet högskoleutbildning. Dessutom föreslogs hög-av att
skola skulle det samlande benämningen för dessa utbildningar ochvara
den därtill hörande forskningen a.a. 409.s.

I samband med reformen indelades högskolan i fem olika yrkesutbild-
ningssektorer;

utbildning för tekniska yrken,-
utbildning for administrativa, ekonomiska och sociala yrken,-
utbildning för vårdyrken,-
utbildning för undervisningsyrken,-
utbildning för kultur- och informationsyrken.-

Den vidgade definitionen fick till följd utbildningar tidigare in-att som
deñnierats högskoleutbildningarte bl.a flera vårdutbildningarsom t.ex.

sjuksköterskeutbildningen och vissa specialkurser inom gymnasieskolan
assistentutbildningarsåsom korn inlemmas i den svenska högskolan.att

Den U68såväl i proposition 19799 föreslagna vidgningenav som av
högskolebegreppet kom omfatta utbildningar med huvudman-att annat
naskap det statliga nämligenän landstingskommunalt, primärkommunalt
och enskilt huvudmannaskap. Dessa huvudmän bedrev och bedriver ännu
idag andraäven högskoleutbildningar inomän vårdområdet dessamen
faller utanför denna utrednings uppdrag.

I sitt förslag till omorganisation den kommunala delen högskolanav av
föreslog inte U68 förändringnågon huvudmannaskapet. Som förskälav
detta åberopades dels den samorganisationennära med utbildningar
gymnasienivå och dels samordningen med sjukvården och dess planering.
Som exempel på samorganisation kan nämnas lärare inom gymnasie-att
skolan skulle komma Ävenanlitas inom den kommunala högskolan.att i

19799 föreslogs fortsatt kommunalt huvudmannaskapettprop. och då
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121993SOUprinci-sig dockuttaladeFöredragandenmotiveringar.11685åberopande
2Kapitelför hög-huvudmannaskapenhetligtförU68 gjort,liksompiellt, ettäven

Föredraganden avsågstatligt sådant. attfr.a.skoleutbildning dåoch ett
505.fråga a.a.i dennaåterkomma s.senare

innebärainte komma attansågs atthuvudmarmaskapkommunaltEtt
ellerprimär-enskildadenutifrånskulle planerasutbildningen enbart

be-grundläggandeochmålSammabehov.landstingskommunens samma
gälla 505.a.a.statliga skulleför denstämmelser s.som

gäl-detproposition föredraganden närl976f7759 sägerregeringensI
högskolanförhuvudmannaskapenhetligtler

remissinstanser 68-och Uliksom vissadel jagFör anseregen
huvudmannaskapenhetligtförskäldet finnsberedningen ettatt

hu-samlatstatligt. Etthandförstahögskoleutbildningen, i ettför
grundläg-denpåhel hetssyndenfrämjaskullevudmannaskap

föregående;detbetonat ihögskoleutbildningen jaggande som
förverkligande deunderlättapraktisktocksåskulle avettDet
utbildningens innehållutvecklingförordar förriktlinjer jag av

grundläggandemellansambandet ut-ochorganisationoch av
tillämpningliksomforskningforskarutbildningochbildning en

framtida dimensioneringendenförföreslagitde jagprinciperav
504a.a.högskoleutbildninger.lokaliseringenoch s.av

redovi-kommunala högskolanför denhuvudmannaskapetBeträffande
synpunkterföljandesades

förhållandevisÄven H75med stortlikheti samt ett an-jag anser,
huvudman-enhetligtskäl förfinnsdet etttal remissinstanser att

högskoleutbildningen.naskap för
huvud-enhetligtfråganframhållaemellertid ettvillJag att om
vidareockså imåstehögskoleutbildningen ettförmannaskap ses

jagberörDet antytthögskolans.enbartperspektiv nyssän som
kommunala och landstingskommunaladetavgränsningen av

kommunochmellanfördelningenkompetensomrâdet stat avsamt
verksamhet.offentligskilda slagförekonomiskadet ansvaret av

forhuvudmannaskapetomenutredningtillställningInnan tas
dessajaghögskolankommunalablivande attden meraanser

landstingskommu-kommunala ochdetfrågorövergripande om
Jagklarlagtutveckling börverksamhetsområdennala vara ...... ..

högsko-kommunalerfarenhetervidare nâgra års av enattanser
en huvud-bedömning avvärde förkanleorganisation avvara

att förorda utred-bereddsåledes inteJag ärmannaskapet. ennu
ifråga; 85a.a.dennaning i s.

värdutbildning-medellângainte de1977 innebarHögskolerefonnen att
Vissa ju-organisation.ochtill sin strukturförändradesomedelbartama

till dendemför bättregjordeskursplaneri befintligasteringar att anpassa
innehåll. iorganisation ochmål,övriga högskolans

för bådeblevhögskolelagenimalengrundläggandeDe gemensamma
styr-ledning,reglermedanhögskoleutbildningkommunalstatlig och om

utformning; Som exempeltjänstekonsüuktion olikakomning och att ges
linjenämndsorganisation som infördes i dennämnas denkandettapå
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kommunala högskolan. Med anledning den ordning följer den SOU 1993 12av som av
kommunala demokratins regler skiljer sig bl.a. linjenämndernas Kapitel 2samman-
sättning, befogenheter, ansvarsområden styrning mellan statligsamt
och kommunal högskola.

Regeringen bemyndigade den 9 juli 1977 chefen for utbildningsdepar-
tillkalla kommitté, kallad 77,Vårdäven med uppdragtementet att en att

utreda vissa frågor vardutbildningar inom högskolan.om
Huvuduppgiften för kommittén framlägga förslag till huvud-attvar

principerna för sjuksköterskeutbildningen och de specialkurser inom
gymnasieskolan från 1977och med 1 juli kom tillhöra högskolan.attsom

kommittédirektivenI kommenteras huvudmannaskapet enligt följande
Jag har högskolepropositioneni J 9767759 framhållit detatt
finns skäl for enhetligt huvudmannaskap för högskoleutbild-ett

och dennaningen fråga vidaremaste i perspektivatt änettses
enbart högskolans Utbildningsutskottet har........................... ..framhållit UbU 19767720 33-34, rskr. 197677246 atts. re-

bör följageringen utvecklingen den kommunalainom högskolan
vad gäller verksamhet, resurssamband, och därvid paral-m.m.
lellt del pågående utredningsarbeten med anknytning tillta av
huvudmanna skapsfrågor. I anslutning härtill bör, enligt utskot-

mening, initiativ till förutsättningslös utredning frå-tets tas en av
enhetligt huvudmannaskapjör högskolan.ettgan om

Jag sammanhangi återkomma till regeringen iatt annatavser
den frågan huvudnzannaskapet.större a.a. 247om s.

Kommittén ilämnade sitt betänkande SOU 197850 Ny vårdutbild-
ning, förslag till organisation de medellånga vardutbildningarna.ny av
Utifrån kommitténs förslag fattade riksdagen i 1979december beslut om
nuvarande organisation för utbildningar.dessa

VLedningen och för den kommunala högskolan kom, föransvaretav att
den övervägande majoriteten högskolorna, utföras styrelserna forav av
de olika landstingen, vilka i sin delegerat till sina respektivetur ansvaret
utbildningsnämnden I Göteborg och Malmö fick kommunerna motsva-
rande ansvar.

sjuksköterskesko-I Stockholm fanns finns fortfarandeoch enskildatre
lor har styrelser i utbildningsfrågor underställdaärsom egna men som
beslut i landstingets Kultur- utbildningsnämnd.och

Motioner vid flertalhar tillfällen väcktsi riksdagenett ett eventu-om
förstatligandeellt den kommunala delen högskolan. Efterav av rege-

ringsbeslut 1975 utreddes frågan enhetligt huvudmannaskap förettom
högskolan. 4

2.2 Huvudmannaskapskommittén

19781-1980, vårdutbild-Denna kommitté, arbetade inte enbart med de
ningar ingår i sektorn för utbildning för vårdyrken andraävensom utan

,högskoleutbildningar vidaktuell kommunalatid tillhörde den hög-som
förslagskolan. Nedanstående sammanfattning kommitténs arbete ochav
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1993SOU 12utredningframställning för nuvarande aktuel-i sin enbartkoncentreras på
Kapitel 2utbildningar.la -

direktivenI sades bland annat
med utgångspunkthuvuduppgift bör iKommitténs att envara

betydelse för ställ-analys de problemområden är ettavav som
huvudmannaskapsfrå-ningstagande fram förslag hurlägga om

fråganhuvudmannaskapsfråganlösas. Med jagbör avsergan
landstingskommuitala utbildningar bör föraskommunala ochom

grundläggande betydel-huvudmannaskap.till statligt Avöver ett
huvudmannaskapsjörhállandena påverkardärvid hur möj-ärse

sikt vidareutveckla och förbättrakort 0.71 långligheterna påatt
högskolereformen.grunderna förhögskoleutbildningen enligt

Även beaktas med hänsynbetingelser börforskningens inte minst
grundläggande högsko-forskningsanknytning alltill kravet på av
hur huvudmannaskapetleutbildning. En viktig fråga ärannan

fullgörandet and-högskoleutbildningen påverkarbeträffande av
den kommunalasamhällsuppgtfter olika berörspå sätt avra som

och sjuk-högskoleutbildningen, skolundervisrting och hälso-Lex.
vård.

huvudmannaskapsfrá-olikaKommittén bör belysa alternativ i
förstatligande.olika grader ana.Alternativen bör s.avavsegan.

234
Vid pågick lärartjänstutredningen i di-tiden för kommitténs arbete vars

rektiv 197704 ingick kommunala högskolansU bi.a. denöveratt se
huvudmannaskapskommitténtjänsteorganisation. fick följdDetta att

iinte fick direktiv utreda denna.några att
Kommittén kostnadsfordelningen mellanskulle beräkna den dåvarande

kostnadsökningen vid statligtoch kommunerna dessutom ettstaten samt
utrustningsfrágor. omfattandeÖvertagande omfattande bi.a. lokal- och En

ifråga högskoleutbildningenkostnadsöverföring till skulle be-staten om
vid ekonomiska regleringenaktas den mellan och kommunerna.staten

myndig-Vid tiden for kommitténs arbete det centrala påansvaretvar
SÖ universitets-hetsnivå och och hög-delat mellan skolöverstynelsen

UHÄ. vid alternativ fort-skoleämbetet Kommittén föreslog medatt ett
várdutbildningamakommunalt huvudmannaskap för de medellångasatt

UHÄ.skulle det centrala myndighetsansvaret åvila i
omfattadesKommitténs uppfattning vârdutbildningarde avatt somvar

innehållsmässigskulle möjligt, ochuppdraget långt detså envar or-ges,
ganisatorisk kommitténsamordning. Med detta utgångspunkt ansågsom

huvudalternativ fannsendast två pröva.att att
högskolahuvudalternativet helt statligDet principiavserena en

och överjörande de idag kommunala vårdutbildning-alltså ett av
andraalternativet kom-till bibehållenDetstaten. avser enarna

högskoleutbildning de vårdsektommunal för utbildningar inom
bibehållenidag kommunala. medVid alternativär ettsom en

kommunal högskoleutbildning vårdsektorn underlagetbörinom
för sådan ytterligareorganisation inte snarareuttunnas utanen

190förstärkas. avas; 3 -i
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Kommittén fann de utbildningar,att reformen förts till SOU 1993 12som genom
högskolan, saknade viktiga förutsättningar för forskningsanknytning. Kapitel 2
Kommittén lyfte för det första fram utbildningarna saknade forsk-att
ningstradition. Flertalet utbildningar saknade fastaäven förresurser
forskning och utvecklingsarbete. följdEn härav det inte förekomattvar

forskningsmässignågon bearbetning det berörda yrkeslivets problemav
självklara forskningsområden intesamt att utvecklats. För det andra redo-

visade kommittén lärarna i grundutbildningen inteatt forskarutbilda-var
de och saknade erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete. För det
tredje hade utbildningarna inte givit behörighet till forskarutbildning.

Samverkan mellan grundläggande utbildning forskarutbildningoch be-
dömdes kunna ske oberoende huvudmannaskap. Uppfattningenav attvar
sambandet mellan utbildning-, forsknings- och utvecklingsarbete måste
stärkas. Vid oförändrat huvudmannaskapett måste okonventionella lös-
ningar förprövas stärka detta sambandatt och knyta forskningsorganisa-
tionen till statliga universitet och högskolor.

Kommittén skrev vidare
Otvivelaktigt talar flera organisatoriska skäl för kontaktenatt
mellan grundläggande högskoleutbildning sidanå och forsk-ena

ochning forskarutbildning denå andra bäst främjas inom ramen
för statlig högskola, det gäller särskilt för meden fastaorter re-

för forskarutbildning och forskning. Här finns samladsurser er-
farenhet hur samspelet mellan utbildning och forskningav bör
ordnas och här finns etablerat regelsystem for forskningsan-ett
knytningen. Ett statligt huvudmannaskap for grundutbildningen
leder emellertid inte automatiskt till god forskningsanknyt-en

Ävenning. vid den statliga detär svårt etableraforskttirzgs-att
kontakt vid de skolor saknar fasta forsknings- och.forskarut-som
bildningsresurser. a.s. 125s. i

Kommittén påtalade också för flera utbildningarnaatt krävdesav ut-en
veckling tvärvetenskapliga forskningsområdenav där institutio-nya, den
nella och fakultetsmässiga organisationen inte fastställd. Dennavar ut-
veckling ansågs dessutom kräva fungerandeväl samarbeteett med hälso-
och sjukvardsorganisationen och dess verksamhet och det utvecklingsar-
bete där bedrivs.som

t i,i ,Kommittén avslutade sin redogörelsen möjligheterna forsknings-av att
anknyta de medellånga vårdutbildningarna sålunda

Oavsett hur huvudmannaskapet för grundutbildningen löses och
hur forskningen organiseras framstår det väsentligt förmest.som

forskningsanknytning grundutbildningenen i berörtav nu avse-
ende kontaktvägar föratt praktisköppnas samverkan mellanen
statliga och landstingskommunala och institutioner. Såvälorgan
statliga högskoleorgan kommunala utbildnings- och hälso-som
och sjukvårdsinstitutioner måste på sig ökat förta ett attansvar .det kontaktbehov uppkommer.motsvara aa. 126som s.

Kommittén förutsatte vid förändrat huvudmannaskapatt ett skulle den
statliga högskolan överta ocheller utnyttja de befintliga resurserna om-
fattande i första hand personal, lokaler och utrustning. En kostnadsöver-
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121993SOUaktu-sammanhangiskulle dettatill varafrån kommunernaföring staten
Kapitel 2huvudmannenskommunaladeberäknadesutredningenförVid tidenellt.

skul-dettaUtöver210 miljoner.högskoleutbildningenförkostnader vara
praktikplatserför dekostnadertillkommaförstatligande somvidle ett

lokalkost-vissainrättningarlandstingensvid samtanvändaskullestaten
80-110schablonmässigt tillberäknadespraktikenförKostnadernanader.

To-100 miljoner kr.tillutrustningskostnadenochlokal-kr ochmiljoner
kronor år.305-335 miljonermedkostnader öka perskulletalt statens

enskildaför dehuvudmännenfrånsynpunkterinhämtandeEfter av
korsetsRödasjuksköterskehögskola,diakonisällskapsErstaskolorna,

föreslogssjuksköterskeskola, attSophiahemmetssjuksköterskeskola samt
beroende påkommunaliserasförstatligas ellerskulleantingenskolorna

Kommittén be-vårdutbildningar löstes.övrigaförhuvudmannaskapethur
ocheftersträvas förhuvudmannaskap börenhetligt sam-endömde att ett

samladbeslutriksdagens stu-ochhögskolanlinje inom merenatt omma
delathögskoleutbildning talade ettkommunal emotdieorganisation inom

utbildningar.för dessahuvudmannaskap
fråganvisat påbetänkandei sittkommittén attanledningMed attav

inte spelar någon avgöran-i sigutbildningarnaförhuvudmannaskapetom
högskoleutbild-förbättraochvidareutvecklamöjligheternaroll förde att

regeringensenligthögskolereformen blev,förgrundernaenligtningen
avgörandekonsekvensernaekonomiska19818289, deproposition av

statsfinansiellabakgrund detdetRegeringen ansågbetydelse. motatt av
för be-huvudmannaskapetkommunalaändra detmöjligtinteläget attvar

utbildningarna.rörda
sjuksköterskesko-enskildaför dehuvudmannaskapetBeträffande tre

förändratförslagkommitténstillregeringen ettsig inteanslötlorna om
enskilda sko-vid deutbildningarnaförutsattesDethuvudmannaskap. att

utbild-motsvarandemedsamordnasskullefortsättningenilorna även
utbildning-landsting planeringvadlänsinom Stockholmsningar avavser

skulle,Utbildningenpraktikplatsbehov.dimensionering,innehåll,ens
tillsynställas underi förslaget,högskoleutbildningarövriga avsom

UHÄ.
beslut.riksdagensblevDetta

regeringsförslagochutredningarAktuella2.3

villkor iGrundutbildningensKompetens.AnsvarFrihet2.3.1
högskoleutredningenBetänkandeSOU 19921högskolan. av

för-nuvarandeanalyseraför delsutredning1989Regeringen tillsatte en
inter-svenska högskolangrundutbildningen i den motinomhållanden en

tillförslag syftaråtgärdertilldels attlämnabakgrund ochnationell som
iutbildning.för högreutnyttjabättre kunna resurserna

betänkandetiundersökningarsinaredovisade resultatetKommittén av
19921.SOUFrihet Kompetens,Ansvar
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Kommittén ansåg grundutbildningens i högskoleorganisalio-att SOUstatus 1993 12
behövde stärkas. Ett antal åtgärder föreslogs omfattande bina.nen kompe- Kapitel 2

tensutveckling lärare, meritvärdering, utvecklingsarbete och åtgärderav
för stärka sambandet mellan utbildning forskning.att och

Sambandet mellan utbildning och forskning enligt kommittén funda-
mentalt för universitet och högskolor och detta samband måste stärkas.
För underlätta detta föreslogs det i högskoleförordningenatt bör fram-att

forskninggå ingår i samtliga lärartjänsteratt inom högskolan. Lärare som
inte har forskarutbildning bör lokala insatser stimuleras skaffagenom att
sig sådan. Forskare deltar i externñnansierade projekt bör regelmäs-som
sigt medverka i undervisningen vid sin institution.

Utbildningen får den kopplad till forskningenär påom ett natur-
ligt del densätt pågående kunskapsutvecklingen. Påav motsva-
rande gäller forskningensätt förnyasäven utbildning-att genom

Vetenskapliga idéer oftareuppstår kon-en. än trorman genom
takter med grundutbildningen och studenterna. Det kan ske i
form allt från enkel fråga under föreläsning till för-av en etten
djupningsarbete utvecklas till vetenskapligt projekt. a.a.som ett

87s.
I särskilt avsnitt redovisarett kommittén vårdhögskolornas situation.

Som förgrund de slutsatser utredningen kommer fram till liggeren den
undersökning kommittén utsedd arbetsgrupp genomfört.som Ar-en av
betsgruppen avlämnade i februari 1990 delrapport Vårdhögskolor-en -

situation inventeringmed de problem inom vårdhögskolornanas av-
har samband med utredningens uppdrag. Innehållet isom redo-rapporten

visas i detta betänkande under kapitel 3.2.

2.3.2 Riksdagens beslut med anledning regeringens propositionav
199293l universitet högskolor frihet för kvalitetom -

I propositionen och den högskolelagen redovisas strategi förnya en attny
förändra det svenska universitets- och högskolesystemet. Den strategi

består följande metodersom presenteras treav
Ökad frihet för och skapande-Av incitament för utveckling ochav
kvalitet inom statliga universitet och högskolor.
Införandet fasta och entydigai regler for relationerna mel-av
lan och fristående universitet och högskolor.staten
Förändrat, icke-statligt huvudmannaskapi för vissa universitet
och högskolor. a.a. 21s.

I den högskolelagen medges statliga universitet ochnya högskolor en
frihetstörre vad gäller studieorganisation, utbildningsutbud, antagning av

studenter, inrättande och tillsättning professurer, skapande karriär-av av
för lärare, institutionellvägar organisation, disposition tillav resurser

grundutbildning och omfördelning mellan anslag till forskning a.a. s.
22.

Samtidigt med den ökade friheten kommer inom vilkastaten att ange
dennagränser frihet skall få Anledningenutövas. till detta, enligt propo-
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121993SOUkritiskaförgarantier detgrundläggandenödvändighetensitionen, är av
Kapitel 2enskilda studenterförrättssäkerhetenforskningen,friaoch dentänkandet

besluts-funktionellakvalitetssäkring,förformerfungerandeoch lärare,
lagstiftningfrånundantagledningsansvar,tydligtoch annanformer ett

arbetssätt,verksamhetentilloch anpassatsmidigaremedgeför merettatt
22.a.a.verksamhetenförmålgrundläggandeochklara s.samt

grund-erfarenhetensunderstryks beprövadeockså denpropositionenl
fram-gällerhögskolan. Dettainomundervisningförbetydelseläggande

aka-traditionelltinommedanyrkesutbildningarpraktiskaför allt många
undervis-förvetenskapliga grundendenutbildningarochdemiska ämnen

dominera.ningen kommer att
forskarutbildningen ärochutbildningengrundläggandeför denMålet

högskolelagenenligt den attnya
kun-skall,högskoleutbildningar utövergrundläggande9§ Den

självständigtillstuderande förmågafärdigheter,ochskaper ge
problemsjälvständigt lösaförmågabedömning,kritiskoch att

det områ-alltkunskapsutvecklingen, inomföljaförmåga attsamt
studen-utvecklaocksåbörUtbildningenutbildningende avser.

vetenskaplig tzivá.informationsutbyte påtillförmågaternas
grundläg-gäller förvadskall,Forskarutbildningen utöver som

färdigheterochkunskaperdehögskoleutbildning,gande somge
4a.a.bedrivasjälvständigtbehövs s.att

högskoleutbildninggrundläggandem.m.Examensordning

linjesystemnuvarandebeslut kommer attmed riksdagens upp-enlighetI
studieorganisationen be-1993. stället kommer attjuli I1fr.o.m. denhöra

utbild-grundläggandeAllhögskola.universitet ochrespektiveslutas av
avseddautbildningar ärkurser. För atti formbedrivasning skall somav

utbild-tillsammanföraskunnaskall kursernatillframleda examenen
grundläggande be-regeringenankommer påDet attningsprogram. ge

examensord-bestämmelserexamina. dessalolikadestämmelser om
vilka högskolorutfärdasfårexaminavilkaskallningen det avsomanges
fåuppfyllas förskallvilka krav attuniversitet examen.och ensamt som

examensordningstudieorganisationen bygger påiFörändringen att en
examina,olikainriktning påochkravsyfte genominförs är att angevars

instrumenttillhandahållaexamensbeskrivningztrnamålformuleringar i ett
vis-lokaliseringforinstrumentfungerakvalitetskontroll avför samt som

utbildningar.sa
högsko-grundläggandeinom deninrättasexaminagenerellaDe som

högskoleexamenkandidatexamen,magisterexamen,leutbildningen är
studietider.varierandeefterhögskoleutbildningkonstnärligsamt

särskil-yrkesexamina medantalinförsexaminagenerellade ettUtöver
utbildningar ledervissatill dettaSkälet ärexamensbeskrivningar. attda

legitimation eller behö-krav påofficiellt fastställdamedtill yrkenfram
propositionen angelä-enligtyrkeskategorier detdessa ärrighetskrav. För

examensbeskrivningen.imälvissa centralaformuleraget att,
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12SOU 1993omfattasexaminayrkesexamina. De36examensordningen ingårl som
Kapitel 2barnmorskeexamen,arbetsterapeutexamen,utredningföreliggandeav

ochsocialsjuksköterskeexamen, omsorgsexamensjukgymnastexamen,
tandhygienistexamen.

Forskarutbildning

högsko-deuniversitet ochsamtligavidbedrivasskallForskarutbildning
all-Denforskningsresurser.fastahardefakultet dvs.harlor somsom
12080 tillnuvarandefranforskarutbildning höjstillbehörighetenmänna

forskningsområdendiscipliner ochvissatillkommerDessutom attpoäng.
visst slag.kompetenssärskilda krav påställakan komma avatt

forskarutbildningen. Ut-inometappavgängLicentiatexamen utgör en
fors-minststudier två årsomfattarbildningstiden för denna omexamen
denmagisterexamenlicentiat- ochmellan attSkillnadenkarutbildning.

forskarutbildningförradengrundutbildning ochfördjupad ensenare en
49ff.aa. s.

frågorTjänsreorgarzisatoriska

Beträffande lä-i lagen.regleraslektorprofessor ochEndast tjänster som
vissai tjänster,ingår sådanaendast vadi övrigt reglerasrartjänster som

Övrigamedicinska sidantjänstekombinationer denpåvissaochbisysslor
regeringen.föreskrifterreglerasvid enheternatjänster avgenom

högskolestyrel-respektiveinrättasSamtliga iärartjänster kommer att av
inrättats ochtidigarevilkaprofessor ut-tjänstergällerDetta även somse.

Tjänsterkommerpropositionens förslagEnligtregeringen. somsetts av
utbild-respektivepåDet ankommerfinnas kvar.adjunkter kommer att

för denerfordras uppnåläranjänsterinrätta de attningsenhet somatt
53fl.a.a.krävsutbildningarnainomkvalitetkvantitet och s.som

institutionella organisationenDen

högskole-organisation. Iinternasinsjälvhögskolanprincip beslutarI om
skallfakultetervilkabestämmelserfinns det dockförordningen somom

fakultets-bestämmelserfinnasfårdessavilkafinnas, på samt omorter
sammansättning.uppgifter ochnämnders

universi-statligainom deni beslutandeledamötergällerNär det organ
via val.för lärareföreträdarehögskoleorganisationen skalloch utsestets-

från verk-förslagefterrektorskallledningsansvarmedPersoner utses av
högskolestyrelfrånefter förslagregeringenRektorsamheten. utses av

sen.
Stude-styrelsen.underi beslutsorganmajoritetenskallLärare utgöra

utbildningsfrågor.behandlari beslutsorganingå derande har rätt att som
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Fackliga företrädare skall inte ingå i beslutsorganen får framföra si- SOU 1993 12utan
synpunkter inom för medbestärmnandelagen. Kapitel 2na ramen

Regeringen majoriteten ledamöterna i den statligautser högskole-av
styrelsen övrigamedan lärare och studenter.utses av

För beslutsorgan i övrigt föreskrivs i lagen det skall finna beslutsor-att
för forskning och forskarutbildning inom respektive fa-gan som svarar

kultet, fakultetsnämnd. Antalet fakultetsnämnder inom fakultet be-en
styrelsen.stäms För minska klyftan mellan grundutbildning ochattav

forskning skall fakultetsnåmnderna normalt föräven den grund-ansvara
läggande högskoleutbildningen vilket möjliggör samordning hög-en av
skolans viktigaste uppgifter. Det ankommer på styrelsen beslutaatt om

inrätta eventuella särskilda beslutsorgan föratt grundutbildningen. För
högskolor fasta forskningsresurser kommer dettautan normalfal-att vara
let.

Kvalitet och utvärdering

Varje universitet och högskola skall för internaden utvärderingansvara
den verksamheten.av egna

Det nationella utvärderingssekretariatet inrättades juliden l 1992. Sek-
retariatets arbetsuppgifter omfattar

planera vilka nationella utvärderingar skallatt genomförassom
för beställningen olika nationella utvärderingaratt ochsvara av

publicera resultaten de utförda utvärderingarna ochatt av
stimulera universitet och högskolor genomföraatt att utvär-egna

deringar.
sekretariatet skall också

följa den internationella utvecklingen områdetpå och uni-pröva
och högskolorsversitets examinera olikarätt på a.a.nivåeratt

660.s.

Principer för dimensionering och resurstilldelning

Från och med budgetåret 199394 kommer anslagssystem gällaett nytt att
för grundläggande högskoleutbildning och forskning. I betänkandet Er-
sättning för kvalitet och effektivitet SOU 19933 redovisas utformning-

resurstilldelningssystem förett grundläggandenytt högskoleutbild-en av
ning. Principerna varje universitetär och högskola tilldelasatt anslagett
för grundläggande högskoleutbildning enligt vissa fastställda vil-grunder
ka kvalitet, studenternasär val och effektiviteten i resursanvändningen.

När det gäller universitet och högskolor med fast forskningsorganisa-
tion kommer dessa tilldelas fakultetsanslag för forskningatt medett an-
slagsposter för varje fakultet.

Inför varje treårsperiod utformas utbildningsuppdrag för respektiveett
delsutbildningsenhet. Uppdraget innehåller krav kvantitativapå studie-

prestationer inom olika utbildningsområden och dels krav kvalitets-på
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12SOU 1993helârsstu-högsta antaletdetUtbildningsuppdragetsäkringssystem anger
Kapitel 2denutbildningsområdeninom olikahelârspresatationeroch samtdenter

kommertakbelopp. Statenförersättningen dessa,samladehögsta ett se-
respektive enhetdetta kanuppdrag. Utöverför fullgjortbetaladan an-att

statsbudge-ersättning från Urutanför uppdragetstudenter staten.utanta
universitet och högskolortilldelasde medelsynvinkel betraktastens som

universiteten och hög-detfår användas pabidrag. Bidragen sätt somsom
Kortsiktigt deändamålsenligt. mastelångsiktigtfinnerskolorna mest an-

förutsättning for åstadkom-utbildningför den ärvändas attatt som enge
helårs-behålla det antalför ochrekryterahelarsprestationer ochde attma

för grundutbildningen.inkomsternahuvuddelenstudenter avsom ger
för statsmakternasärskilt intresseexaminadet gällerNär ärsom av

fastställas.ârsstudieplatservisst minimiantalkommer attett

Genomförande m.m.

1 julifrom. denförordningen skall gällaochhögskolelagenDen nya
1993.
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3 Nulägesbeskrivning ågstelfjå12

3.1 Vårdhögskolomas struktur och organisation

Landstingens utbildriingsverksamhet omfattar gymnasie-, högskole- samt
folkhögskoleutbildning. Inom högskolan dels grundläggande högsko-ges
leutbildning och påbyggnadsutbildning, dels fristående kurser och upp-
dragsutbildning inom várd- och omsorgsomrádet.

finns 27För närvarande ivärdhögskolor landet. Huvudregeln detär att
inom varje landsting eller kommun för landstingets uppgiftersom svarar

Älvsborgsfinnasskall várdhögskola. Undantag från denna regel ären
läns landsting har vårdhögskolor, itvâ Borås och i Väners-som en en
borg, Västernorrlands landstingläns med vârdhögskola i Sunds-samt en

Örnsköldsvik.vall och i Under 1993 kommer sammanslagningen en av
de sistnämnda enheterna genomföras.två I Malmö det kommunenäratt

har motsvarande ioch Göteborg det kommunalförbundär ettsom ansvar
där Bohuslandstinget %finansierar 30 Värdhögskolans verksamhet.av

Vid antal vårdhögskolor bedrivs utbildning andra i formpåett orter av
filialer studiegnipper.eller Som exempel detta kanpå Várdhög-nämnas
skolan i Halmstad med filial i Varberg, Hälsohögskolan i Karlstad med
filial i Torsby, Värdhögskolan i Lund filial i Helsingborgmed och Kal-

läns vårdhögskola bedriver utbildning i Västervik.mar som
Förutom landstingens vårdhögskolor bedrivs sjuksköterskeutbild-även

ning vid enskilda sjuksköterskeskolor i Stockholm; diakonisäll-Erstatre
skaps sjuksköterskehögskola, Röda korsets sjuksköterskeskola samt
Sophiahemmets sjuksköterskeskola. Dessa skolor har huvudmänegna
och styrelser i utbildnings- och budgetfrågorär underställdaegna men
beslut i Kultur- och utbildningsnämnden, Stockholms landsting.läns Ut-
redningen har fatt särskilt uppdrag beträffande dessa skolor. Denna del av
uppdraget redovisas under kapitel

Sammanlagt bedriver landstingen högskoleutbildning 41 i lan-på orter
det.

Tot. HS- Lab. Arb. Sjuk- Soc. Tand- Pá- Lab. Arb.
linjen terapi hyg3. bygg. terapiass. gymn. oms. ass.

HS l sjukgy

Bodenl 189 90 15 20 27 37. Bollnäs 8 8
Borås 127 65 16 46
Eksjö4. 35 35
Eskilstuna 94 70 20 4
Falun 110 74 24 12
Gävle 173 69 34 16 46 8

2Göteborg 403 124 70 24 40 25 94 12
Halmstad 60 46 14

10. Helsingborg 101 60 41
Hudiksvallll. 8 8

12. Jönköping 270 78 16 32 50 22
13. Kalmar 94 41 6 16 31
14. Karlskoga 20 20
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16 1298 50 2015. Karlskrona 1993 12SOU
10 2716 1616. Karlstad 130 61 Kapitel 324 21Kristianstad 118 7317.

3618 44 14Linköping 195 44 15 2418.
182 72 16280 94 36 3219. Lund

16 836125 6520. Malmö
20 18Norrköping 458321.

Skellefteå 15 1522.
3316Skövde 154 10523.

75Sthlm, 7524. Ersta
25. Sthlm, Röda

71 71korset
Sophia-Sthlm,26.

60 60hemmet
27. Sthlm, Vard-

66 20 184 40676 233 85 32högskolan
30161 95 12 2428. Sundsvall

20 2029. Torsby
3088 58Uddevalla30.

55 32 15308 90 56 30 3031. Umeå
40 38 8287 123 7832. Uppsala

16Varberg 31 1533.
30 2090 4034. Vänersborg

1535. 15Värnamo
36. Västervik 20 20

30105 7537. Västerås
3992 5338. Växjö

34 66Qrebro 242 88 24 3039.
Qmsköldsvik 20 2040.

25 25Ostersund 90 4041.
558 1110 133 845341 2486 452 219 154 74Summa

ortopeding i Jönköping.U Ortoped tekn utb 32+
2 i Göteborg och 12 i Lund.Höxselvárd 14
3 till Motala,HS-linjen finns platser fördelade Hässleholm,påbyggn. 22På även
Simrishamn Angelholm.och

UHÄ-rapport 199116.Källa Antagningen 1991.HT

HT-91nybörjarplatser vid vårdhögskoleenhetema,Tabell Antal

skiftande omfattningvid olika ochVerksamheten de enheterna är av
omslutning in-utbildningsutbud, ekonomiskkaraktär avseende såväl som

till-utvecklingsarbete.riktning forsknings- och Den arbetsgruppmot som
särskilt vardhög-Högskoleutredningen med uppdrag granskaattsattes av

Ril-situation skriver i sin Várdhögskolornasskolornas situation,rapport,
jande

ochavsevärda skillnader fråga kunskapssyndet jinns i om
kompetens, ifråga studieorganisation och ifråga resurserom om

olika högskolor olika huvudmän. Intemellan och mellan minst
fördjupade studier skillna-det gäller förutsättningarna för ärnär

derna finns olikheter mellan de olika lin-betydande. Det också
med skilda professionella traditioner.sammanhängerjerna, som

8a.a. s.
sammanställning arsstudieplatser,Den antalet utnyttjade ekono-över

misk omslutning statsbidrag för samtliga budgetåretoch vârdhögskolor
198990, gjort, översiktlig bild kvantitativaStatskontoretsom ger en av
skillnader emellan.enheterna
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Ekonomisk omslutning och statsbidrag för samtliga SOU 1993; 12
vårdhögskolor budgetåret 198990 Kapitel 3

Várdhögskolor Antalet Verksamhetens statsbidrag Statsbidragetsutnytt-
jade ársstudie- ekonomiska Mkr andel av om-
platser omslutning slutningen

%Mkr

Ersta 132 5,4 1,2 22
Röda 298 10,3Korset 2,8 27
Sophiahemmet 238 8,6 2,2 25
Stockholm 7521 91,8 18,5 25
Uppsala 803 47,2 9,7 20
Eskilstuna 300 15,6 2,7 17
Östergötland 806 44,9 9,3 21
Jönköping 909 66,9 9,7 14
Karlskrona 242 1,9 2,4 201
Kalmar 300 14,8 2,5 17
Växjö 328 13,9 2,4 18
Kristianstad 45 18,7l 3,7 20
LundHelsingborg 927 54,2 10,0 19
Malmö 662 21,7 7,0 33
Halland 245 15,0 2,3 15
Bohuslän 192 8,2 1,9 23
Göteborg 3631 74,7 15,8 21
Borås 330 21,1 3,2 15
Vänersborg 264 15,5 2,2 14
Skaraborg 352 16,7 3,3 20
Värmland 373 18,3 3,8 21
Örebro 838 42,0 8,5 20

,Västerås 290 l 1,6 2,8 24
Falun 406 15,2 3,6 17
Gävle 396 21,2 3,6 28
Sundsvall 442 12,5 3,5 28
Qrnsköldsvik 97 5,5 0,9 16
Ostersund 221 9,0 1,9 21
Umeå 969 39,6 11,7 30
Boden 509 36,2 6,0 16
Totalt 15432 788,3 158, 20

Beloppen avrundade. Procentsiffroma beräknade ursprungligaär de värde-är på
de avrundade värdena. ina,

Tabell Ekonomisk omslutning och statsbidrag för samtliga vårdhögsko-
198990.lor budgetåret Statskontorets kommunalaDenrapport

högskolan, kostnader och framtida statsbidrag, 199125, bilaga
2.

.
Den reguljära grundutbildningen inom vårdhögskolorna bedrivs t.o.m.

199293budgetåret inom sju allmänna linjer pábyggnadslinjer tillsamt
idessa

Hälso- och sjukvårdslinjenav
Hörselvärdsassistentlinjenak
Laboratorieassistentlinjen-k
Ortopedtekniska linjenvk
Rehabiliteringslinjeni
Sociala omsorgslinjeni
Tandhygienistlinjen.i

Utbildningsutbudet det gäller de reguljäranär medellânga utbildningar-
varierar olikastarkt de enheterna emellan. Vårdhögskolan i Göteborgna
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1993 12i ortopedteknik SOUutbildningutbudet saknar enbarthar det ochstörsta me-
Kapitel 3sjukvârdslinjens inriktningfiera har hälso- ochdan enheter enbart mot

allmän hälso- och sjukvård.

Sjuk- Sjuk- Soc. THUtbildnings Arb. Lab. Orto-l-lör-
sköt.selv. pedt.terap. gymn. oms.ass.program

X XBoden X
XBorås

Eskilstuna
Falun
Gävle
Göteborg X X
Halmstad
Jönköping X
Kalmar
Karlskrona
Karlstad
Kristianstad
Linköping X
LundHelsing-
borg XX

25Malmö
Skövde
Sthlm, Ersta
Sthlm, Röda korset
Sthlm. Sophiahemmet

Várdhög-Sthlm,
skolan XX
Sundsvall
Uddevalla
Umeå X L
Uppsala
Vänersborg
Västerås
Växjö
Qrebro X X X
Qrnsköldsvil
Ostersund

U Utbildningen förlagd till artdvárdshögskolan.T

utbildningsorgattisatiott respektive vårdhögskolaTabell 3. Nuvarande vid

Ledningsansvaret vid åvilar i enlighetsamtliga enheter med högskole-
förordningen i fall flera biträdanderektor de flesta har eller skol-som en

studierektorer till sin verksamheten. Det finns dockledare hjälp ledaatt
ledning. för biträdandeenheter där rektor enhetens I ställetutgörensam

biträ-skolledare har vid inrättats befattningarnågra vårdhögskolot som
enhetschefer, linjeledare utbildningsansvarigadande rektor, eller lärare

organiserats.beroende hur verksamhetenpå
Vid flera institutionsindelning ienheterna har enlighet med denav en

statliga införts ledning Prefekter-högskolans under prefekter.mönster av
i sinkan biträdande till sin vid ledningha antal skolledare hjälptur ettna

institutionernas Institutionsindelningen i flera fallverksamheter. ärav
kringuppbyggd nuvarande linjesjvstem. exempelSom detta kanpå näm-

beteckningar institution för institution förhälso- och sjukvård,nas som
biomedicinsk laboratorievetenskap, institution för rehabilitering insti-och
tution för social organisation tillämpas ämnesin-Annan äromsorg. sorti



stitutioner. Med anledning linjesystemet upphör from. den l juli SOU 1993att 12av
1993 förpågår närvarande omstrukturering institutionsindelningen. Kapitel 3en av

Utöver de reguljära utbildningarna erbjuder vrårdhñigskolorna varie-ett
utbud fristående kurser, påbyggnadsutbildningar,rat lokala linjerav samt

uppdragsutbildningart Det ofta dettaär utbud högskolornagenom som
har möjligheter till profilering sin verksamhet.av

Vardhögskolornas inre organisation och antal lärarbefattningar varierar
beroende variationenpä i utbildningsvolym och utbildningsutbud. Störst

heltidsbefattningar,antal 225, har Vårdhögskolan i Göteborg. Vårdhög-
Örnsköldsvikskolan i 9,0med befattningar den enhetär har det läg-som

antalet anställda högskolelärare.sta
Riksdagen beslöt med anledning SOU 19803 särskilda tjänsterattav

FoU-lärare, med doktorskompetens eller motsvarande, skulle inrättassom
inom den kommunala högskolan i syfte stärka möjligheterna till forsk-att
ningsanknytning utbildningarna, vidare kapitel 3.2.4. Antalet FoU-av se
lärare idag varierar. Flest antal anställda FoU-lärare högskolelektorer har
Vårdhögskolan i Göteborg, med 25 befattningar medan Vårdhögskolan i
Örnsköldsvik för närvarande inte har någon FoU-lärarehögskolelektor
anställd. För underlätta för högskolelärare bedrivaatt forskarutbild-att
ning har vid vissa enheter inrättats forskningsassistentdoktorandtjänster
för de lärare antagits till forskarutbildning.som

Beträffande vårdhögskolornas arbete med forskningsanknytning hänvi-
i övrigt till kapitel 3.3.3.sas

3.2 Vårdhögskolornas situation, probleminventeringen

Vårdhögskolorna har sedan högskolereformens genomförande 1977 be-
funnit sig i intensiv implementeringsfas där satsningar gjorts vaden stora
gäller utveckling utbildningamas innehåll kompetensuppby gnadav samt
inom lärarkåren. Olika förmodeller samverkan med den statliga högsko-
lan har utarbetats och etablerats för bl.a. stärka möjligheterna tillatt
forskningsanknytning utbildningarna. För beskrivningnärmareav av
vårdhögskolornas forskningsanknytning hänvisas till kapitel 3.2.3.

Högskoleutredningens arbetsgrupp hade till uppgift invente-göraatt en
ring de problem kan räknas specifika för denna delav hög-som som av
skolan. l februari 1990 överlämnade arbetsgruppen sin Vård-rapport -högskolornas situation till utredningen. Nedan sammanfattas arbets--

synpunkter redovisas de ställningstagandengruppens samt högsko-som
leutredningen gjort vad gäller vårdhögskolornas nuvarande och fortsatta
verksamhet. Vissa delar i framställningen har utvidgats och ytterligare in-
formation inhämtats utifrån syftet föreliggandemed utredning.

3.2.1 Aktuella problem

Under rubriken aktuella problem redovisas fem olika områden där vård-
högskolorna skiljer sig från övriga högskolor i landet. Dessa problemom-

2 13-0167 33



121993SOUhögskolefamiljen,ijämlikhetsamhället,irollvårdhögskolornasråden är
Kapitel 3lärarsta-undervisningsformernapraktik, samtteori ochmellansamspelet

kompetens.bens

samhälletrollVdrdhögskolornas i

forskningutbildning,bedrivashögskolelagenenligtskallhögskolaVid en
fär-ochkunskaperskallarbetehögskolansGenomutvecklingsarbete.och

samhälle.omgivandetillförmedlasdigheter
utvecklings-forsknings- ochbedrivamöjligheterVårdhögskolornas att

priorite-ochbetonathögskolarespektivehurberoende påvarierararbete
förlandstingen gjortolika attsatsningar devilkaverksamhet,dennarat

högskola.statligmedsamverkantillmöjlighetenarbetedettastödja samt
forsk-etableradetillkoppling denaturliginteharVårdhögskolorna en

församverkansformerolikahögskolornavidningsorganisationerna utan
knutnaintevårdhögskoloma ärAttutvecklats.harmöjliggöra dennaatt
kritis-till dentillgångmeduniversiteten,vidforskningsorganisationertill

vårdhögsko-försvårigheterinnebärtillgänglig,finnsdärka massa som
utbildningarnasinomforskarutbildningforskning ochbyggalorna att upp

frågaDennaverksamhetsområden.högskolornas an-ochkaraktärsämnen
fram-vårdhögskolornasförviktigastebland deutredningensågs varaav

utveckling.tid och
forskarutbildadbristoch påforskningsresurserbristande perso-Genom

tillmedverkagrad,tillräckligt högidag, ivårdhögskolomaintenal kan
omsorgsverksamhe-socialaochsjukvårds-ochhälso-utvecklingden av

medel-dereformeringensyfte med77,enligt Vård avettvarten som,
vårdutbildningarna.långa

bedriva forsk-förutsättningarvarierandehar attvårdhögskolomaAtt
iskillnaderfinnsdetdeltill påberorutvecklingsarbete attnings- och stor

olikahuvudmänolikasåvälmellanoch kompetens somkunskapssyn
högskoleutbildning-viktenlandsting betonasvissa attInomhögskolor. av

yrkesut-professionelltyngdpunktsinvårdhögskolan harvid mot enen
utbil-behovverksamhetenstillfredsställerhandi förstabildning avsom

utbild-föreskrifterhögskolelagensinnebärarbetskraft. Detta omdad att
skallutbildningenkravetgrundvetenskapligvilar attning på samtsom

falli vissaprioriteras ochinteforskarutbildningtillbehörighetallmänge
uppdragutredning påi denfaktum påtalas även avDettaifrågasätts. som

1992.Lindqvist,genomförts StälldalLandstingsförbundet av
ochkompetensvårdhögskolornasmeningar ut-deladeråderdetAtt om

organise-skildalandstingensi sättockså attvecklingspotential framtonar
lands-Majoritetensjukvården.ochinom hälso-FoU-verksamhetsin avra

forskningsavdelningarochi FoU-enheterorganiserat dennahartingen
fri-deinnebär ärkanslier. Dettacentralalandstingens attknutits tillvilka

hög-försvårari sinvilketvårdhögskolomatillförhållande turistående
såväl inomframåtkunskapsutvecklingendrivamöjligheterskolornas att

Iomsorgsverksamheten.vård- ochdirektai denutbildningarnas ram som
in-utnyttja kompetensenbörlandstingen bättreutredningen föreslogs att
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vårdhögskolorna avseende utbildnings-såväl utvecklingsarbete. SOU 1993 12om som
möjlighet tillEn detta vårdhögskolorna fårär koppling till Kapitel 3närmareatt en

landstingsrespektive forskningsorganisation.
Vårdhögskolomas kompetens iskulle högre grad kunna förutnyttjas

uppdragsutbildningar för konsultmedverkan inom landstingens olikasamt
verksamheter. Detta skulle stärka samverkan mellan utbildning och verk-
samhet samtidigt kompetensen inom vårdhögskolorna på ettsom mer
konkret strategisktoch kunde komma vård- och omsorgsverksamhe-sätt

till godo.ten
En avgörande fråga i detta sammanhang huvudmannaskap,är, oavsett

vilket och vilken målstrategisynsätt skall kunskapsutveckling-styrasom
inom de medellånga vårdutbildningarna vilka uppgifter vårdhög-samten

skolorna skall inomha för denna utveckling inom vård- ochramen om-
sorgsområdet.

Jämlikhet högskolefamiljeni

Enligt högskolereformen 1977 skall alla högskolor ha likvärdiga förut-
sättningar. Annat huvudmarmaskap bristandeoch för forskningresurser

vårdhögskolornagör i detta sammanhang ikommeratt läge änett annat
motsvarande enheter inom statligaden högskolan. När det gäller forsk-
ningsresurser kan motsvarande problem finnasdock bland mindreäven
och medelstora statliga högskolor dessa har viabl styrelseformenmen .a

inomlättare utifrån högskoleperspektiv prioriteringaratt göra verk-ett
samheten. Den ledningsorganisation finns inom den kommunalasom
högskolan intemedger möjligheter till självständiga ompriorite-samma
ringar.

En förutsättningarna for vårdhögskolomas fortsatta utvecklingsmöj-av
ligheter de har tillgångär och tillträde till den etablerade forskningsor-att
ganisationen med forskarutbildning fastaoch forskningsresurser. Mindre
och medelstora statliga högskolor har i olika utsträckning motsvarande
problem.

Förutom brist forskningstraditionpå saknas traditionäven vad gäller
internationalisering utbildningarna. Internationaliseringsarbetet kan haav
olika infallsvinklar där lärar-, student- och kunskapsutbyte viktigär en
del. En genomgång vårdhögskolornas genomförda och planerade verk-av

visarsamheter dock arbete med åstadkomma internationelltatt att ett ut-
byte både förväntaspågår och allt idel de olikastörre enheternasen
verksamheter.

Studerandeinflytandet kan olikapåutövas dels möjlighetensätt, genom
till representation i beslutsfattande viaoch dels studentorganisatio-organ

När det gäller beslutsfattande kan i dagens läge studerandenerna. organ
inom landstingens högskolor enbart representerade i olikade hög-vara
skolornas linjenämnder. styrelserna för de olika enheterna är sammansat-

allmänföreträdare, dvs. politiker, vilket inteta medger studerande-av ett
Övrigainflytande. inom vårdhögskoloma enbart rådgivande tillärorgan

respektive beslutsfattare. Linjesystemet och därmed linjenämndsorgani-
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1993 12för SOUformernajuli 1993 vilket innebärförsvinner fr.o.m. den lsationen att
3Kapitelförändras.studerandeinflytandet på något måstesätt

skil-vårdhögskolornaStuderandeorganisationernas uppbyggnad inom
inom statliga högskolan. Detverksamhet densig från motsvarandejer

samtligastuderandeorganisation tillvaratarfinns idag ingen samlad som
studerandeorganisationercentralaintressen. Lokala och ärstuderandes
studerandeorganisationemaefter yrkesområden. De centralaorganiserade

Spridningenorganisationer.fackligai sin till motsvarandeknutnaär tur
negativ effektorganisationer hakanstudenter antalöver stortett enav

organisationerna byg-i olikastuderandeinflytandet. Medlemskapet depå
tills vidare fö-kårobligatoriumfrivillig anslutning och detpå somenger

vid statlig högskola saknas.rekommer

praktikSamspelet mellan ochteori

sjuksköterskeutbildning-framförVårdhögskoleutbildningama och då allt
omorganisation utbildningarna skett underhar den somavgenomen,

sig praktiska vårdarbetet.haft fjärma från det1980-talet, tendens atten
organisationenutbildningarnas teoretiska innehållDetta gäller såväl som

utvecklingensatsningarpraktiska utbildningen. Stora har gjorts pådenav
utvecklingen den praktis-utbildningarnas teoretiska innehåll medan avav

teoretiska utbildningen harutbildningen haft prioritet.inte Denka samma
prakti-praktiska och därmedsig från det vårdarbetets,tenderat skärmaatt

innehåll.kens,
högskoleutredningens arbets-Sjuksköterskeutbildningen bedömdes av

läkarut-anknytning till praktiska sjukvårdsarbetetha det änsämregrupp
landstingen for såväl sjuksköterskeut-bildningen huvudmanärtrots att

sjuksköterskeutbild-orsak kanbildning vårdverksamhet. En attvarasom
klinisktläkarutbildningen, anknutna lära-ningen, till skillnad från saknar

utbildningens genomförande. Den lärar-vilka för den praktiskasvararre
ivårdhögskoleutbildningarna förutsätter ställetkonstruktion gällersom

utbildningensteoretiskaför såväl denskolornas lärareatt ge-ansvarar
praktiska kliniska undervisningen.nomförande för den ellersom

utbildningen byggerorganisation den praktiska påNuvarande attav
förpraktikplatserna tagit det direkta handled-personalen på över ansvaret

utbildningfall personalen såvälningen studenterna. I saknarmångaav
uppgift.funktionen tidsutrymme för dennafor handledandeden som

funktion i organisation blir konsultverk-Vårdlärarens denna mer av en
studerandenutvärderingssamtal genomförs med såväldärsamhet som

insatser i direktaOftast inte läraren den studerandes dethandledare. ser
denomsorgsarbetet. Trots detta det läraren betygsättervård- och är som

utbildningens genomförande. Högsko-efter praktiska Istuderande den
handledningen praktiskaleutredningen vikten under denpåtalas ut-attav

får tillräckligtbildningen förstärks och handledararbetet ta utrymmeatt
arbetstiden for vårdpersonalen.av

teoretiskauppdelning i för den ochGenom denna ansvarsområden
genomförande klyftan utbild-praktiska utbildningens har mellan den nya

36



ningen och det traditionella yrkesarbetet ökat. Ett visst spänningsförhål- SOU 1993 12
lande mellan utbildning och verksamhet i fallär många stimulans till Kapitel 3en
och förutsättning för utveckling kan vid fören differenser ledamen stora
till effekt.motsatten

Undervisningsformerna

Studier inom högskolan bygger traditionellt lärarleddapå självstudier, där
studenten den aktiveär kunskapsinhämtaren, själv för sinsom ansvarar
utbildning och läraren handledningsresurs.mer ses som en

Som tidigare redovisats lyftes de medellånga vårdutbildningarna, ge-
högskolereformen, från gymnasieorganisationnom in i högskolan. Ien

samband med detta startade intensiv debatt inom vårdhögskolornaen om
vilken pedagogik skulle bedrivas för bäst underlätta inlärningensom att
och samtidigt till kravet på högskolemiljö. Dennasvara debattupp en är

inteännu avslutad och flertaletpå vårdhögskolor bedrivs utvecklingsar-
beten försöksverksamheteroch vad gäller kursuppläggning, undervis-
ningsformer i utvärderingar utbildningarna.samt Högskoleutredning-av

arbetsgrupp ansåg det fortfarande finnsens att problem med uppbyggna-
den högskolemiljö, i falldettaav avseende enbarten det pedagogiska in-
nehållet och pekade i detta sammanhang följandepå faktorer

Av dagens lärarkår vid vårdhögskolorna har ingenmånga erfaren-egen
het högskolestudier. Detta medför svårigheterav identifiera sigatt med
högskolekulturen utifrån denna planera ochsamt genomföra utbildningar-

Som exempel det sistnämndapåettna. kan kompetensennämnas vid
handledning studerandes specialarbetenfördjupningsarbeten.av I detta
sammanhang diskuterades dessutom svårigheterna med utbildningar-att

karaktärsämnen inte klartär definieradenas utifrån relevant forskning.
Detta förhållande påtalades redan i Vård 77s betänkande. Problemet har
med andra ord, ansträngningar, intetrots stora kunnat lösas under de 15
år gått sedan högskolereformen. Ställdalsom Lindqvist, 1991, skriver

Om kvaliteten högskoleutbildningarnai skall målenuppnå hög-i
skolelagen lärarnamåste utveckla förmåga tillämpaatt veten-
skapliga ochteorier metoder. Detta endast möjligtär uppnåatt

lärarna själva deltar i såväl undervisning,om forskning kli-som
niskt hälso- och sjukvårdsarbete. Under de åren har vis-senaste

landsting på kompetensutvecklingsatsatsa stora resurser av
vårdhögskolornas lärare. Många lärare har disputerar och ande-
len forskarutbildade lärare kommer öka under de kommandeatt
åren.

Aktiv medverkan forskningi bidrar också till ökade internatio-
nella kontakter. En viktig aspekt forskningsaktivaärannan att
lärare förmodligen kan stimulera fler studenter till fortsatta stu-
dier forskarutbildningsnivå.på Detta förutsättningär fören att
vårdforskningen skall kunna utvecklas Sverige.i a.a. 6s.

Högskolan bådeär produktionsmiljö och intellektuellen miljö. Deten
finns såväl inom vårdhögskoloma bland avnämare skillnader isom syn-
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SOU 1993 12högskolernil-högskoleutbildning ochityngdpunktenbeträffandesätt var
3Kapiteltyngd-huruvidasammanhang äri dettafrågaavgörandeEnligga.skall

tillgodoseryrkesutbildningprofessionellpå somskall läggaspunkten en
vetenskap-påkravenpersonal ellerutbildadbehovverksamhetens omav

genomslags-fåskallforskarutbildningsmöjligheterochforskar-lighet,
i vårdhögsko-genomförandeutbildningarnasbeträffande somkraft såväl

haftproduktionstänlcandet över-tradition harAvverksamhet.totalalans
tilltillgångmedmiljökreativuppbyggnadbehovethanden enavavmen

lärarperso-studenter,såvälblandallt starkaresigkritisk växermassaen
förhållandebeskriver detta1992,Lindqvist,Ställdalnal avnämare.som

följande sättpå
tyngdpunkten iframförslandstingsföreträdare att enFrån vissa

yrkesutbild-professionellbörhögskoleutbildning utgöras av en
personalkravsjukvårdensochtillgodose hälso-kan me-ning som

and-kommer iforskarkarriärochvetenskaplighetkraven pådan
enligt minDettaifrågasätts. synsätthand eller gagnart.0.m.ra

hellerochutveckling intesjukvårdensochhäLso- enmening inte
sjuksköter-kvinnoyrkentypiskakarriärutvecklingmöjlig somav
högskolanmålen förtillvårdutbildningarnaskans. Att anpassa

skallocksåsjälvklartvårdutbildningarna an-utesluter inte att
målangi-dubblakrav. Dennasjukvårdensochhälso-tillpassas
medbedrivshögskoleutbildningar stat-andravelse har även som
Ävenlogopeder.ochläkarede förhuvudmannaskap omligt ex.

tordetraditioner såvetenskapligaandraharutbildningardessa
utbildnings-förmålsättninghelt givenändå framstådet som en
vetenskapliggodmedyrkesutbildninghuvudmannen att ge en

förankring.
kunskapsutveckling in-tillförhållningssättodramatisktEtt mer

traditionergamlaomgärdatshitintillsområdende avsomom
dessatillledakunnaskullearbetsterapi attomvårdnad,tex.

ochforskningbyggakunnaoch successivtkunde få uppmogna
utbildning-huvudman förforskarutbildning äroavsett somvem
vårdutbild-medellångaför demalenbalansbättre ienarna om

16a.a.landstingen.kan uppnås inom s.ningarna
efterföre ochvillkorVårdforskarestudieLandstingsförbundetsI -

135 fors-1992 fannsjanuariiredovisas det1992forskarutbildning att
ochvårdhögskolorfrångrundutbildningmed avkarutbildade personer

250fannstidpunktVidlicentiater.30-tal perso-cadessa sammaettvar
forskar-för devillkorenBeträffandeforskarutbildning.iregistreradener

redovisasutbildade att
forska inommöjlighetgrad harde hög% i attCa 30 attanser
denna möj-alls har% de inte10för sin tjänst. attanserramen

bland universitets-uppfattasmöjlighet störreDennalighet. som
dennalandstingsanställdaBlandlandstingsanställda. ansesän

vårdhögskoloma.utanföranställda påänmöjlighet större av
6a.a. s.

vårdhögskolomainommiljöninredentolkaskanresultatDetta attsom
innehar.disputeradedekompetenstillvaratar dentill fullohellerinte som
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De pedagogiska modeller kommit tillämpas har både fördelaratt SOU 1993som 12
och nackdelar de främja studenternas personligatt utveckling,avser vil- Kapitel 3
ket viktigt i vårdyrkena,är kan samtidigt motverka aktiv inlärning.men
Karakteristiskt för högskolestudier de frånär utgår denatt ansvarstagande
och lcreative studenten i intellektuell miljö stimuleras till såvälsom en
kunskapsinhämtande personlig utveckling. Trots detta redovisas allt-som
för ofta från studentlhåll inomdet vårdhögskolomaatt råder gymnasi-ett
alt på den studerandesynsätt vilket kan leda till passivisering lcrea-en av
tiviteten. En genomgång de redovisningar lämnats i vårdhögsko-av som
lornas anslagsframställningar inför de kommande budgetåren visartre
dock intensivt utvecklingsarbeteatt ett har bedrivits och bedrivs vad av-

det pedagogiska förhålhiingssättet.ser

Lärarstabens kompetens

Den övervägande majoriteten lärarna inom vårdhögskoloma inneharav
tjänster lärare inom kommunal högskoleutbildningsom vilka motsvarar
adjunkttjänster inom den statliga högskolan. Behörig inneha sådanatt
tjänst denär praktisk-pedagogiskgenomgått utbildning 60som poängom
dvs. vårdlärarutbildning. Vårdlärarutbildningen innebär lärarna haratt en
hög pedagogisk kompetens i jämförelse med motsvarande lärarkategori

statligainom den högskolan. När det gäller ämnesfördjupning och kom-
råder däremot förhållandepetens mellanmotsatt den statliga högskolan

och landstingens högskolor. Vårdlärarna har inte automatiskt djupare äm-
nesutbildning denän den deras studentermotsvarar skall ha.som

För öka möjligheten tillatt forskningsanknytning utbildningarnaav
ihar, enlighet med lärarutredningen, tjänster FoU-lärare inrättats.som

För inneha tjänstatt FoU-lärare krävs doktorsexamen ellersom motsva-
rande kompetens. Trots ökning antalet forskarutbildade lärareen be-av
räknar Landstingsförbundet andelen enbart 4 %att utgör den totala lä-av
rarkåren. För möjliggöra högskolemiljöatt krävs proportionernaen att
mellan dessa ändras till förmån för FoU-lärarna.grupper Detta dockär ett
arbete siktpå med tanke ringa tillgångpå till forskarutbildade personer
med adekvat utbildningsbakgrund.

Vid vissa enheter har forskartjänster kunnat inrättas vilka formellt är
knutna till universiteten med den övervägande delen tjänstgöring-men av

förlagd till vårdhögskolorna. Dessa tjänsteren har delvis och i vissa fall
helt finansierats respektive landsting. Detta har möjliggjortav närmareen
knytning universitetensmellan forskningsprogram och vårdhögskolorna.

Utöver finnsovanstående dessutom tiotal disputerade lärareett anställ-
da högskolelärare.som
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121993SOUfrågorOrganisatoriska3.2.2
Kapitel 3

fleraredovisadearbetsgruppen atttillsattaHögskoleutredningenDen av
landstingsägda hu-till detrelateraskundeproblemvårdhögskolomasav

vudmannaskapet.
företrädaremedutseddastyrelsersärskildahögskolan harstatligaDen
landsting-Inomhögskolan.vidoch lärarestuderandeallmänintressen,för

styrelser utgörspolitiskadäremot avförekommer somhögskolorens
denmedenlighetimotsvarande,ellerutbildningsnämndenlandstingens

verk-landstingensstyrningpolitiskförreglerdemokratinskommunala av
samheter.

utbild-änbeslutadockkan annatlandstingen att organenskildaDe
iVårdhögskolanVidvårdhögskolan.förstyrelseskallningsnämnd vara

di-1992januarisedanledningsorganisationen av enGöteborg utgörs t.ex.
direktio-infördirektansvarharrektordärrektorsämbeterektion och ett

förvaltningschef.tillikafalli dettaRektor ärnen.
utbildningsnämn-iföredragandeförvaltningschefenfallnormala ärI

beslutinflytandedirekt överinte har någotrektorinnebärDettaderna. att
gällerstyrelseformDenverksamheter. somvårdhögskolornasgällande

eller lärar-studerande-inte någotdessutommedgervårdhögskolornaför
inflytande.

huvud-vårdhögskolorna, oavsettviktenpåtalade attArbetsgruppen av
politiskaisåvälidentitet,ställning ochtydligare somfårmannaskap, en
vårdhögsko-stärkaföråtgärdmöjligEn attsammanhang.budgetmässiga

högskolestyrelser,utvecklingsmöjligheter ansågs separataattlornas vara
statligamed det mönst-i enlighetinrättasnämnd,ställningmed egensom

ret.
4.3.kapiteltillfrågahänvisas i dennaövrigtI

Forskningsanknytning3.2.3

påtagligavårdhögskolornasvarit mestforskningsanknytningen ettAtt av
Högskoleberedning-1977 påtaladeshögskolereformensedanproblem av

vilketuniversitetentillförlagdaidagforskningsresurserna ärfastaDeen.
förförutsättningarnaturligainte harvårdhögskolomainnebär sammaatt

utbildningforskning ochinstitutioner därdeforskningsanknytning som
iingår lärarnasverksamheterdessaorganisation och därtillhör samma

tjänstgöring.
skildavittmedutbildningartill följd1977 fickHögskolereformen att

forskning,anknytning tillavseendeförutsättningar, bl.a.traditioner och
högskolan.tillhörakom att

respektiveinomregionstyrelse1977 inrättadesjuli1denFr.o.m. en
för och under-verkauppgifternade atthögskoleregion. En största varav

inom hög-utbildningardeframför alltförforskningsanknytningenlätta
förförutsättningar detta,traditionsåvältidigare saknatskolan somsom

forsk-Genomvårdutbildningarna.medellängadehördetill denna grupp
utvecklings-olikatillstimulerastyrelsenkundeningsanknytningsmedel
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12SOU 1993möjlighe-stärkasyftehögskoleenhetemaolika attdevidprojekt varvars
Kapitel 3upphördeverksamhetRegionstyrelsernasforskningsanknytning.tillterna

forskningsan-fördelningmedarbetsuppgiften1988juni och30den av
197677högskolanför denriksdagenknytningsmedel avsatt nyasom

UHÄ.tillöverflyttades
hög-grundläggandeforskningsanknytning den77Vård ansåg avatt en

utvecklings-påverkakan kommavårdområdetskoleutbildningen inom att
innehåll ochvårdensinverka pådirekt kunnahärigenomoch ar-arbetet

betsformer.
försöka utveckla nå-handi förstakommittén, inteenligt attgällde,Det

i li-forskarutbildningentraditionellatill den utanmotsvarighetdirektgon
avpassadelämpligtutbildningrespektiveförochfinnagradhögka nya

nämndesdetexempel påforskninganknytning. Somförformer senare
involverahögskoleutbildningfortsatttill attmöjligheter samtförbättrade

utvecklingsarbete.iverksamhetenpraktiskaden ett
singenomgårstuderandede ut-förutsatteKommittén oavsettatt var

ihögskoleutbildninggrundläggandesin stortibildning skall de sam-ges
utveck-forsknings- ochförutbildning ochfortsattförförutsättningarma

lingsarbete.
för vårdyr-utbildningförutbildningsmål för sektornövergripandedeI

riksdagenfastställdessedanochkommittén föreslogken avsomsom
forskning.tillanknytningutbildningarnassärskiltuppmärksammas

anknytauppgiftenförrustadeutbildningen ut-inom är attlärarnaAtt
viktigastedekommitténforskningtill ansågsbildningarna avvara enav

arbetsformer be-innehåll ochmål,Lärarutbildningensförutsättningarna.
forskningsanknytningen denkravtill bl.a. dehövde avsomanpassas

Dessut-ställas lärarna.påskulle kommautbildningengrundläggande att
för lärarevidtogs deåtgärderkompetensutvecklandeförutsattes attom

forskningen.anknytning tillhadesaknade eller svagsom
kartläggningharforskningsrådet, MFR,MedicinskauppdragPå enav

Rinell Hermansson.Sverige genomförtsiomvårdnadsforskningen avav
forskningsmiljöernasomfattning,forskningensfrämstStudien gällthar

stödde behovforskarutbildningentillrekryteringen samtkaraktär, av
utveckling.omvårdnadsforskningens fortsattafinns försom

vård-forskning inomalliomvårdnadsforskningMed rapportenavses
fackligasåväl akademiskafinnsdetomsorgsområdetoch trots att som

deñnitionsfråga.kring dennamotsättningar
vårdutbildning någonintehögskolereformen räknadesFöre me-somen

utbildning-Omorganisationenforskarutbildning.antagning tillvidrit av
80UHÄs minstomfattandehögskoleutbildningbeslut attsamt omarna

förut-forskarutbildning ändradebehörighet tillskulle allmänpoäng ge
60 i karak-behörighet krävdessärskild poängradikalt. Försättningarna

anordnades.utbildningöverbryggandemedfördevilkettärsämnet att
förtill dennasökaomvårdnadsinstitutioneringa ut-fanns dockDet att

förbehörighetförkompletteringar behövdesytterligarebildning an-utan
institutioner.befintligatilltagning

forsk-forskningsområdet ochförpåpekar detRinell Hermansson att
arbe-forskargrupperi formflerautveckling krävsningens att avpersoner
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med problemområden ochtar problem. Detta innebärsamma typer SOU 1993 12av att
kritisk vissoch stabilitet nödvändigär och forsknings-sådanaen massa Kapitel 3

miljöer behöver tillskapas.
Fram till 1992 hade enligt Landstingsförbundets undersökning över

hundra med medellång vârdutbildning grund disputerat.personer som
Till detta kommer omvårdnadsforskare med utbildningsbakgrundannan

läkare och samhällsvetare.ex.
Forskningsmiljöema inom omvárdnadsforskningen, har enligt under-

sökningen, utvecklats i princippå olika tre exempelsätt dessatre på
samverkansformer redovisas ingåendemer

-Genom institutionerenhetercentrumbildningar med den direk-
uppgiften forska och forskarutbildata att inom omvård-ämnet

nadsforskning.
-Genom etablerade ämnesinstitutioner medicinskaatt inom och

samhällsvetenskapliga fakulteter forskarstuderandeantagit
med inriktning omvdrdnadsforskning.mot

-Genom olika samarbetsformer mellan berörda organisationer,
mellan institutioner vid statliga och kommunala hög-som ex.

skolor. a.a. 14s.
Institutionercentrumbildningarenheter för omvárdnadsforskning, med

fasta forskningsresurser och forskarutbildning i omvärdnadsforskning,
finns idag enbart i Linköping, Stockholm, Umeå och Uppsala. Vid Nordi-
ska hälsovårdhögskolan finns dessutom forskningsprogram i folkhäl-ett
soforskning Ämnesföreträdaremed inriktning vårdvetenskap.mot haren

vilket innebär omvårdnadsvetenskaputsetts fåttatt forskarut-status som
bildningsämne.

Enheterna relativtär små. Omvårdnadsämnet har dock kommit be-att
traktas forskningsämne, huvudsakligen inomett medicinskasom och
samhällsvetenskapliga fakulteter.

Som framkommer i sker omvárdnadsforskning tillrapporten delstor
vid institutioner primärt inte inriktadeär detta forskningsfält.som mot

harDet dock här byggts kompetens inom detta forskningsområdeupp en
och allt fler omvärdnadsintresserade forskare sigsöker hit. Detta har på
vissa håll lett till särskilda enheter föratt omvärdnadsforskrting bildats

Omvârdnadssektionen vid medicinska institutionen vid Karolinskaex. in-
stitutet. Doktoranderna vid dessa sektioner till forskarutbild-är antagna
ning vid de institutioner enheterna tillhör.som

Olika samverkansmodeller förekommer mellan landstingens högskolor
och universiteten se bilaga 2. Genom ömsesidiga avtal har förutsätt-
ningar för forskning forskarutbildningoch för studerande från de kom-
munala högskolorna Örebroskapats. I Kristianstads och läns landsting
har professurer i omvârdnadsforskningextra inrättats i samverkan med
universitetet inom respektive region. Dessa professurer dock vidär dags

intedato tillsatta bristande rekryteringsunderlag.pga.
Beträffande rekryteringen till forskarutbildning föreligger det skillna-

der mellan de olika utbildningslinjema inom vârdhögskoloma. En orsak
till detta kan utbildningarna sinsatt emellan skiljer sig vilketvara åt kan
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1993 12SOUförifrågakommaolikaförvarit olika lätt attdetinnebära grupperatt
3Kapitelforskarutbildning.

dispu-vårdhögskolorfrångrundutbildningmed som89deAv personer
14sjuksköterskorbarnmorskor,531977-1990periodenunderterade var

Licen-fyra arbetsterapeuter.och18 sjukgymnasterlaboratorieassistenter,
sjuksköterskorlbarnmor-12periodunderavladestiatexamen avsamma

arbetsterapeu-och tvåfem sjukgymnasterlaboratorieassistenter,skor, sju
grundutbildningrespektiveinomutbildadetill antaletförhållandeIter.

vida--sjukgymnastutbildningen gåttfrånstuderandeflestdettainnebär att
utbildning fråndisputerade medingafinnsDetkarriär.akademiski enre

tandhygienistlinjen. Detomsorgslinjen ellersocialahörselvårdslinjen,
utbild-dagensmajoriteteninomdoktoranderregistreradedock avfinns

rapport.Landstingsförbundetshämtadeuppgifternaningslinjer ur
omvårdnads-tillbidragsgivarenöverskuggandeden alltLandstingen är

vissaredovisats. Ikonstellationernaolikavid deforskningen ovansom
underMFR harkostnaden.totala% den100förlandstingetfall står av

för fors-miljoner kronor7,5bidragit med198586-199091perioden ca
omvårdnadsforsk-förprojektanslagochdoktorandtjänsterkartjänster,

ningen.
omvårdnads-inomkunskapsuppbyggnadfortsattmöjliggöraFör att

förvidtagasåtgärder attHermansson,enligt Rinellbehöver,forskningen
främja

kvalitetforskarutbildningensoch-forskningens
kontinuitetochkritiskmed-forskningsmiljöer massa

området-kompetensuppbyggnad inom
forskningsområdencentralaomvårdnadenför-prioritering av -

forskargrupperocholika yrkes-nätverksuppbyggandet mellan
samhäl-vårdoch idenförankring inom-forskningens omsorg

a.a.vårdgivarevårdtagare och möts.därsjukhusoch s.på
78

tillmöjligheternaUHÄ undersökaregeringens uppdrag1986fick att
forsknings-avseendehögskolakommunalstatlig ochmellansamverkan
vidtagasUHÄ bordeåtgärderföljandekonstaterakundeanknytning. att

be-forskarutbildningenunderstudiefinartsieringtill-Anslagen
destudiestöd förbehovetutökas förhäver möta nyaatt av

forskarstuderande.avgrupperna
med medel-forskarstuderandefordoktorandtjänster-Särskilda

övergångsperiod.undervårdutbildning bör inrättaslång en
för bl.a.forskarutbildningen.stöd tillutökabör sitt-Landstingen

26vårdhögskolorna. a.a.vidlärare s.
forskningsanknyt-tillmöjlighetervårdhögskolornasstärkaFör enatt

medi-199293, till defr.o.m. budgetåretregeringen beslutatharning att,
rörliganvisafakulteternasamhällsvetenskapliga resurs omcinska och en

fakultetsamhällsvetenskapligochmedicinskrespektivetill000 kr583
högskolan.kommunalainom denför lärareuniversitetsortrespektivepå

förläraredisputeradeanvändasfrämst avsedda egenMedlen är att av
lära-forskarutbildningförundantagsfall användasikanforskning avmen

UHÄ, arbetsgivare ochlandstingenenligtVidare krävdes, an-att somre.
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svariga for kompetensutveckling skulle bidra med Det SOU 1993 12resurser. senare
påpekas i 1990 forskningspolitiskaäven års proposition. Kapitel 3

Vårdhögskolornas villkor för forskninganknytning i nationelltett per-
spektiv varierar, tidigare dels beroendenämnts, på vårdhögskolornassom
lokalisering och dels olika landstingspå prioriteringochengagemang av
detta område. Vårdhögskolor på eller i närheten universitetsorter harav

naturliga skäl andra förutsättningar för samverkan med denav etablerade
forskningsorganisationen övrigaän vårdhögskolor. Det dock viktigt att
påpeka vissa landsting gjort betydande insatser föratt främjar vårdhög-att
skolornas arbete forskningsanknytningmed medan andra visat mindreett
intresse.

Ett krav den Högskoleutredningen tillsatta arbetsgruppen ställersom av
i sin beträffande forskningsanknytningrapport är varje student i hög-att
skolan, utbildningens huvudmannaskap,oavsett redan under studietiden
bör få information den kortaste och effektivaste fram till fors-vägenom
karutbildning och forskning inom sitt kommande yrkesområde. Detta för-

finnsdet tydligutsätter och fast struktur foratt samverkan meden en
forskningsorganisation.

3.2.4 Tj änsteorganisation

Tjänsteorganisationen, för vårdsektorn inom högskolan, omedelbartvar
efter högskolereformen 1977 samordnad med gymnasieskolan. Beträffan-
de sjuksköterskeutbildningen bedrevs den vid tiden inombåde gymnasie-
skolans och fristående sjuksköterskeskolor. fickDetta till följdram som

lärare anställda inom gymnasieskolanatt i vissa fall kom samtidigtatt un-
dervisa inom de båda skolfomierna. Gemensamma föreskrifter vad gäller
tjänstgöringsskyldighet förelåg. Riksdagens beslut studie-m.m. om en ny
organisation för de medellångavårdutbildningarna och omorganisationen
och omstruktureringen den kommunala högskolan föranledde lärar-av att
tjänstutredningen SOU 198033 även granskade denna del högskolan.av

Inom den landstingsägda högskolan skall enligt 23 §kap. 4 i högskole-
förordningen finnas två slags tjänster lärare, nämligen tjänst lä-som som

i kommunal högskoleutbildning och tjänst lärarerare med särskildsom
inriktning forskning och utveckling, vilka tillsättsmot styrelsen för ut-av
bildningen. Denna tjänstekonstruktion bygger lärartjänstutredningenspå
förslag.

För möjliggöra integrationenatt mellan teoretiska klinisktprakti-och
skamoment i utbildningen föreslog utredningen lärartjänster skulle in-att

underlagrättas på från båda dessa komponenter i utbildningen. Lärar-
tjänsterna skulle knutna till utbildningsorganisationen och inte tillvara
vårdorganisationen för bäst kunna tillgodose utbildningsverksamhe-att

behov.tens
Nu gällande föreskrifter for dessa lärartjänster finns i högskoleförord-

ningen, 23 kap.
5 § Behörig till tjänst lärare kommunali högskoleutbild-en som

ning denär som
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1993 12SOUellerutbildningslinjeallmändels har motsva-gått igenom en
Kapitel 3högskoleutbildning eller pa sättgrundlägganderande annat

erfarenheter,ochkunskapermotsvarandehar förvärvat
denmedutbildningpraktisk-pedagogiskdels har gått igenom

ochinriktning tjänsten avser,
den förmågaoch ierfarenheter öv-ochde kunskaperdels har

198398SFSväl.fullgöraför tjänstenbehövsrigt attsom
sigskiljerhögskolai kommunalUndervisningsskyldigheten för lärare

undervis-Enligt avtalstatliga. ärinom denbefattningarmotsvarandefrån
genomsnitttimmarär vilket880ningsskyldigheten högst ettmotsvarar av

undervis-högatimmarvecka. Den25maximalttimmarvecka dock22
forsk-bedrivainom tjänstens egetningsskyldigheten det svangör att ram

arbetsgruppenpåtalarDettautvecklingsarbete. ettochnings- pro-som
ämnesfördjupning och kompetensut-till denmöjlighetergällervadblem

förutsätter.högskolenivåundervisning påveckling som
omfattarriksdagens beslutochförslaglärarutredningensmedenlighetI

inriktningsärskildlärarkategori medtjänsteorganisation ävennuvarande
fungeravilka skallFoU-lärares.k.utvecklingsarbete,forskning ochmot

ochforsknings-utbildningen ochforskningsanknytningenförbas avsom
itill deltagandeövriga lärarestimuleraSyftetutvecklingsarbete. är att

utvecklingsarbete.forsknings- och
särskiltFoU-tjänsteninnebärutbildningsverksamheten ettInom ansvar

i grundut-förs inutvecklingsarbeteforsknings- ochkunskaperför att om
sinbyggafor antal lärare,möjligheter,Vidare skallbildningen. attett upp

medverkanvidareutbildning ochfort- ochkvalificeradkompetens genom
fungeraskallFoU-tjänstenutvecklingsprojekt skapas.forsknings- ochi
ochforsknings-stödstimulans och åtinformation,for ut-resurssom en

vårdper-ochlärarebedrivs andra såsomvecklingsprojekt grupperavsom
utbildningsorganisationen.tillknutnaFoU-tjänsternasonal. är

avseende23högskoleförordningens kap.iföreskrifter finnsFöljande
FoU-lärarebehörighet för tjänst som

särskild inriktningmedläraretillbehörighet6 § För tjänst som
vadkrävs,utvecklingsarbeteochforsknings- utöver sommot

motsvarandeellerdoktorsexamen§ 1 ochföreskrivs 5i
SFSskicklighet.pedagogiskerforderligkompetens samt

9081983
fors-med ochlärareförhållandet mellanangivits tidigare utanSom är

annorlunda inomhögskolan helt änkommunalakarutbildning inom den
forskningspoliti-i 1990påpekasförhållande årsi övrigt. Dettahögskolan

dok-lärare medandelenunderstrykerproposition regeringenoch attska
öka.måstetorsexamen

högskolankommunalainom denomvandla tjänsternagällerNär det att
Landstingsför-hari statliga högskolan,denmotsvarande demtill tjänster

kommitiorganisationerna avtalfackliga överensde attbundet och om
högskolelektorsbefattningar.tillbefattningar FoU-lärareomvandla som

dimensio-innehåll,vårdlärarutbildningensbeskrivningFör närmare av
kapitel 3.5.övrigt tilllokalisering hänvisas inering och
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3.3 Nuvarande studieorganisation inom vårdhögskolorna SOU 1993 12
Kapitel 3

För närvarande bedrivs inom vårdhögskolorna grundläggande högsko-
leutbildning inom sju allmänna linjer påbyggnadslinjer till dessa.samt
Samtliga linjer tillhör sektorn för utbildning för vårdyrken. Utbildningar-

följer dels allmänna riktlinjerna för grundläggande högskoleutbildningna
angivna i högskolelagen SFS 1977218 och dels allmänna riktlinjer för
sektorn för utbildning för vårdyrken, vilka godkändes vid 197980 års
riksmöte. De utarbetades parallellt med förslag till hälso- ochsenare nya
sjukvårdslag socialtjänstlag.samt

Utöver nedan redovisade påbyggnadslinjer finns antal lokala linjer,ett
fristående kurser och påbyggnadsutbildningar, frånutgående vård- och
omsorgsverksamhetens behov.

3.3.1 Hälso- och sjukvårdslinjen pâbyggnadslinjersamt

Enligt riksdagens beslut inrättades from. 1982-07-01 allmän utbild-en
ningslinje med benämningen hälso- och sjukvårdslinjen. Linjen har sex
olika inriktningar; allmän hälso- och sjukvård, psykiatriskmot vård, ope-
rationssjukvård och ögonsjukvård omfattande vardera 80 poäng samt
diagnostisk radiologi och onkologi omfattande 90vardera poäng.

VÅRDNär det gäller behörigheten till linjen hade 77-kommittén före-
slagit direkt anknytning mellan hälso- och sjukvårdslinjen ochen gymna-
sieskolans vårdlinje bl.a. med utgångspunkt från tanken återkomman-om

utbildning.de Utbildningsutskottet godkände detta förslag förutsattemen
dessutom, rekryteringshänseende, studerande från andra inriktning-ur att

inom gymnasieskolan skulle ha möjlighet till tillträde tillar linjen. Med
hänvisning till detta anordnades ettårig vårdinriktad kompletterings-en

inomkurs gymnasieskolan vilken skulle kompetens motsvarandege en
vårcüinjen och därigenom behörighet till studier vid hälso- och sjukvårds-
linjen. Efter genomgången kompletteringskurs kunde den studerande sö-
ka anställning sjukvårdsbiträde eller undersköterskaare inom sjuk-som
vården.

Hälso- och sjukvárdslinjens inriktning allmän hälso- och sjukvård,mot
80 Utbildningenpoäng syftar till den studerande under utbildningensatt
gång skaffar sig de kunskaper färdigheteroch erfordras för yrkes-som
funktionen sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård omfattan-som
de långtidssjukvård, medicinsk och kirurgisk sjukvård delar pri-samt av
märvärden såsom allmänläkarmottagning och sjukhemsverksamhet.

Hälso- och sjukvårdslinjens inriktning psykiatrisk vård, 80mot poäng
Utbildningen syftar till den studerande skaffar sigatt kunskaper far-och
digheter för yrkesfunktion sjuksköterska inom psykiatrisken vård.som

Hälso- och sjukvårdslinjens inriktning operationssjukvård, 80mot
Utbildningen syftarpoäng till den studerande skaffar sig kunskaperatt

färdigheteroch för yrkesfunktion sjuksköterska dels vid allmänen som
och specialiserad operationsenhet och dels vid mottagning kirurgiskav
karaktär.
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121993SOU80ögonsjukvárd, poänginriktningsjukvdrdslinjens motochHälso-
3Kapitelfär-ochsig kunskaperskaffarstuderandetillsyftarutbildning attDenna

oftalmologiskvid mottag-sjuksköterskayrkesfunktionfördigheter som
oftal-inomoperationsavdelning samtvårdavdelning, annanningsenhet,

verksamhet.mologisk
Utbild-90onkologi, poänginriktningsjukvdrdslinjensoch motHälso-
färdig-ochkunskaperskaffa sigskallstuderandetill densyftarningen att

behandlingsenhet,onkologiskinomsjuksköterskaarbeteförheter som
Behörighetenavdelning.isotopdiagnostiskochmottagningonkologisk

omfattatillutvidgats ävenfastställts attutbildningsplanensedanhar
vårdavdelning.onkologiskvidsjuksköterskatjänstgöring som

90radiologi,diagnostiskinriktningsjukvdrdslirzjens motochHälso-
kunskapersigskaffarstuderandedentillsyftarUtbildningen attpoäng

diagnostiskinomsjuksköterskayrkesfunktion ra-förfärdigheteroch som
utbildningens gång.sig underskaffastuderandeskall dendiologi

efterutfärdas,utbildninggenomgångenresultat an-godkäntmedEfter
soci-legitimationsjuksköterskanaren,nyutexaminerade avdensökan av

alstyrelsen.
80-till slutetsuccessivtminskadelinjentill avRekryteringunderlaget

starkmedinriktningarframför alltdrabbade spe-enMinskningentalet.
radiologi.diagnostiskonkologi ochoperation,psykiatri,cialisering såsom

198485för199181 läsåretDepartementspromemorianiuppgiftEnligt
% totala25 detcautbildningsplatserbeviljade000inte 1 avkunde ca

utbild-budgeteradeantalettill följdñck ocksåDetta attutnyttjas.antalet
ochökatsökandeantalet198687 harEfter läsåretminskade.ningsplatser

sjukvård.ochhälso-allmäninriktningentillfrämst motdå
inrikt-främstsjukvârdslinjen,ochhälso-tillrekryteringenökaFör att

försöksutbildning1986startade vårenspecialisering,starkmedningar
inriktningentilltillträde motvidgatmedi Lund, on-Vårdhögskolanvid

for demdirektantagningmed130omfattade poängUtbildningenkologi.
utvidga-Försöksverksamhetenbehörigheten.särskildadensaknadesom

diagnostiskonkologi ochinriktningenbådeomfatta mottilldes attsenare
Örebro. erfarenhe-positivadeföljdTilliVårdhögskolanradiologi vid av

tillförsöksverksarnheten attutvidgadessökandeantalökatmed ettterna
120130Utbildning poänginriktningar. ges nusamtligalinjensgälla om

vårdhögskolor.samtligaivid stort sett
beslutenligt1990,bedrivs sedani Stockholm avVårdhögskolanVid

försöksverk-institutetKarolinskamedsamarbeteiregeringen, ennära
120forskningsinriktningmedsjuksköterskeutbildning ommedsamhet

grundläggandesjukvård. Utöverochhälso-allmäninriktning motpoäng,
behörig-särskildadenutbildningenskallsjuksköterskatillutbildning ge

fakultetenmedicinskavidforskarutbildningtillför tillträdekrävshet som
tillbehörighetensärskildadenuppnåFörinstitutet.Karolinskavid att

20 poängforskningsförberedande momentforskarutbildningen läses om
skall pågåFörsöksverksamhetenutbildningen.ordinariemedparallellt

utvärderas.sedanochunder årtre
oli-finns sjusjukvårdslinjenochhälso-nuvarandetillanslutning denI

genomgångenbehörighet kräversärskildvilkapåbyggnadslinjerka som
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sjuksköterskeexamen. Samtliga påbyggnadslinjer tillhör sektorn för SOU 1993 12ut-
bildning för vårdyrken. Kapitel 3

Pdbyggnadslinjen obstetriski och gynekologisk vård, 50 barn-poäng
morskeutbildning Utbildningen leder fram till barnmorskeexarnen. Efter
ansökan legitimation hos Socialstyrelsen utfärdasom legitimation som
barnmorska.

I enlighet med l991921OO förlängs utbildningen from.prop. den 1
juli 1993 till 60 medpoäng anledning barnmorskans vidgade arbetsfältav

inom EG fastställdasamt direktiv. Enligt direktiven minimikravetär att
utbildningen skall omfatta 18 månader och bygga på sjuksköterskeut-en
bildning är.treom

Pábyggnadslinjen Utbildning i anestesisjukvård och intensivvård, 40
Utbildningpoäng leder fram till examensbenämningen Högskoleexa-

i anestesisjukvård för sjuksköterskor,men eller Högskoleexamen i in-
tensivvård för sjuksköterskor.

Pdbyggnadslinjen Utbildning hälso-i och sjukvård för barn och ung-
dom, 40 Utbildningenpoäng leder fram till yrkesfunktionen barn-som
sjuksköterska i barnhälsovård, Skolhälsovård och barnsjukvård, inkl.
barnhabilitering och barnpsykiatrisk vård.

Till utbildningen knyts examensbenämningen Högskoleexamen på på-
byggnadslinjen Utbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

Pdbyggnadslinjen Utbildning i hälso-öppen och sjukvård, 40 poäng
Utbildningen syftar till utbilda distriktssköterskoratt i primärvård och
Skolhälsovård. Efter genomgången utbildning erhålles Högskoleexamen
på påbyggnadslinjen Utbildning i hälso-öppen och sjukvär .

Päbyggnadslirzjen Pábyggnadsutbildning onkologiski omvårdnad 20
Utbildningenpoäng syftar till den studerande skaffaratt sig fördjupade

kunskaper och färdigheter i onkologisk omvårdnad alternativt nuklearme-
dicinsk diagnostik och omvårdnad. Till utbildningsbeviset knyts exa-
mensbenämningen Högskoleexamen pá pábyggnadslinjen Utbildning i
onkologisk omvårdnad uttryck vilkensamt ett inriktningsom anger som
den studerande genomgått.

Påbyggnadsutbildzzing i ortoptik, 20 Utbildningenpoäng syftar till att
den studerande skaffar sig de kunskaper färdigheteroch erfordras försom
arbete oroptist. Till utbildningsbevisetsom knyts examensbenämningen
Ortoptistexamen.

I enlighet med riksdagens beslut inrättas från och med den l juli 1993
sjuksköterskeutbildning omfattandeen 120 ochpoäng samtidigt avveck-

las hälso- och sjukvärdslinjen.
Den utbildningen skall inriktasnya allmän hälso- och sjukvårdmot och

breddas till sitt innehåll och därigenom generalistutbildning. Hu-ge en
vudsyftet med den utbildningsorganisationennya är den skallatt ge en
bred bas för verksamhet sjuksköterska inom hälso- ochsom sjukvård och
samtidigt förbereda Övrigaför fortsatta studier. inriktningar inom nuva-
rande hälso- och sjukvårdslinje kommer anordnas i formatt påbygg-av
nadsutbildningar till den sjuksköterskeutbildningen..nya

Utbildningen ingar i den examensordningen och leder framnya till yr-
kesexamen med benämningen sjuksköterskeexamen.
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syfte medEtt omorganisationen bredda behörigheten tillär sjukskö- SOU 1993 12att
terskeutbildningen. tillträdeFör till kommande utbildning gäller dels all- Kapitel 3

behörighet för högskolestudiermän och dels särskild behörighet vilken
fastställs respektive huvudman prop. 199192 100 121.av s.

Fr.o.m. l juli 1993,den linjesystemetdå upphör, kommer systemet
påbyggnadslinjermed Enligtupphöra. fattade beslut föreskrivs frånatt

statsmakterna enbart utbildning till barnmorska skall finnas, vilkenatt
Övrigaomfattas denäven examensordningen. päbyggnadslinjerav nya

anordnas påbyggnadsutbildningar inom för lokala linjer ochsom ramen
fristående kurser och organiseras inriktningar olika verksam-motsom
hetsomráden.

3.3.2 Hörselvårdslinjen

Enligt riksdagens beslut inrättades 1982-07-01 allmän utbildningslinjeen
med benämningen hörselvårdsiinjen och omfattar 80 Utbildning-poäng.

finns inrättad fyra platser ipå landet, Göteborg, Lund, Stockholm ochen
Örebro.

Syftet linjenmed den skaffarstuderande sig de kunskaper och deatt
färdigheter erfordras för yrkesfunktion hörselvårdsassistent in-som som

olika delar samhällets hörselvárd.om av
Till utbildningsbeviset knyts examensbenämningen Hörselvärdsassi-

stentexamen.
Pábyggnads-fördjupningsutbildningar anordnas dessutom inom ramen

för anslaget till lokala linjer och fristående kurser.
Genom den högskolereform genomförs den 1 juli 1993 beslutarsom

inte längre riksdag regeringoch hur utbildningen för hörselvärdsassi-om
skall anordnas. Detta beslutas huvudmannenstenter för utbildningen.av

3.3.3 Laboratorieassistentlinjen pábyggnadslinjersamt

Enligt riksdagens beslut inrättades 1 1982den juli allmän linje meden
benämningen medicinska servicelinjen. Linjebeteckningen ändrades
fr.o.m. juli1 1985 tillden laboratorieassistentlinjen. Linjen tillhör sektorn
för vårdyrken omfattar 90och Linjens karaktärsämnepoäng. biomedi-är
cinsk laboratorievetenskap inriktningmed metodik.mot

Syftet utbildningenmed studerande förvärvaär skall de kunskaperatt
och färdigheter fordras för självständigt kunna arbeta labora-attsom som
torieassistent inom skilda slag laboratorier i samhället. Utbildningenav
skall också stimulera den studerande till medverkan i kontinuerligen
kunskapsutveckling inom karaktärsämnet biomedicinsk laboratorieveten-
skap och för fortsatta studier inom högskolan.

Utbildningen består basdel omfattande grundläggande laborato-av en
riemetodik lägst 50 och specialiseringsdelpoäng högst 40om en om

Inom specialiseringsdelenpoäng. finns inriktningar klinisk fyrsiolcigi,mot
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1993 12morfolo- SOUmolekylärbiologibiokemi ochmikrobiologi,kemi,klinisk samt
3Kapitelcellbiologi.gisk

laboratorieassistentlinjenExamensbenämningen Högskoleexamen på
utbildningsbeviset.tillinriktning knytsangivandemed av

utbildningenutökningföri landet planerarvárdhögskolorFlera aven
svårighe-beroendelaboratorieassistentlinjen bl.a. på120 inomtill poäng,

kvalitativt bättreför kunnarekryteringen också ut-med att ge enter men
i GöteborgVârdhögskolanVidlqav.utifrån starta-bildning avnämarnas

hösten1991 i Stockholm120 ochförsöksverkanthet poängdes omen
laboratorieve-biomedicinsk120 iomfattandeutbildning1992 poängen

påbyggnadsutbildningar knu-olikavarianter därfinns ocksåtenskap. Det
erbjuderi Karlskronaexempelvis Vårdhögskolantits till linjen ut-ensom

i datalogi.10bildning poängom
påbyggnadslin-finns antallaboratorieassistentlinjenanslutning tillI ett

jer.
bioteknik, 40ochmolekylärbiologiUtbildningPábyggnadslinjen i

laboratorieassistentlinjens karaktärsäm-ifördjupningtilllederpoäng, en
laboratorievetenskap.biomedicinskne

fördjupade kunskaperskaffar sig detill studerandeLinjen syftar att
immunologiskabiokemiska,inomsjälvständigt arbete detförkrävssom

högsko-förbereda för fortsattaarbetsfaltetmolekylärbiologiskaoch samt
examensbenämningen Högskole-utbildningsbeviset knytsTilllestudier.

laboratorievetenskap.biomedicinskiexamen
stude-syftar till den24klinisk cyzologi,Påbyggnadslinjen i poäng att

för arbetefärdigheter krävsochskaffar sig kunskaperderande somsom
cytologassistent.

Cytologassistent-examensbenämningenutbildningsbeviset knytsTill
examen.

tillsyftar denblodgruppsserologi, 6Pábyggnadslinjen i poäng att stu-
förfordras arbetefärdigheterochskaffar sig de kunskaperderande som

blod-blodgruppsserologisk verksamhet, pålaboratorieassistent inomsom
Eftertransplantationsimmunologisk verksamhet.inomcentraler ge-samt

utbildningsbevis.utfärdasutbildningnomgángen
juli 1993 beslutargenomförs 1högskolereforrn dendenGenom som

laboratorieassistenterförutbildningenregering hurinte riksdag och om
utbildningen.förhuvudmannenDetta beslutasskall anordnas. av

Även upphör medlaboratorieassistentlinjen pá-beträffande systemet
Påbyggnadsutbildningar kanjuli 1993.from. den lbyggnadslinjer an-

linjer.lokalaför fristående kurser ochinomordnas ramen

linjen3.3.4 Ortopedtelmiska

utbildningslinje1983 medjuli inrättades allmänmed den 1Från och en
80 100ortopedtekniska linjen omfattandebenämningen poäng.

ortopedin-yrkesfunktionenfinns inriktningar,linjenInom två moten
UHÄortopedtekniker. in-yrkesfunktionen beslötochgenjör attmoten

inriktning120ortopedingenjör omfatta ochriktning skall poäng motmot
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ortopedtekniker 60 Enligt utbildningsplanen utbildningarnaskall SOU 1993 12poäng.
planeras utifrån behovet samordning utbildningarna.mellan Kapitel 3av

Utbildningen syftar till de studerande skaffar sig de kunskaper ochatt
färdigheter fordras för ortopedingenjör respektive ortoped-attsom som

tillgodosetekniker handikappadeskunna behov ortopedtekniska hjälp-av
behandling habiliteringrehabilitering.medel med anknytande och Inrikt-

ningen ortopedtekniker skall färdigheterde kunskaper ochävenmot ge
fordras för hjälpmedelstekniker.arbete Studerandes förmåga attsom som

medverka i forskning och utvecklingsarbete skall utvecklas och studeran-
utbildningende skall under fådessutom kontakt med aktuell ortopedtek-

nisk forskning.
Utbildningen finns i Jönköping enligt inriktasskall kursplanensom

nordisk ortopedtekniskaarbetsmarknad avseende detmot en gemensam
innebärområdet. Detta under utbildningens undervisningengång skallatt

ortopedtekniska innehållbelysa den verksamhetens och organisation in-
de nordiska länderna. Utbildningen har med andra ord hela Nordenom
upptagningsområde.som

Till utbildningsbeviset skall knytas examensbenämningen Högskole-
ortopedtekniska linjen med angivande vilken inriktningpåexamen av

den studerande genomgått.
Utöver den grundläggande utbildningen fördjupningskurs inomenges

ortopedteknik, 30 Behörig fördjupningskursensökapoäng. denatt som
ortopedteknisk utbildning inriktninggenomgått med ortopedingen-mot

jor.
Genom den högskolereform genomförs 1993den l juli beslutarsom

inte riksdaglängre och regering utbildningenhur till ortopedingenjörom
och onopedtekniker skall anordnas. Detta beslutas huvudmannen förav
utbildningen.

3.3.5 Rehabiliteringslinjen påbyggnadslinjersamt

Rehabiliteringslinjen inrättades from. juli 1983.den l Linjen omfattar
100 linjenInom finns inriktningar, arbetsterapipoäng. två ochmoten en

sjukgymnastik.mot
Basdelen består dels 10baskurs med för flertaletpoäng ettav en om

linjer inom sektorn for utbildning för vårdyrken innehåll.gemensamt
Dels finns alternativatvå kurser lO naturvetenskaplig kurs el-poäng,om
ler vårdinriktad kurs beroende på den studerandes behörighetsbakgrund.

Fortsättningsdelen 80 tillhar ändamål den studerandepoäng attom
skall skaffa sig sådana färdigheterkunskaper och fordras för själv-som
ständigt inomarbete verksamhetsområdet rehabilitering. Inriktningen mot
arbetsterapi skall tillgodose utbildningsbehovet för individ- miljöin-och
riktad verksamhet inom områdena personlig vård, boende fritid och arbe-
teskola. Inriktningen sjukgymnastik i sin tillgodoseskall utbild-mot tur
ningsbehovet för sjukgymnastisk inomverksamhet sluten sjukvård och

inomvård uppsökande och förebyggandeöppen vård.samt
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Det övergripande syftet med linjen SOU 1993 12den studerande sådana all-är att ge
färdigheter erfordras för Kapitel 3och grundläggande kunskaper ochmänna som

självständigt, kritiskt respekti-och utvecklande arbete arbetsterapeutsom
sjukgymnast.ve

utbildningsbevisenTill knyts examensbenämningarna Arbetsterapeut-
examen respektive Sjukgymnastexamen.

finns Rehabiliteringslinjens inriktning arbetsterapiFör närvarande mot
i Sverige; Jönköping, Linköping,på Boden, Göteborg, Lund,åtta orter

Örebro.Umeå, Stockholm och
Rehabiliteringslinjens inriktning sjukgymnastik finns idag sjupåmot

i landet; Linköping,Boden, Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå ochorter
Uppsala.

utbildningarna statligtI Lund och Stockholm har huvudmannaskapett
medan övriga bedrivs landstingav .

Frågan huvudmannaskap för sjukgymnastutbild-ett gemensamtom
ningen föremål för särskild utredning 1986 U 1985F. Utredning-var en

föranledde inte förändrat huvudmannaskap de aktuella utbild-någoten
ningarna.

Pábyggnadslinjen Utbildning arbetsterapi, 20 inrättades 1986.i poäng
Inom linjen finns fyra inriktningar, primärvård, läns- ochmot moten en
regionsjukvård, psykiatrisk vård och rehabilitering. Ut-mot moten en
bildningen organiserad finns 10så det delär poängatt en gemensam om
och del fyra inriktningarna.och de Till utbild-en som avser var en av
ningsbeviset knyts examensbeteckningen Högskoleexamen påbygg-på
nadslinjen Utbildning i arbetsterapi med angivande vederbörande in-av
riktning.

Pâbyggnadslinjen Utbildning sjukgymnastik, 20 inrättadesi poäng
1986. Påbyggnadslinjen skall med i förutgångspunkt målen hälso- och
sjukvården, omsorgsvården socialtjänsten bl.a. fördjupade kun-samt ge
skaper för sjukgymnastisk verksamhet. Kunskapsutvecklingen detnär
gäller sjukgymnastikens begreppsbildning, teori och metod skall främjas

stimulera till ide studerande medverka utveckling.sådan In-samt att en
linjen finns fyra inriktningar, primärvård, läns- ochmot motom en en re-

gionssjukvård, psykiatrisk och habilitering. Tillvårdmot mot ut-en en
bildningsbeviset knyts examensbenämningen Högskoleexamen på på-
byggnadslinjen Utbildning i sjukgymnastik med angivande vald in-av
riktning.

Riksdagen har beslutat utbildningen till såväl arbetsterapeutatt som
förlängassjukgymnast skall från och med den l juli 1993 till 120 poäng.

Samtidigt med detta avvecklas påbyggnadslinjerna i anslutning till reha-
biliteringslinjen. utbildningarnaDe ingår i den examensordning-nya nya

leder framoch till yrkesexarnen benämningenmed arbetsterapeutexa-en
respektive sjukgymnastexamen.men
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3.3.6 Sociala omsorgslinjen SOU 1993 12
Kapitel 3

Från och i juli 1982med inrättades allmän utbildningslinje med be-en
nämningen sociala omsorgslinjen. Linjen tillhör försektorn vårdyrken
och omfattar 80100 poäng.

linjenInom finns olika inriktningar, äldre- och handikapp-tre moten
inriktning I, psykiskt utvecklingsstörda ilerhandi-ochmotomsorg en

kappade inriktning H och socialpedagogiskt behandlingsarbetemoten
inriktning III.

Linjen uppbyggdär basdel 20 och inriktnings-poängav en om av en
specifik fortsättningsdel omfattande 60 för inriktningpoäng I och och
80 för inriktning lll.poäng

Syftet med linjen inom det sociala arbetsfältetär tillgodoseatt dels be-
hovet utbildning för föreståndar- och assistentfunktioner och dels förav
andra ledande tjänster inom äldre- och handikappomsorg, omsorg om
psykiskt utvecklingsstörda flerhandikappadeoch socialpedagogisktsamt
behandlingsarbete inom främst socialtjänstens hem för vård och boende

inom kriminalvårdöppenvård, och hem för särskildsamt tillsyn.
Utbildningen leder fram till Högskoleexamen socialapå omsorgslin-

jen till vilken angivande inriktning skall knytas.av
Genom bl.a. svårigheter med rekrytera tillstuderande linjens inrikt-att

ningar I och bedrivs sedan läsåret 198788 försöksverksamhet meden
sammanslagning dessa till variant omfattande 100 Dessut-poäng.av en

vissahar förändringar i tillträdesreglerna gjorts. Utbildningen lederom
fram till bredare yrkesfunktion inom social Resultatet franen omsorg.
denna försöksverksamhet positivt ochär antalet sökande har ökat.

Utbildning inom social ingår i den examensordningen ochomsorg nya
leder fram till Social omsorgsexamen.

3.3.7 Tandhygienistlinjen

Från 1977-07-01och med inrättades allmän utbildningslinje benämnden
tandhygienistlinjen. Linjen omfattade 40 ochpoäng ledde fram till en
Tandhygienistexamen.

Utbildningens syfte bl.a. den studerande skulle inhämtaatt sådanavar
kunskaper färdigheteroch fordrades för yrkesverksamhet tand-som som
hygienist med tyngdpunkt förebyggandepå insatser. Utbildningen skulle
också den studerande förgrund fortsatt högskoleutbildning och förge en

hand fördjupapå sina kunskaper i karaktårsämnetatt och sinaegen yrkes-
kunskaper.

utbildningsbevisetTill knöts examensbenämningen Tandhygienist-
examen.

enlighetl med proposition 1990912100 bilaga beslöt riksdagen att
fr.o.m. 1992-07-01 förlänga tandhygienistutbildningen till 80 poäng samt

utbildningen skall leda fram till legitimation.att
Utbildningen syftar till den studerande skall förvärvaatt de kunskaper

och färdigheter fordras för självständigt arbete tandhygienist.som som
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1993 12SOUforsk-förstuderandeförbereda denbl.a.Utbildningen skall dessutom
Kapitel 3karaktärsomráde.tandhygienistensinomutvecklingsarbetenings- och

Tandhygienist-examensbenämningenutbildningsbeviset knytsTill
examen.

undervisningenkliniskaför denKostnader3.4

oansenligomfattar ickevardutbildningarnas innehållmedellångaDe en
utbild-%50 ellerutbildningarvissaundervisning, ikliniskdel mer avca
utbild-delundervisning denkliniskMedningstidens längd. avmenas

ochvärd-handledning skolans ellerunderstudenten,ningen om-avsom
utbild-inomsig platsbefinner på änpersonal,sorgsverksamhetens annan

framför offent-alltinomomfattar utbildningsplatserDettaningsenheten.
regi.lig

faktis-utifrånkostnadsberäkning gjord deingentill datofinns dagsDet
Samtliga beräk-medför.undervisningenkliniskakostnader denka som

schabloniserad kostnad.utifrånningar gjortshar en
beräkningar fråni sina1979 utgickHuvudmarmaskapsutredningen en

frånhandledningstimmarveckaframför allt antaletschablonisering av
sjukvårdsenhetensdriftskostnaderökade såsompersonal,verksamhetens

eventuelltvidUtredningen utgick fräntelefonpersonalkläder, att ettetc.
praktikplatssam-försjukvärdshuvudmärmenförstatligande skulle svara

för denkostnadernaberäkningar uppskattadesUtifrån gjordaordningen.
krstuddag. Antalet dagar50 70ochundervisningen till mellankliniska

motsvarande beräkna-avdelning ellersig klinikbefann pådå studenterna
80-110medföra kostnaddagarâr vilket skulletill 1,5 miljonerdes omen

miljoner kliniska undervisningen.lerär för den
finansiering dentillförslaglandsting harStockholms länsInom ett av

bedrivsutbildning FoUUutvecklingsarbete denforskning, det samt som
inomutarbetatsFinansieringen harutarbetats.inom verksamheten ramen

landstinget, s.k. Stockholms-inom denekonomisktför styrsystemett nytt
modellen.

1991Lindsten, påtalasIrapporten
FoUU-komponenternade olika inombakgrund attatt mot av

varandra, och verksam-medintegreradeverksamheten såär att
sjukvår-sammanflätad med hälso- ochhelhetheten intimtärsom
dels hurberäknasvårigheter vad gällerden, uppstår attstora

dessa medel skalldels hurbudgetmedel bör avsättas,stora som
sjuk-respektive kliniker,komponenternade ingåendefördelas pd

3aa.hus s.m.m.
grundutbildning, inomunderfor läkarstuderandeUtbildningskostnaden

204 000 utbildningsplats. Dennatill krför LUA-avtalet perangesramen
förstatliga LUA-bidraget. Kostnadernaförgrunden detutgör ensumma

till l 720klinisk undervisningen beräknas kr.studerandevecka under den
laboratorieassistenter iskattasBeträffande sjuksköterskor och rappor-

undervisningen till 23 motsvarandekliniskaför denkostnadernaten av
grundutbildning. kostnaderna be-Attför läkarstuderande underkostnader
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blirräknas lägre beror bl.a. handledningskostnadema förväntaspå SOU 1993 12att va-
lägre de studerandes bidrag till verksamheten 3högre. Antalet Kapitelärsamt attra

studerandeveckor med klinisk undervisning har för Stockholmsregionen
beräknats till 45 600 följer för kliniskakostnaden den undervis-attvarav
ningen till 52 300 000 krår. sjukgymnastutbildningenuppgår Då ica
Stockholm statligthar huvudmannaskap förlagd till Karolinskaoch ärett
institutet finns statliga förLUA-medel detta ändamål, motsvarande
18 000 utbildningsplats.kr per

Den kostnadskalkyl redovisas i bygger schablonise-pårapportensom
rade beräkningar redovisar inte faktiskaoch de kostnaderna för klini-den
ska undervisningen för studerandekategori.någon

beräkningEn kostnader för den kliniska undervisningen har ut-av
redningens uppdrag tagits fram sjukvårdsförvaltningen i Kristianstad.av

förUnderlag beräkning inhämtatskostnaderna har in från 80 praktik-av
arbet.splatser. Förvaltningens merkostnader uppskattas till 500 000 krca
300 studenterår. Kostnadsberäkningen grundar sig tidsåtgång fördenpå
planering innan studenten anländer till avdelningen eller motsvarande

Beroendeuppstår. på antalet studenter utbildningsnivåpåsom samma
praktikarbetsplatsoch erfarenheterhandledarens handledning be-samt av

räknas tidsåtgången till mellan 5 och 10 timmar planeringsperiod.per
Detta tidsbortfall i flertaletmåste fall täckas vikarier vilketmed medför
ökade kostnader.

Den tidsåtgång fortlöpandeuppstår handledning, kun-som genom
skapsöverföring, kontakt med vårdlärareskola utvärdering och be-samt
dömning enligt förvaltningen, insatserdeuppvägs, studenternaav som

fr.a. slutet sin tid praktikarbetsplatsen.gör på Man kommer alltsåmot av
fram till kostnad endast 1 600 utbildningsplatspå kr och år.en per

Jämtlands läns landsting har beräkningargjort kostnader för denöver
kliniska undervisningen. Beräkningar har gjorts avseende kostnader för
den praktikundervisning Vårdhögskolans lärare och dels kli-som ges av
nikernas handledningskostnader.

För sjukvårdslinjenhälso- och utbildningskostnadenberäknas för den
kliniska undervisningen %78 kostnaderna för utbildningenutgöra påav
linjen. kliniska %Att den utbildningen 78 kostnadernaupptar av uppges
bero bibehållen utbildningstradition, ambitionsnivånpå för praktikun-en
dervisningen lärarnas tjänstgöringsavtal. 43För stude-samt en grupp om
rande beräknas kostnaden för högskolans praktikplatsundervisning till
42 012 272 kr.

När det gäller kostnader för praktikhandledning vilken prak-ges av
tikplatsens personal rimligtdet dessa kostnadervägaatt motegen anses
de intäkter följd denuppstår studerandes arbetsinsats.som som en av
Värdet de kunskaper den studerande och Vårdhögskolans lä-av nya som

tillför praktikstället betraktas i detta sammanhang rekryte-samt attrare
ringen personal underlättas. Den bedömning kostnadergörs är attav som
och intäkter balanserar varandra.

Vårdhögskolan i Falun har tillsammans med för olikarepresentanter
inomverksamheter landstinget gjort personalekonomisk kalkyl fören

handledning vårdhögskolans studerande under klinisk utbildning. Avav

55



1993 12SOUförhål-handledning ochförförutsättningarnaframgårredovisningen att
3Kapiteltill praktikplats. Kalkylenpraktikplatsfrånskiljer sigi övrigt åtlanden

överallt. Detverklighet råderi stycken dendärför inte allaspeglar som
10-tal praktikplatserförankratsdock påursprungliga underlaget har ett

realistiskt.och har bedömts som
finns för handled-från vårdhögskolanförutsätter lärareKalkylen att en

studie- ochutvecklingsprojekt,uppföljning studerandesning och se-av
Tidsåt-yrkeshandledaren.pedagogiskt stöd förförminarieuppgifter samt

vecka underfyra dagarför studerandeberäknadgången är sexpersomen
motsvarande.klinik ellerbefinner sigveckor på

5 020 vilkettill krberäknatsstuderande harKostnaden motsvararper
Kostnadenfrån personalen.motsvarandehandledning ellertimmars44

000 för handledaren och13 krfrån månadslöntimme utgår omenper
44 timmar ingår plane-dessaavdelningsföreståndaren. I16 000 förkr

Vårdhögsko-handledning, kontakter medringintroduktion, fortlöpande
informationfortbildningutvärderinguppföljningbedömning,lans lärare,

fortlöpandetilltiden denhandledarutbildning. åtgårDenoch största
36 timmar. Denperioden beräknasvilken utgörahandledningen under

12 timmar vilkentillhar beräknatsinsatser i vårdarbetetstuderandes re-
44 timmar.från 54 tilltidsåtgångenursprungligadenducerat

för kliniskaredovisade kostnaderna denjämförelse mellan deEn un-
kostnadsbild beräk-följandepraktikplatsens kostnaderdervisningen ger

90 siffrornad på års

klinikensundervisningför kliniskKostnad
kostnader

krÅP150 90 siffror25Stockholmsmodellen års
krÅP 90 siffror471Kristianstadsmodellen 1 års

krÅPÖstersundsmodellen 0
krÅP 90 siffror18 360 årsFalumodellen

Vårdlärarutbildning3.5

före-högskoleutbildning gäller deinom kommunallärareFör tjänst som
3.2.4.redovisats i kapitel Somi tidigareskrifter detta arbete gene-som

värdläranitbildningbehörighetrellt gäller genomgångenkrav på motsva-
praktisk-pedagogisk utbildning.föreskrifternas kravrande på

organisationen vidinom högskole-finns det lärareFör närvarande som
tillöverförd från gymnasieskolan högskolan1977 fick tjänstreformen en

förformell behörighetvårdläranrtbildning och därmedsaknaroch som
landstingskommunala vårdhögskolorna.anställning inomlärare desom

laboratorieassistentutbildningeninomVissa gymnasielektoreradjunkter
debehörighet har ämneskunskapformell desaknar ävent.ex. somom en

via lärarutbildning.kunnat erhålla
erhållit före högsko-grundutbildning delärarna harFlertalet somav en

högskoleutbildning.lereformen därmedoch saknar egen

56



1993 12SOUfr.o.m.regeringen detriksmöte beslutade197677med års attenlighetI
3Kapitelbenämningen vård-linje medallmäninrättadfinnas1977-07-01 skall en

för verksamhetförberederLinjen60omfattandelärarlinjen poäng. som
arbetsmark-högskola,statlig kommunalochgymnasieskola,inomlärare

utbild-i övrigt inom denvuxenutbildning ochkommunalnadsutbildning,
förekommer.utbildningsämnenlinjensningsverksamhet där

40ämnesutbildning och poäng2060 poängAv dessa poäng utgör
utbild-skallutbildningsplanenEnligtutbildning.praktisk-pedagogisk

pla-och andragymnasieskolanförtill läroplaninnehåll relaterasningens
efter genomgångenstuderandeskolformer denföraktuella deärner som

lärare.tjänstgörakommautbildning kan att som
nedanstå-uppfyllerutbildningen dentillBehörig är ett avatt antas som

ende krav
vida-och harsjuksköterskasjukskötarelegitimationsvenskhar som

kunskaperjämförbaradärmedpåbyggnadslinje ellerreutbildning
sjuksköterskatjänstgöringvitsordadvälminst två årshar somsamt

sjukskötare
arbetstera-yrkesområdenföljandegrundutbildning inomhar ett av

laboratorieassistent,hörselvårdsassistent,fotvårdsspecialist,peut,
röntgenassistent, sjukgym-radioterapiassistent,operationsassistent,

mil.ålderdomshemsforeståndaretandsköterska,tandhygienist,nast,
minst eftertjänstgöring inom yrketvitsordadvälhar två årsoch av-

utbildning.slutad
de skallgällertandsköterskorfotvårdsspecialister och attBeträffande

ilärokursslutfördprövning avseende ämnetsärskild anato-undergåttha
vårdlinjens2hygien i årskurs påmikrobiologi ochfysiologimi och samt

åldringsvård.sjukvårdochför hälso- samtgren
Ämnesutbildningen deltagandeutbildningeniinriktas deskall mot yr-

utbildningenpraktiskt-pedagogiskaDenkaraktärsämnen.kesgruppemas
utbildningsplanenUtifrånpraktik.metodik ochpedagogik,omfattaskall

de-kursplanerfastställaankommit linjenämndernapåhar det att som mer
genomförande.utbildningarnasföreskriftertaljerat omger

sammanlagti landet medbedrivs idagVårdlärarutbildning på ortersex
392 årsstudieplatser;

vårdlärarutbildningförInstitutionenUniversitetet i Göteborg,
VårdlärarlinjenLinköping,iUniversitetet

Vårdlärarlinjeni Malmö,LärarhögskolanUniversitetet i Lund,
VårdlärarlinjenStockholm,lärarutbildning iförHögskolan

vårdlärarutbildningInstitutionen förUniversitetet i Umeå,
Vårdlärarlinjen.Universitetet i Uppsala,

utbildnings-lärarkandidaternavidaretillsutbildningen erhållerUnder
förkostnadlcrmån9 vilket10 000omfattande mån statenarvode ger en

regeringenföreslårbudgetpropositionlaår. att40 miljoner I åretsom
in.bidrag drasdetta

Lärarutbildning199192UbU20,betänkande,utbildningsutskottetsI
inrättandetenhälligt förslagettillstyrkte utskottet ut-av en nyomm.m.,
utbildning förpraktisk-pedagogisk40bildningslinje poäng gymna-om

fr.o.m.upphöragymnasielärarutbildningarnuvarandesielärare avses
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budgetåret 199394. Till denna utbildning skall studerande tidigare SOU 1993 12som
inhämtat de för läraryrket adekvata ämneskunskaperna kunna Lin- Kapitel 3antas.
jen förutsätts till övervägande del kumia anordnas för alla ka-gemensamt
tegorier blivande lärare inom gymnasieskolan.

Beträffande värdlärarutbildningen idag omfattar 60 poäng,som varav
20 poäng ämnesfördjupning,utgörs utgick utskottet från detav att nya
förslaget inte kommer innebära minskad ämnesfordjupningatt jämförten
med motsvarande utbildning idag. Det förslaget till gymnasieläramt-nya
bildning kommer för värdlärarnas del, för tillträde till utbildningen, kräva
minst 20 ämnesfordjupningpoäng denutöver grundläggande ämnesteore-

Ämnesfördjupningentiska högskoleutbildningen. skall det kravmotsvara
ställs inom nuvarande várdlärarutbildning. Någon skillnad finnssom där-
intemed mellan gymnasie- och högskolelärare.
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12235,219utvecklingPågående4

traditionerolikahelttvauniversitetenoch representerarVårdhögskolorna
Universiteten harlmnskapssyn.forskning och enutbildning,gällervad

innebä-utbildningforskningsåvälfrihet ieftertradition somsträvanav
Kunska-uppdragsgivare och avnämare.tillrelationifrihetrande bl.a. en

akademiskforskningfripåbyggerdialog ochfrii enutvecklas -pen
förmedlingsåvälgällerkontakt vadinternationellmedkunskapstradition

kunskapen.utveckling avsom
avnämarnasframför alltharverksamhet styrts avVardhögskolornas

kunskap.arbetskraft ochbehovkommunernasochlandstingensdvs. av
värdhögskolorna.förhuvudmänär ävenAvnämama

profile-koncentration ochhögskolan kräverforskning iUtbildning och
för kunnaforskareochlärare attkritiskaminstavissring med massaen

framtiden.förkvalitetgodutveckla en
redovisas långtgå-anslagsframställningarvårdhögskolornasfleraI av

forskning. Fleraförstärktgrundutbildning ochutbyggdförende planer
forskarut-medforskningsresurserfastaefterlyser egenävenhögskolor

bildning.
utveckling sä-omfattandepräglassjukvardsomrâdetochHälso- enav

förkonsekvenserfårvilketomvårdnadsmässigthögteknologisktväl som
intarhögskolorUniversitet ochforskningsplanering. enutbildnings- och
metodikmedicinskframgällerdetsamhälleti när att att tarollcentral ny

spridningenochundervisningenvärderingen,för avteknologioch samt
dessa.

vissochvârd-grundutbildning förbedrivs om-vårdhögskolomaVid
bedrivsForskningenforskning.omfattningi mindresorgspersonal samt

till dessa.anknytningmeduniversitet ellervid landetshuvudsakligen
forskarutbildning.forskning ochförhuvudansvarUniversiteten har ett

samtidigtgrundforskningkliniskochteoretiskskapasGenom denna ny
vidutnyttjasforskningsresultatenerhållnaDeutbildas.forskaresom nya

ivilkakunskaperteknologier ochmetoder,utvecklingen nyanyanyaav
Universiteten ärvärd.och bättreeffektivare genomtillbidrarsin tur en

värdering.ochmetodikutvecklingföransvarigaforskningsverksamhetsin

VerksamhetsinriktningochStruktur4.1

verksamhe-reformeringgenomgripandenärvarandeför avDet pågår en
kvalitativakvantitativa ochbådemedlandstingochbådeinom statterna
Samtidigtminskas.ellerläggsavvecklas,Myndigheterinslag. samman

ökadverksamheteninriktning motochinyorientering synsättsker aven
beslutsfattande.decentraliseringresultatorientering ochmâlstyrning, av

utvecklingbörjanendasttroligenhittillsförändringar är av enDe sett
90-talet.delunderpågåkommer stor avatt ensom
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Universitets- och högskoleämbetet lades ned myndighet den 1 juli SOU 1993 12som
1992. Högskolorna för betydande uppgifter tidigare Kapitel 4ges nu ansvar som
handlagts på central nivå. Exempel sådanapå uppgifter är

planering utbildning forskningochi av
prövning inrättandeoch professurert av
samordning utbildnings- forskningsfrågoroch ii landetav
planering utbildningarnas innehåll och studieorganisation-k av
planering utbildningar utifråni- behovavnämarnasav nya
dimensionering utbildningari av
antagning studerandet av
urval- och behörighetsbestämmelseri

för kvaliteten upprätthållst attansvar
uppföljnings- och utvärderingsansvart
internationalisering.t

Högskolorna har ställt sig positiva till denna utveckling. För möjlig-att
förnyelse forgöra och kunna tillvarata den frihet denatt högsko-som nya

lelagen högskolorna krävs också reellt inflytande planeringger överett
och beslut inom berörda verksamheter. Det regelsystem fr.o.m.nya som
den 1 juli 1993 gäller för den statliga högskolan möjliggör detta. I prakti-

innebärken det högskolesystemet varje högskoleenhet blir be-nya att att
traktas i utsträckning fri högskolastor med resultatansvarsom en eget
utifrån vissa grundläggande krav tilldeladeoch resursramar.

Denna utveckling medför högskolornas kontaktytor redanatt måstenu
breddas och utökas regering, myndighetergentemot och andra samhälls-

och högskolor både nationellt och internationellt.organ Högskolorna
måste ha viss basorganisation med kompetens och framfören resurser av
allt planerings-, utrednings- och driftkaraktär för dessaatt motsvara nya
och utökade krav. Vid EG-inträde kommer dessaett krav ytterligareatt
skärpas. Reformer förnyelseoch dessutommåste i huvudsak inomske
givna ekonomiska Målstyrning och decentraliserat beslutsfattanderamar.
och instrument för bättre effektivareochansvar användningses som av
knappa inom den offentliga sektorn samtidigt kvalitetenresurser isom
verksamheten måste säkras.

Ett sekretariat för kvalitetskontrollnytt högskolornas utbildning ochav
forskning har nyligen bildats. En myndighet, förVerket Högskole-annan
service, får serviceinriktade uppgifter universitet och högsko-gentemot
lor. Denna myndighet finansieras delvis delvis universi-nya staten,av av

och högskolor själva i dentet villmån de utnyttja myndigheten.
Flera landsting inför eller planerar införa ekonomiskanu att styr-nya

i vården bl för kommasystem till med resursfördelningenatt rätta i.a. en
allt knappare ekonomi. De innebär i huvudsaksystemen uppdel-nya en
ning i beställare- och producentroller för primärvårdens enheter och sjuk-
husens kliniker. Budgeteringen blir befolkningsrelaterad och styrning av

resultatorienterad.resurser
Högskolorna inga myndigheterär i vanlig mening och utbildning och

forskning tillhör de områden kan förutses Ökat stöd. Det hind-som ges
dock inte redovisade allmänna förändringarrar att iovan och kom-stats-

munalförvaltningarna också berör högskoleområdet. Det gäller in-t.ex.
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riktningen målstyrning i för detaljstymingstället nuvarande SOU 1993 12detrnot samt
ökade resultatredovisningpå och effektivt Kapitelkravet resursutnyttjande. 4

införandetFör vårdtögskolornas del kan marknadsorienteratettav sys-
risk förinnebära för utbildning forskningoch ochtem atten resurser

minskarFoU-arbete därför mindredessa påträngande i det kortaäratt
perspektivet akuta hälso- och sjukvårdsproblem. därförMedelän måste

möjliggöra kliniskför utbildning forskning inomochavsättas att ramen
för hälso- och sjukvårdsorganisationen.

30 %Idag Sveriges gymnasister vidare tillKnappt högre utbild-går av
Genomsnittet för %.ning. OECD-området ligger 40 Endast 12på ca ca

% rekryteras till utbildningardessa och längre, dvs.årär treav som pro-
internationell akademiskmed standard. I detta perspektiv detgram synes

viktigt utbildningsprogramfler i högskolan treåriga. Bådegörsatt rege-
ring och riksdag har också uppmärksammat Sveriges eftersläpning och

föråtgärder vidtas utöka antalet högskoleplatser höja och stär-att samtnu
högskoleutbildningarna.ka kvaliteten i Samtliga högskoleutbildningar

skall omstrukturering följa internationellaockså krav.genom
Utbldningsdepartementets diskussionspromemoriaI Forskningens

inför 2000-taletutmaningar strategi påtalas behovet antaletatten av-
forskarstiderande inomökar teknik och naturvetenskap, eftersom dessa
områden bedöms ha relevans for näringslivets långsiktiga utveckling.stor
Regeringen samarbetsprojekt mellan näringsliv, universitet el-attmenar
ler högskolor kunna främjabör detta syfte. Som exempel härpå nämns

läkcmedelskemia
arbetsvetenskapi
välfärd och-k omsorg
sjulvårdsadministrationi
hälsoekonomii
rehabilitering.a.

Flera dessa områden kan forrelevanta med medellångav vara personer
vårdutbilining.

4.2 Samverkan mellan högskolor

En fortsatt utveckling ytterligare olikasamverkan mellan högskole-mot
prioritet förenheter Sverigesnäste vårdhögskolor skallattges vara rus-

kraventade högskolan 2000.pånöta åratt mot
anslutning tillI Högskoleutredningen studiehar gjorts omfatt-överen

ningen formernaoch för samarbetet mellan vårdhögskoloma och dea
statliga lögskolorna se bilaga 2. denna framgårAv samarbetet haratt

kraftigtutvecklas under de fem Mer hälftenåren. vårdhög-änsenaste av
skolorna formnågon samarbete med universitet.något De formelladar av
samarbetsavtal har i förstagällerupprättats hand samarbete medsom me-
dicinsk ftkultet, och i andra hand institution inomnågon samhällsveten-
skaplig ttkultet. Samarbetet med de mindre och medelstora statlig hög-

vantskolorna mindre omfattande och oftast formaliserat.1211

61



1993 12SOUplaner snabbUnder allra dock påde åren ut-rapporterassenaste en
Kapitel 4samlokalisering ii del fallbyggnad detta samarbete, en genom sammaav

i fall samordning i högskole-byggnader och del en gemensamen genom
organisation.

formaliseradSyftet med samverkan kansådan atten vara
övergripandeutforma målgemensamma

högskoleutbildningfor alltillämpa regelsystemsamma
kvaliteten i grundutbildningenstärka

ibredda kompetensen lärarkårenstärka och
forskningsanknytningenstärka

forskningsproñlområdenutveckla antalett
forskarutbildning distans iförutsättningar bedriva påstörre attge

universitetsamarbete med
planeringsamordna

effektivisera bibliotek, administrationresursutnyttjande avseende
och lokaler

för internationaliseringbredda basen-k
bidra till regionala utvecklingen.dent

for fles-finns olika organisationsmodeller denna samverkan. På deDet
utifrån förutsättningar för denhåll idéerna de lokala gällerärta som en-

planeringsstadiet.skilda regionen varierande och Hu-så länge påännu
kan variera från samlat statligt huvud-vudmannaskapet komma att ett

till fristående kortfattad beskrivningmannaskap skolor. Nedan ges en av
sinsemellan olikasådana samverkansprojekt med karaktär.några

vissa forskartjänsterAvtali om gemensamma

flera landsting träffats vissa forskartjänster inrätta-Inom har avtal attom
förläggas landstingensde vid universitet skall till vårdhögskolor. Exem-

professur i omvårdnadsforskning i förlagd tillpel härpå Lundär extraen
ii Kristianstad, professur i omvårdnadsforskningVårdhögskolan extraen

Örebroförlagd till i mil. Lund KristianstadUppsala Várdhögskolan och
inom för enhet för vårdforskningsamverkar också ramen en gemensam

flertal forskare och viss överbryggande utbild-där andra samverkarett
ning ges.

Centrum för omvårdnadsvetenskap i Uppsalat

iVid universitetet Uppsala finns för vårdvetenskap. Förutomcentrum ett
antal forskartjänster stöd för forskningsanknytning forskningochges

inriktning främst medicin. Vidmed samhällsvetenskap och centralpå
finns inrättad.professur Avtal har slutits landstingmed knu-en sex som

förtits till omvårdnadsforskning bidrar till ñnan-och desscentrum som
siering.
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SOU 1993 12kompetensutveckling inomför vårdför vårdvetenskap ochCentrumi
Kapitel 4i Stockholmoch omsorg

universitet harinstitutet vid StockholmsVid Karolinska centrum-resp
i Stockholm i syftei med Vårdhögskolanbildningar inrättats samverkan

forskarutbildning för med medellångforskning ochstärkaatt personer
vårdutbildning. Verksamheterna leds styrelser är sammansattasom avav

f.n. omfat-landstinget enheterna harfrån och De bådaföreträdare staten.
forskningsmedelinnefattar forskartjånster, rörligatande budget somsom
seminarieverksamhetvetenskapliga kriterier,efterfördelas i konkurrens

m.m.

i i Linköpingför omvårdnadsforskning Umeå ochInstitutionernat

i Linköping finnsi vid Hälsouniversitetetuniversitetet Umeå ochVid
företrädesinstitutioner i omvårdnadsforskning bådalandets enda avsom

i omvårdnadsforskning. innehavarna har sjuk-ordinarie Bådaprofessurer
finnssköterskeutbildning grundutbildning. I Umeå väl utvecklatettsom

Hälsouniversitet medicinska fa-Vårdhögskolan. har denmed Isamarbete
i organisation inomVårdhögskolan integrerats samladkulteten och en

Linköping bibehållet huvudmannaskapuniversitetet i med statenavmen
landstinget.resp.

forskning utveckling iför och GöteborgNämnden

frånVid universitetet i Göteborg har nämnd med ledamöter Vårdhög-en
samhällvetenskapliga fakulteten bil-medicinska fakulteten ochskolan,

forskarutbildning inomför forskning och dedats stärka ämnesområ-att
vårdutbildningama för-medellånga Nämndenden de representerar.som

vissa forskningsmedel studieplaner för forskarutbild-delar granskarsamt
ning före registrering. Vid universitetet i Göteborg finns också landets

professur i vårdpedagogik.enda

mellan vårdhögskolorna i SkåneSamverkank

KristianstadÄnge1-LundHelsingborgi Malmö, ochVårdhögskolorna
sikte fullständiginlett samordning ochholm har samarbete med påett en

universitetet statlig högskoleutbildninganslutning till i Lund och övrig
inom regionen hittills idvs. Skåne. Projektet har resulterat ett gemensamt
utbildningsprogram för de samverkande vårdhögskoloma.
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SundsvallÖstersundUniversitetsprojektet Omegai SOU 1993 12i
Kapitel 4

statligaProjektet innebär samordna de ihögskolornasträvan atten
Östersund ÖstersundSundsvall och med vårdhögskolorna i och Sunds-

vallHärnösand. Som första till samgående kommer de olikaett steg ett
ihögskolorna högskoleorganisationgå medatt samman en gemensam en

styrelse huvudmannaskap förändras.utan attgemensam resp.

4.3 Lednings- och styrformer

universitet iSvenska och högskolor har likhet övriga europeiska uni-med
versitet tradition självstyre kollektivtlång med och kollegialten av an-

för verksamheten. Genom kritiska diskussioner forskareochöppnasvar
och lärare emellan verksamhetens uppläggning och genomföran-prövas

villde. På detta den akademiska friheten utbild-sätt värna samtman om
ningens forskningens kvalitet.och

Enligt den högskolelagen det inseendestyrelsen skall haärnya som
universitetets eller högskolans angelägenheter föröver och attansvara
uppgifter fullgörs. föreskrivsdess Det vidare för ledningendetatt av

verksamheten under styrelsen skall finnas vidnärmast rektor varjeen
universitet och högskola.

Till iledamöter styrelsen skall med bakgrund i verksam-utses personer
for universitetshögskolanshet betydelse utbildnings- eller forsknings-av

uppdrag. Rektor skall ingå i styrelsen. Normalt bör rektor också ord-vara
förande i styrelsen detta regleras i lagen. Däremot regleras i lagenmen

lärare och studerande har representerade i styrelsen.rättatt att vara
direktiven tillI Huvudmannaskapsutredningen samtliga lös-attanges

ningar skall inflytande frånmedge studerande och ilärare styrning och
ledning vårdhögskolornas verksamhet verksamheten bedrivsattsamtav
utifrån högskoleförordningens bestämmelse statlig högskoleutbild-om
ning. För detta inom landstingenuppnå krävs for ledningmodellatt en ny

styrningoch högskolans verksamhet. ledningsformerNya ochstyr-av
införasdåmåste hur huvudmannaskapsfrågan löses.oavsett

En väsentligt ökad decentralisering uppgifter och beslutsrätt frånav re-
gering och myndighetercentrala till den enskilda högskolan för-kräver
ändringar inom vårdhögskoloma fördelningavseende uppgifter ochav

administrativadet tillstödet verksamheten.samtresurser
En sådan ske med iöversyn måste utgångspunkt de målsättningar som

gäller för högskolans verksamhet för framtiden från kraftigtdensamt av-
reglerade styrningen från statsmakterna införs fr.o.m. juliden 1som
1993.

Målsättningen måste hur huvudmannaskapet bliroavsett attvara - -
skapa ökade förutsättningar optimalt klara den lokala hand-att av nya
lingsfriheten för beslut hur utbildnings- eller forskningsverksamhetenom
skall genomföras.
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Nuvarande styrjformer för landstingens högskolor SOU 1993 12
Kapitel 4

Landstingens högskolor har inte någon motsvarighet till de statliga hög-
Ävenskolestyrelsema. vissa landsting har genomfört försöksverk-om

samheter med högskolestyrelser är sammansättningenegna dessa olikav
de statliga de fortfarande i huvudsakatt har politiskgenom en samman-
sättning och saknar studeranderepresentation.

Styrelsen för den landstingskommunala högskolan i normalfalletär ut-
bildningsnämnden. Denna är politiker och har flerasammansatt av upp-
gifter utanföräven högskolan såsom gymnasieskola, jord- och trädgårds-
utbildningar kulturfrågor.samt

En fundamental skillnad den statligaannan högskolanmot rektorsär
ställning i organisationen. Rektorn för vårdhögskola ingår inte i styrel-en

och oftast underställd utbildningschefförvaltningschef.sen Dettaen
har medfört antal rektorer formelltatt ett aldrigstort sinmöter styrelse
för överläggningar for högskolan viktiga beslut.om

Detta har givit otydlig ledningsorganisation och lett tillen osäkerhet
skall besluta i frågor rörandeom verksamheten.vem flerasom I landsting

har rektor dock vidnärvarorätt utbildningsnämndens sammanträden.

De statliga universitetens och högskolornas ledning

I departementspromemorian Fria Universitet och Högskolor Ds
19921 diskuteras olika ledningsñlosoñer för universitet och högskolor.
Med den ökade frihet och kommer gälla for högskolornasansvar attsom
verksamhet i framtiden påpekas styrelsernas uppgifter bliratt allt viktiga-

Stora krav kommer ställas på samtligare. att styrelseledamöter. De har att
utifrån sin kompetens och erfarenhet verka i högskolans intresse. De skall
således inte företräda särintressen sig utanför eller inom högskolan.vare
Såväl lärare studerande skall representerade.som vara

Enligt förslaget skall rektor chef främsteoch företrädare för hög-vara
skolan. Eftersom rektor skall ha ställning chef för den myndighet,som

universitet eller högskolaett från förvaltningsrättsligsom är synpunkt,
bör denne regeringen efter förslagutses styrelsen.av Dessa riktlinjerav
har under hösten 1992 följts i regeringens proposition 1992931upp
Universitet och Högskolor. Riksdagen beslöt enligt förslagen i januari
1993.

Med sådan ordning beskrivs i propositionenen försvinnersom termen
rektorsämbete i den statliga högskolan idag består rektor ochsom av en
förvaltningschef. Det givetär lärosäte kring rektoratt kanett behöva en
kvalificerad administrativ ledning dess sammansättning kommer in-men

riksdagen och regeringente ireglera författning.att Detta innebär enty-
digt det rektoräratt chef forär högskolan.som
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121993examensordning SOUKonsekvenser4.4 av ny -
4Kapitelutbildningsfrågor i systemnyttett

bedrivas i199394fr.0.m.högskoleutbildning kommer attGrundläggande
därmed. Huravvecklaslinjesystemetnuvarande or-Detform kurser.av

får beslu-utformasskallutbildningengrundläggandedenganisationen av
sannoliktkommeruniversitet. Detta atthögskola ellerenskildvarjetas av

variationerhögskoloruniversitet ochmellanskillnadersåvältill somleda
uppläggning. Ut-studiernasgällervadutbildningsområdenolikamellan

beståendestudieprogram,individuellafränbildningsutbudet kan spänna
rekommenderadetillfördjupning,olika gradmedkurserfritt valda avav

utbildningsprogram.till fastaochstudiegångar
lin-nationelltformiregleringencentrala ettdenmedsambandI avatt

organisation ochhurbeslutahögskolavarjeavvecklas måstejesystem om
genomföras. Deochskallutbildningsverksamheten nu-planering utseav

1993.juli Det ärden lavveckladeskalllinjenämndemavarande vara
dekommersåförnyelse ärkraven på me-storatroligtdock ävenatt om

i formgenomförasdelentillvårdutbildningarna största att av re-dellånga
tillfram yrkesexa-därför de lederbl.autbildningsprogram,fasta attlativt

yrken.bestämdalegitimation förmedmina, flera
examensordning-enligt denutfärdaPrövning rätten nyaatt examenav

inrättadenyligendetförslagefterregeringengöraskommer avatt aven
såledeskommerExaminationsrättenutvärderingssekreteriatet.nationella

universi-ochför högskolorVillkoretgiven.för allagånginte att envara
vederbörandeskalltilldelas deneller rättenbehålla attfä er-varatet att

fordringarna.kvalitativauppfyller deutbildningarbjuder som
juli1finns fr.0.m. denhögskoleutbildningengrundläggandeInom den

examina1993 generellafyra
160minststudier poängefterMagisterexamen om-k
120minststudier poängefterKandidatexamen om-k
80minststudier poängefterHögskoleexamen omi

studietidenvarierandeefterYrkesexameni
ämnesfördjup-krav påocksågällerkandidatexamenmagister- ochFör

i60respektive ämne.80 poängminstomfattande ettning
nationellaalla tre-gymnasieskolan kommer attI den varaprogramnya

till hög-behörighetframtiden allmänisådantVarjeåriga. gerprogram
skoleutbildning.

för olika kur-behörighet krävassärskildbehörighet kanallmänUtöver
ochuniversitetenskall beslutasDennautbildningsprogram.och avser

möjligheter-de bästakunnabörEtt sådantsjälva.högskolorna system ge
kvalitetskrav.särskildasinahävdaochhögskolaför varje att angena

såväl djuphardoktorandernaForskarutbildningen bygger på somatt
hög kva-kunnautbildning. Förgrundläggande garanteraibredd sin att en

be-den allmännariksdagen beslutatforskarutbildningen harlitet inom att
fr.0.m.120till80 poängfrånforskarutbildning höjs poängförhörigheten

fortsättning-iskallbehörighetskraven ävensärskilda1993. Delden juli
höjning defakultetsnärnnd. Beslutetrespektivefastställas avom enaven
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allmänna behörighetskraven till forskarutbildning flertal 1993 12påverkar SOUett ut-
inombildningar vårdhögskolorna. Kapitel 4

Regeringen tidigare angivithar antalet doktorsexamina bör fördubb-att
till 2000.las fram Detta mål kräver avsevärda insatser, inteår minst eko-

nomiska, förbl.a. underlätta doktorandernas studiemöjligheter och föratt
förstärka handledningen.att

Efter minst forskarutbildning finns möjlighettvå års avlägga licen-att
tiatexamen.

I de fördjupade ämnesstudierna skall ingå självständigt arbeteett om
minst 10 for kandidatexamen minst 20ochpoäng eller tvâpoängett om

minst 10vardera for magisterexamen. Den ämnesmässigapoängom
bredden regleras inte centralt skall omfattaden minstutöver två äm-att
nen.

Regeringen i sin proposition 199293 1 riktlinjer för vilka hög-anger
skolor fär utfärda dessa generella examina nämligensom

Magisterexamen fär utfärdas universitet och högskolor fastmed-k av
forskningsorganisation, dvs. i de forskarutbildning.harämnen Ma-
gisterexamen skall också enligt förslag i 1992127Ds Magisterexa-

vid högskolor få vidvissa de högskolor fastharutövermen som
forskningsorganisation i vissa vid Högskolan i Karlstad,ämnenges

Östersundden sammanslagna högskolan i SundsvallHärnösand och
Örebro.vid högskolorna i Växjö ochsamt

Kandidatexamen får utfärdas samtliga universitet statligaoch-Av av
högskolor.
Högskoleexamen får utfärdas samtliga högskoleenheter in-i samtav

de kommunala vårdutbildningarna.om
Flera de kommunala vårdhögskoloma har framfört starka önskemålav

få utfärdaockså kandidatexamen. Detta kan komma beviljas ef-attom att
särskild prövning de uppfyller de krav regeringenter ställer påom som

ämnesmässig djup och bredd lärarkompetens.samt

4.5 Internationella frågor

Sverige har till skillnad från manga andra länder högskolesystemett som
omfattar yrkesutbildningar.även Högskoleutbildning skall bygga på en

integrering mellan grundutbildning, forskning och forskarutbildning samt
utvecklingsarbete.

iFlera länder Europa genomförthar eller planerar genomföra för-att
ändringar inom högskolan. Som exempel kan under 1992nämnas att om-
vandlades olikade polytechnics i Storbritannien till universitet. Vid
dessa universitet utbildas bl.a. laboratorieassistenter och sjuksköterskor.
Även College of Higher Education möjlighethar bli universitet. Föratt

få universitetkallas måste college fåttha utfärdaatt rätten examinaett att
inklusive research degrees, ha minst fyra heltidsstudentertusen varav
minst degreepå level courses.tre tusen

I Danmark genomförs reform den högre utbildningen. Huvud-nu en av
linjer i reformen bl.a. avreglering,är decentralisering och kvalitetssäk-
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12SOU 1993vissa fallinträdeslcraven ikvalitetssäkringen kommerled iring. Som ett
Kapitel 4efterklarafå vidare studentstudera måsteskärpas. För ettattatt proven

BachelofsExamensordningen innehållerförstadet året. tre steg; en
degree efter ytterligare ochMasters två årefterdegree år,tre enen

masters-nivån.doktorandstudierefterPh.D. års övertre
nyligenvårdutbildningarnamedellångaoch Island har deI Norge på

i sambandantalet högskoleenheteruniversiteten. I Norge harinordnats i
kraftigthärmed reducerats.

enligt gällande högsko-för svenska högskolanKännetecknande den är,
bl.a.verksamheten. Detta kaninternationaliseringleförordning, aven

utbild-internationellt studerande- och lärarutbyte,omfatta gemensamma
såväl grundut-kunskapsutbyteutvecklingsprogram pånings- och samt

anslagsframställningarforskarnivå.forsknings- Av debildnings-, som
inten-1993-96 framgårför periodenvårdhögskolorna lämnat att ettsom

sigframför allt eller anslutaför byggasivt ocharbete pågått pågår att upp
förskapa nätverkför studenter och lärare ochtill olika utbytesprogram att

kunskapsutveckling.integration och
Europeiskautbildningar gäller inomutredningen aktuellaFör att ge-

utbildningar-tillträdesregler,andra delar världenEG, ochmenskapen, av
förfår konsekvenserexaminationsnivåer varierar. Dettalängd ochnas

videkvivalering examina ochutbytesprogrammen,bl.a. acceptans an-av
framförinternationell och allt Euro-ökadarbete utomlands. Ensökan om

högskolor emellan vad gällerintegrering förutsätter samarbetepeisk ett
kvalitetssäkring. Högskoleutredningen före-Iutbildningsplanering och

möjliggöra in-förinternationella examinatorermedslås attett system en
högskoleutbildningarnas innehåll, kva-olikajämförelse deternationell av

examensnivå.litet och
förvissa minimikrav Sjuksköterskeut-finns direktiv avseendeEGInom

Sjuksköterskeutbildningen skall byg-barnmorskeutbildning.bildning och
omfatta minstskolutbildning motsvarande,10-årig ellerallmänpå enga

hälso- och sjukvård. De-tjänstgöring inom allmäninriktasochår mottre
praktikteori och regleras. Förförhållandetinnehållet i och mellanlar av

tillträ-fastställda vad gällerfinns minimikravbarnmorskeutbildningen
innehåll.utbildningens längd ochdeskrav,

förlängningarna juksköterske- och barn-riksdagen beslutadeDe av sav
utbildning-EG-direktivens avseendemorskeutbildningen uppfyller krav

planeringen utbildningarnas inne-ilängd. Högskolorna har att avarnas
övriga vårdutbild-till direktivens krav. För medellångahåll hänsynta

direktiv.finns inte fastställdaningar några
vårdutbildningarnamedellångakaraktärsämnen deFör de repre-som

till fördjup-flera för studerande möjligheterñnns i länder desenterar
forskarutbildning.Master-nivå Enningsutbildningar motsvarande samt

examensnivåer finns försystematisk organisation förmotsvarande dessa
inte i Sverige. Vid vårdhögskoloma planeras ochnärvarande några av ge-

olika tillsam-fördjupningsutbildningar, inom karaktärsämnen,nomförs
framför i och England.universitet eller allt USAmed motsvarandemans

möjlighet for lokalt beslutahögskolelagen högskolornaDen attgernya
fördjupningsutbildningar internationella krav.motsvarandebyggaatt upp
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Internationellt kunskapsutbyte forskningsnivåpå underär utveckling SOU 1993 12
vid värdhögskolorna och kan förväntas iöka och med antalet forskar- Kapitel 4att
utbildade stiger.lärare

4.6 Utvecklingstendenser inom hälso- och sjukvård samt
social omsorgsverksamhet

4.6.1 Hälso- och sjukvård

I Sverige, liksom många länder i Europa och andra delar världen,av ge-
nomförs för närvarande översyn hälso- och sjukvårdens finansie-en av
ring, innehåll, omfattning och organisation. Syftet blandär för-annat att
bättra befolkingens hälsotillstånd, effektivitetenöka öka tillfreds-samt
ställelsen hos de värdsökande.

Landstingsförbundet sammanfattar några dagens kännetecken inomav
den svenska hälso- och sjukvården följandepå sätt

brist incitamentpå skulle kunnat leda till bättre integration mel-som
lan hälso- och sjukvård, social och försäkringskassa. Inomomsorg
hälso- och sjukvården kan dessutom kontinuitetenpå mellan akut-
och primärvård öka,
primärvården uppfyller inte de kravv ännu på service och kontinuitet
vilken skulle leda till vårdsökarnaatt skulle föredramerparten av
primärvården innan de vänder sig till eventuell sjukhusansluten
vård,
inom vissa geografiska områden detk är medsvårt rekryteringen av
distriktsläkare,
variationer förekommer i utnyttjandeti hälso- och sjukvården vil-av
ket inte enbart kan förklaras med skillnader i hälsoproblem,
vårdköer finns fortfarande till vissai kirurgiska ingrepp.typer Kö-av
tiderna har dock förkortats,
vårdtagaresökare har fåtti starkt utökad inte tillräckligännumen
valfrihet,
hälso- och sjukvårdens produktiviteti och effektivitet behöver öka.

För förbättra den svenska hälso-att och sjukvården, isåväl kvalita-ett
tivt kvantitativt perspektiv, förpågår närvarande förändringsar-som stora
beten inom olika verksamhetsområden.

Primärvården basen iutgör hälso- och sjukvården och kännetecknas av
lättillgänglighet, närhet, kontinuitet, helhetssyn och kvalitet. En fun-väl

primärvårdgerande förväntas, enligt Landstingsförbundet, avlasta den
slutna vården och därmed öka sjukvårdens totala produktivitet.

För alla innevånare skall fåatt läkare förutsätts betydandeegen att ett
läkareantal inom länssjukvården går tillöver anställning inom primärvår-

den.
Insatserna i samhället för förebygga ohälsa viktigaatt är och kommer
öka såväl humanitäraatt samhällsekonomiskaav skäl. De humanitä-som

aspekterna förutsättningarnaöka förra att människors välfärd och väl-
befinnande. De samhällsekonomiska aspekterna innebär förebyg-deatt
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121993SOUin-tjänsterefterfrågan påökandedentillledatordeinsatserna attgande
4Kapiteldi-ochläkareharförebyggande arbetetdetminskar. Ivårdsektomom

insatserSärskiltviktig roll.primärvården sominomstriktssköterskor en
socialgrupperolikamellani hälsaojämlikhetenminskasigriktar attmot

prioriteras.kommer att
handikap-tillhjälpmedelsförsörjningrehabiliteringHabilitering, samt

fårdensåoch byggasförstärkas att enututvecklas,kommerpade att
satsningargjortSamhället haridag. storaspridninggeografisk änbättre

Flertaletrehabiliteringen.yrkesinriktade personer somavdenbeträffande
sjuk-ochhälso-idagrehabilitering måsteyrkesiririktad passerabehöver
reha-därmedfinnsRiskdär.rehabiliteringen attofta delochvården ta av

ochförhindrartlaskhalsblirvårdenden slutnainom sombiliteringen en
behö-verksamhetrehabilitering. Dennasamordnadochtidigförsvårar en

för-utvecklad ochbehovfinnsdetsamtidigt ettutvecklas enavsomver
sjukvårdshu-hälftenDrygtprimärvården.rehabilitering inom avstärkt

rehabiliteringsklinik.medicinsktilltillgångidagharvudmännen egen
vårdformerdecentraliseradeochomstrukturering somöppnaDen mot

och kommeralltjämtpågårvårdområdetpsykiatriskainom detpåbörjats
oli-mellanförändringstakteniskillnaderdockföreliggerDetfortsätta.att

ifungeraskall kunnautvecklingsstörda utepsykisktFörregioner.ka att
sjukvården, ävenochfrån hälso- utaninte enbartinsatser,samhället krävs

arbetsförmedlingar.ochsocialsamhällssektorerandrafrån omsorgex.
utredningmedkommittéparlamentariskarbetar ennärvarandeFör en
skallorganisation. Denfinansiering ochsjukvårdens ana-ochhälso-om

2000.tillfram årresursbehovsjukvårdensochhälso-och bedömalysera
till kost-möjligheterolikaställabl.a.utredningenskalldirektivenEnligt

följdenblir ettbehovökadede avnadsminskningar somresursermot av
ifinns da-sjukvårdbehovotillfredställdade somäldreantal avökat mot

medi-deneffekternatillskallsjukvård. Hänsyn tas avochhälso-gens
billi-ochtill bättremöjligheterdelsutvecklingencinsk-tekniska gersom

behandlingartillmöjligyhetermedfördelsbehandlingsmetoder, nyagare
fi-frånskallKommittén utgå trekostnader.ökadeinnebärasigi kansom

reformeradförstaDenorganisationsmodeller.ochnansierings- en-
ock kommu-landstingetdärdagensbygger pålandstingsmodell system-

sjuk-ochhälso-tillhandahållandefinansiering ochför avansvararnerna
ochsamtliga hälso-vård läggsprimärvårdsstyrdmodellenvård. I -- modellentredjeDenprimärvården.hosekonomiskasjukvårdens resurser
ochhälso-förinnebärsjukvårdsforsäluingobligatorisk att resurserna-- Landstingens rättförsäkringsgivare. attfleraellersamlas hossjukvård en

därmed.upphörsjukvårdochhälso-förskattutta

omsorgsverksamhetSocial4.6.2

enligtkommer,socialadenutvecklingen upp-framtida omsorgenDen av
ekonomis-beroendefrämstKommunförbundet,Svenskafrån avgift vara

kraftiga utbyggna-Denpersonal.välutbildadtilltillgångka samtresurser
tillväxtekonomiskmöjliggjordes90-taletfram tillden avomsorgenav



och höjda skatter. Under 90-talets första hälft får växande omsorgsbehov SOU 1993 12
i huvudsak tillgodoses effektivisering. Fortfarande planeras för Kapitel 4genom
1993 viss volymökning inom äldre- och handikappomsorgen. Oför-en
ändrad standard kommer dock kräva volymökning med 2-2,5 %att en
varje l990-talet.år under

Antalet i de högsta åldrarna kommer fortsätta öka underpersoner att
90-talet, dock i takt under 70- 80-talen.och Detta betydersamma som
emellertid inte med nödvändighet behoven vård ochatt av omsorg pro-
centuellt kommer iöka takt antalet individer iatt hög ålder.samma som

80-taletUnder har antalet i de högsta åldrarna ibor sär-personer som en
skild boendefonn, får vård och i hemmet eller på sjukhus, mins-omsorg
kat. Behoven insatser kan, enligt Svenska Kommunförbun-av per person
det, komma minska ytterligare beroende faktorerpå bättreatt hälsa,som
bättre bostäder, bättre ekonomiska utvecklad och utbyggdresurser, en re-
habilitering bättre behandlingsmöjligheter inom hälso-samt och sjukvår-
den.

För närvarande råder i Sverige överskott arbetskraftpå och rekryte-ett
ringen till arbete inom tillfredställande.är Den långsiktigaomsorgen
trenden dockär andelen befolkningen behöveratt vård ochav som om-

bekostnadväxer på antalet i förvärvsaktiv ålder. Försorg av personer att
vid högkonjunktur konkurrensenmöta befintlig arbetskraft krävsen om

arbetet inom social omsorgsverksamhetatt utvecklas vad gäller arbetsin-
nehåll, arbetsmiljö, ledning, personalutveckling och rekrytering.

Ansvaret for människor får den vård ochatt de behöver kom-omsorg
äveni framtiden angelägenhet för samhället. Primärvård,mer öp-vara en
psykiatrisk vård, psykiskt utvecklingsstörda kan kom-pen omsorger om

kommunernas tillsammansatt socialtjänsten.medma Dettavara ansvar
innebär integreringökad inomarbete de olika verksamhetsområde-en av

vilket möjliggör bättre prioriteringar mellan olika delarna ochav omsorg
vård och mellan olika grupper.

Kraven hushållningpå med tillgängliga kommer ökaatt ytter-resurser
ligare. Kommunernas insatser kommer koncentreras alltmer till vårdatt
och i hög ålder och har hjälpbehov. Häromsorg av personer storasom
kommer emellertid också finnas betydande inslagatt ett medav personer
utvecklingsstörning, psykiska störningar och andra funktionsnedsättning-

syn, hörsel, rörelse, medicinska etc..ar
Kommunerna kommer, enligt Svenska Kommunförbundet, ha eko-att

nomiskI för vård vid sjukhus eller andra specialiseradeansvar som ges
enheter kräver upptagningsområde. Härigenomstort kommersom en ver-
tikal integrering mellan specialiserad sluten och öppenvård och å andra
sidan den allt dominerande vård ochöppna främjas.mer attomsorgen

Vård- och omsorgsarbetet inom kommunerna kommer organi-att mer
i lform självständiga basenheter. Dessa kommer inomseras bostads-av att

områden 30h kommundelar for den vardagliga vård ochsvara omsorgen
för demr behöver denna. De dominerande arbetsuppgifternasom kommer

omvårdnad, socialatt inslagockså habilitering,varat reha-omsorg men av
biliterimg och medicinsk behandling.
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1993 12SOUvidutbildadeframför allt utgörsBaspersonalen, gym-personeravsom
4Kapitelstödjassitti arbetekommeromvardnadsprogram, attnasieskolans enav

psykologer,logopeder,sjuksköterskor,läkare,specialister såsom so-rad
specialister kom-Dessaarbetsterapeuter.sjukgymnastercionomer, samt

funktionstödjandehaocksåbehandlingarutföra enatt menegnamer
Kommunförbun-enligt Svenskainnebär,Dettabaspersonalen.gentemot

kommunalainom denarbetaspecialister kommerökat antal attdet, ettatt
omsorgsverksamheten.ochvård-

samladevanligare kommunernasbliframtiden alltikommerDet att
fran sjuk-får stödsocialsjukvård ochochinom hälso-personal omsorg

vidareutbildning.konsultation ochfortbildning,kliniker i formhusens av
inomolika kompetenserspecialister medbaspersonal ochFörutom

det kommerKommunförbundet,Svenska attvârdomrádet, beräknar att
admi-ledningsnivå medchefs- ochomsorgspersonal pásocialbehövas

ibadebehövasDessa kommer uteekonomisk kompetens.nistrativ och att
tjänste-förvaltningsuppgifter. Dessai centraladriftsorganisationen och

sådantverksamhetsområdetinomsåvälbehöver kompetens somsommän
inom denutbildningenomsorgsadministration. Blandi vård och annat so-

Arbetsledande,funktioner.för dessautbildar idagomsorgslinjenciala
förmodli-funktioner kommersamordnandeverksamhetsutvecklande och

baskompetens.skiftandemedmedbesättasatt personergen
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12501119931övervägandenUtredningens5
Kapitel 5

huvudmannaskapBegreppet5.1

hög-huvudman. Iidagharhögskoloruniversitet och statenLandets som
enskilda skolorstiftelser ochlandsting,dock ävenskolelagen attanges

vissmedförutsättningar ochvissahögskoleutbildning underbedrivafår
utbyggnadhögskolans ärförnyligen råtttillsPrincipeninriktning. som

skall gällahuvudmannaskapstatligtenhetligtdetemellertid somär ettatt
högskolan.för

ibådecentralt reglerat70-talet byggdes system60- och ett uppUnder
studievillkor.gälleroch vadorganisationfråga yttreom

forskning ökautbildning och anta-inom samtkvalitetenbåde höjaAtt
sig ihävdaskall kunnaSverigenödvändigthögskoleutbildade ärlet om

riksdag har klartRegeringen ochkonkurrens.internationellhårdnandeen
Univer-frihet.vidgadkvalitet medkravet påvill förenauttalat enatt man

statsmaktenunderställdadirekt utaninteskallhögskolorsitet och vara
regering ochtillställningoberoendehai framtiden kunnaskall meren

riksdag.
högskolansförhittills råttfrån detdelvissigskiljerDetta synsätt som

sammanfattasgällaskallförändringstrategi förutveckling. Den en-som
l99293zlzpropositionregeringensiföljandeligt

uni-statligainomkvalitetochutvecklingförincitamentFrihet ochi
högskolorversitet och

mellanrelationernaförentydiga regler statenochfastaInförandet av
högskoloruniversitet ochfriståendeoch

universitet ochvissaförhuvudmannaskapstatligt,ickeFörändrat,-A-
högskolor.

förändrats.harhuvudmannaskappådraskan slutsatsenHärav att synen
ochönskvärdaomprövningar bådeärinitiativ ochVariationer, san-nya

nolika.
alternativaredovisautredningi dennajagdirektiven skallEnligt orga-

lands-i haridag regelvårdutbildningarnaförlösningarnisatoriska som
för-eventuellakonsekvensernaredovisahuvudmantingen samt avsom

funnit detharförändringar. Jagför vissa attfinns skäländringar. Det
finnainteProblemenolika lösningar. är attmedoch nackdelarfinns för-

finansie-isig i ställetvisarsvårigheternaorganisatoriska förslag.olika
kom-medelöverföra demöjligttekniskt satsasringen. Det avär att som

förändring ansvarettill huvudmänlandsting andraoch avom enmuner
förhållandeirättvist sättdetta påsker. Attvårdutbildningarna göraför ett

landstingen idagutbildning görsatsningarvarierande påtill starktde som
bland svårt översättaförhandlingslösningar. Det är attannatförutsätter

studen-beroendeersättningar, ärinterkommunalamed avsomsystemet
gällerlandethelatillträdeprincip för fritttill överdenhemort, somternas
finnsvårdhögskolorenskildaBeträffandehögskoleutbildning.statligför
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dock inget hindrar överenskommelser slutes mellan och SOU 1993 12attsom staten
enskilda landsting för fmansieringsfrágan.lösa Kapitelatt 5

Nedan beskrivning isärdragen olikanågra huvudmannas-ges en av
kapsfrågor.

Statligt huvudmannaskap

Staten för driften utbildningen dvs. inga terminsavgifter ellersvarar av
interkommunalas.k. ersättningar För utbildningslinjerprogramtas ut.
bedrivs både landstingoch har möjlighetstatsom av staten att ta mot-ut

svarande ersättning. Detta gäller sjukgymnastutbildningen. Studenten
kan fritt välja utbildningson. Staten reglerar verksamheten i högskolela-

och högskoleförordningen. Regeringen högskolestyrelsengen utser samt
bestämmer sammansättningen denna. Studenter och verksamhetsföre-av

ingårträdare i styrelsen idär rektor ordförande.regel Vid vissaär hög-
iskolor, universiteten,regel finns fakultetsnämnd och fakultetsorgani-en

sation för forskning forskarutbildning.och Enligt den högskolelagennya
skall fakultetsnämnd för såväl grundutbildning forskningansvara som
och forskarutbildning. bilagaI till högskoleförordningen listas univer-en
sitet och högskolor får ha fakultetsorganisation med s.k. fastasom en
forskningsresurser. bilaganI också vilka högskolor ingår i fa-anges som
kultetemas verksamhetsområden. Bilagan omfattar endast de statliga
högskolorna.

Landsting huvudmansom

Vissa högskoleutbildningar grundutbildningsnivåpå får bedrivas med
landsting huvudman. Det enskilda landstinget för driftensom svarar men

s.k. interkommunala ersättningar förtar ut andra landstings studenter
uppbär statsbidrag. Vissa särregler finns isamt högskoleförordningen för

denna del högskolan avseende lärare, studenter, utbildningens utform-av
ning och ledningsfunktioner. Den inre organisationensamt styr- bestäms
i utsträckning det enskilda landstinget.stor Grunden finns i kommu-av
nallagen. finnsI regel ingen särskild högskolestyrelse. Styrningen utövas
i stället politikersammansatt utbildningsnämnd oftast har andraav en som
uppgifter inom landstingens utbildningsverksamhet. Rektor, studenter
och lärare är representerade i denna nämnd.

Enskild huvudman

För vårdutbildningarnas finnsdel enskilda sjuksköterskeskolor nämli-tre
Ersta diakonisällskaps sjuksköterskehögskola, Röda korsets sjukskö-gen

terskeskola och Sophiahemmets sjuksköterskeskola.. Deras självständig
het begränsad. Utbildningenär ingår helt i Stockholms läns landstings ut-
bildningsorganisation via Värdhögskolans rektorsämbete försom svarar
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121993SOUfinansiering.ochdimensioneringsarbeteplaneringsarbete,övergripande
Kapitel 5skolansinomihuvudsakroll årvilkas att ramstyrelserharSkolorna egna

särskildaprofileringgenomförande, samtutbildningarnasbesluta om
Skolornasförfogande.tillstiftelsemedel stårvissavilkaförsatsningar

personaladministratio-ochskolarespektivedirektanställdpersonal år av
devidsammansättning liknar två treStyrelsernas avlokalt.skötsnen

högskolans.statligadenskolorna

vårdhögskolomasövervägandenAllmänna5.2 om
huvudmannaskap

grundläggandegäller allvadföljandeföreskriverhögskolelagenDen nya
högskoleutbildning

kun-skall,högskoleutbildningen utövergrundläggande§9 Den
självständigtillförmågastudenternafärdigheter,ochskaper ge

problemlösasjälvständigtförmågabedömning,kritiskoch att
det områ-alltkunskapsutvecklingen, inomföljaförmåga attsamt

utvecklaocksåbörUtbildningen stu-utbildningende avser.som
vetenskaplig nivd.informationsutbyte pdtillförmågadenternas

huvudmannaskapet vårdhögsko-emellertidinnebär attstatligaickeDet
studentin-lärarkompetensgäller samtsärställning detnär texharloma en

medproblemVad gällerbeslutandeilärarinflytandeochflytande organ.
harforskningsresurseravsaknadforskningsanknytning ochbristande av

problem.liknandehögskolornamedelstoramindre ochstatligadeäven
självamöjligheter påver-har attde störredockSkillnaden är attatt senare

högskolansutifrånprioriteringar egetkanlättare göraochsituationenka
forsk-tjänsterköpalättaresarmolikt också attperspektiv. somDet är

uppgörelse hariuniversitet bådalärarstöd från parterochnings- enom
struktur.organisation ochlikartadochhuvudmannaskapstatligt

kvalitet och aka-vårdutbildningarnashöjaidaguppgiftviktig är attEn
vårdhögskolornasbördettaåstadkommaanknytning. Fördemiska att

stärkas.forskningsorganisationhögskolansstatligatill denkontaktvägar
be-underordnadutgångspunktmed dennaHuvudmannaskapsfrågan är av
förperspektiviuppfyllasstrategi kan gemensamtoch ettmåltydelse om

huvud-möjligtfullt överävenbörSamarbetethögskolan. enhela vara
mannaskapsgråns.

högskolemässi-utformamedproblemenpåtalasutredningar attfleraI
den s.k.Högskoleutredningen,Ivårdhögskoloma.inomarbetsformerga

bådehögskolan här årdelvis beror pådettapåpekas attGrundbulten, att
vårdhög-inomtyngdpunktenmiljö därintellektuellproduktionsmiljö och

här ärävenfrån avnämarna,produktionen. Kravenvidlagts somskolorna
fullvärdigAtt skapariktningen.i denverksamhetendriverhuvudmän en
alltiduppfattas inteanknytninginternationellmiljö med somintellektuell

harlärarkårvårdhögskolornasbeslutsfattarna. Inomlokaladeviktigt av
innebär be-högskoleutbildning. Det atterfarenhetbristandemånga av

för mångainnebördkonkrethögskolemässighet inte har avengreppet
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dem. En de viktigaste åtgärderna för stärka vårdutbildningarnasav SOUatt 1993 12ut-
veckling därförär höja lärarkompetensen.att Kapitel 5

Vissa vårdhögskolornas problem organisatoriskärav karaktär ochav
sammanhänger ibland med de har huvudmanatt övrigaän delaren annan

högskolan. Dessa dock möjligaär åtgärdaav även med bibehålletatt ett
kommunalt huvudmannaskap. Exempel lösningarpå och åtgärder iär
detta sammanhang bl.a.

färre enheter-A-
ökad samverkan mellan högskolor-k och universitet för att garantera
goda FoU-miljöer
bredd och djup i utbildningsutbudet;k
miniminivå lärarkompetenspåt

inflytande från lärarei garanterat och studerande i styrnings- och led-
ningsorganisationen
nationella krav uppföljningpå ocht utvärdering.

Utveckling förnyelseoch i högskolan kräver inte likriktad organisa-en
torisk lösning. Tvärtom kan, såsom också ipoängteras utredningsdirekti-

icke traditionella organisationsmodeller stimulera tillven, utveckling och
förnyelse inom utbildning forskning.och Detta gäller inte minst för verk-
samheten vid de mindre och medelstora högskolorna. Där finns särskilda
förutsättningar regionala hänsyn ochatt ta utveckla nära samverkanen
mellan högskola och näringsliv. De organisatoriska problemen borde
kunna lösas med olikaäven huvudmannaskap.

Andra problem kan ha kvalitetsmässiga aspekter. Utbildningen bedrivs
idag på så många platser i landet det svårtär upprätthållaatt akade-att en
misk nivå och akademisk miljö i samtliga utbildningar. Detta gäller sär-
skilt möjligheterna till integrering mellan grundutbildning, forskning och
forskarutbildning. Ur regional- och personalpolitisktett perspektiv kan

visserligendet angeläget med spridning utbildningenses som storen av
detta får inte inverka negativt utbildningarnaspåmen kvalitet. Faran för

brister i detta avseende blir större kommernär utanför den striktaman
grundutbildningsramen.

Flera landsting önskar behålla huvudmannaskapet för vårdutbildningar-
Enligt min uppfattning det troligtär regionalana. lättareatt kanresurser

mobiliseras vid regionalt förankrat huvudmannaskap.ett Staten har dock
särskilt förett uppbyggnad starka miljöer för forskningansvar ochav ut-

veckling. Detta talar för tillräckligt antal vårdhögskoloratt ett förstatligas
och inlemmas i universitetsorganisationen. Därmed förutsättningarges
för på några skolor i landetatt utveckla fördjupning förstärkningochen

vårdutbildningarna kan komma helaav sektorn till Härsom börnytta. en
utbyggnad forskningsförberedande utbildning magisternivåav på samt
forskarutbildning ske. För denna nivå krävs brett utbud iett av resurser
form lärare, bibliotek och forskningsmiljöer.av En sådan fördjupning

jag här föreslår sker naturliga skälsom lättast i anknytning till univer-av
siteten.

På andra kan detorter ändamålsenligt med fortsattvara utveck-mer en
ling de olika former samverkan delsav mellan flera landstingsägdaav
vårdhögskolor ex. den redovisade Skånesamverkan dels mellan lands-
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12SOU 1993iinitierats oftaredanhögskolorstatligaochvårdhögskolortingsägda som
Kapitel 5ochmellanSamarbeteOmega-projektet.ex. statnätverkform ettav

utbildningarsamordning mellani formutvecklasocksålandsting kan av
Örebro. nätverks-Inomisamordning planerasSådan t.ex.på ort.samma

blandadelandstingsdrivna ellerenbartorganisationer mellan samar-
forskningsmiljöerutvecklings- ochförsiktbetsformer kan på resurser

sådanpraktiska problemorganisatoriska ochDebyggas som enupp.
fåmöjligheterjämförelsevis har, kan attuppvägasstruktur stora resur-av

från olika håll.ser
in-yrkesförberedandevårdutbildningarna har klartmedellångaDe en

dominerandeidag de heltLandstingen jämte kommunerna ärriktning. ar-
väsentligtvårdutbildning. Detmedellång ärmedförbetsgivarna personer

verksamhe-denupprätthållasdimensionering såkan motatt svararatt en
utbildningsinsti-olika hållarbetskraft. Frånprofessionellbehovtens av -

enskildaorganisationer ochfackligaomsorgsgivare,ochtutioner, vård-
samfäll-framförtstill utredningenforskning och vård harföreträdare för

vårdutbild-medellångaförstärkning defördjupning ochda krav på av
ningarna.

till kommandeanknytningutbildningarnas starkaanledningMed av
dekaraktären haryrkesförberedandeklartverksamhetsfalt och den me-

ifrågasatts. Enplacering inom högskolanvårdutbildningarnasdellånga
dessauppfattningmin ärenligt måste övervägas, ut-möjlighet, attsom

högskoleorganisatio-utanföryrkesutbildningarbildningar som renases
fackskolor.organiserasoch somnen

fördjupad kom-kraft hävdats denöverväldigandemeddockDet har att
högskoleutbild-forskningsanknytningämnesutveckling och sompetens,

utvecklingen inomförförutsättningnödvändiga ochning medger är en
framförts bl.a.utredningentillharomsorgsarbetet. Dettaochvård- av

hälso-och SvenskaLandstingsförbundetKommunförbundet,Svenska
förSHSTF ochtjänstemannaförbundsjukvårdens representanteroch av

vårdverksamhetensutifrånLandstingsförbundet har,vårdhögskolorna.
och sjukvårds-inom hälso-faktorerföljande aktuellaredovisatbehov,

vårdutbild-medellångaplacering demotiv förverksamheten avensom
högskolanningarna inom

befogenheter,och ökadedecentralisering med ökat ansvar-
kvalitetssäkring ochproduktivitet,effektivitet ochökade krav på-

service,
vårdgivare,mellankonkurrensökad-

allvårdavdelningar m.m.,vårdtider,vårdformer kortarenya-
utvecklingen,medicinsk-tekniskaden-

arbetsorganisation,förändrad-
datorisering.-

faktorerandraLandstingsförbundet,enligtHärtill ävenkommer, som
utbildningssystemeti såsomutbildningens inordnandepåverkar

arbetsmarknadspolitiken-
i Sverige.högskoleutbildadeöka antaletbehovende generella attav-
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Utifrån de redovisningar lämnats till mig har jag därför från SOUutgått 1993 12som
kravet högskoleutbildningpå inom de aktuella områdena. Med detta Kapitel 5som
utgångspunkt kommer jag redovisa modeller för alternativa organisa-att
toriska lösningar där möjligheter stärka vårdutbildningarna inomattges
högskoleorganisationen och därigenom dem verklig karaktärge mer av
akademisk utbildning.

minaI förslag till huvudmannaskap studieorganisationoch har jag ut-
från möjlighetergått till kandidat- och magisterutbildningaratt inomges

respektive vårdutbildnings karaktärsämne. fallI varje ibör första ske-ett
de detta olika skäl utvecklas vid universitet och högskolor med fastav
forskningsorganisation där den bredd i utbildningsprogram finns som
krävs för uppfylla kravet fördjupningpå i minstatt två ämnen.

finnsDet flera anledningar till finnerjag det angeläget utbild-att att
ningar denna nivåpå möjliggörs inom vårdutbildningarnas karaktärsäm-
nen.

Ungdomskullarna i Sverige kommer under de kommandenärmast åren
minska och konkurrensen deatt studerande öka. Ur rekryterings-attom

synpunkt det därför viktigtär gnindutbildningama grund föratt ger en
fortsatta akademiska studier inom ämnesområdena inteoch upplevs som
återvändsgrånder. Ur studerandeperspektivet måste det finnas klara vägar
till fortsatta fördjupningsstudier.

Även i internationellt perspektiv detett nödvändigtär med högre aka-
demiska studier inom olikade yrkenas karaktärsämnen. I flera Europeis-
ka länder och i USA, finns Master- och doktorprogram för sjuksköters-
kor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter m.fl. väl etablerade och utgör en
grund för professionell akademisk För inte hindra in-ökadatt en
ternationell rörlighet för redan yrkesverksamma utbyte under studie-samt
tiden också för svenskar bör sådana examina i Sverige.även ges

Utbildning kandidat-på respektive magisternivå kommer dessutom att
spela viktig roll det gällernär vårdutbildningarnaen högre aka-att ge en
demisk och forskningsanknytningenstatus innebörd.reellge en

Vård- och omsorgsverksamheten kommer kräva anställda på le-att att
dande befattningar fördjupadehar ämneskunskaper inom områden med
direkt anknytning till yrkesprofessionen. Akademiska utbildningar inom
yrkesprofessionerna blir därför nödvändiga. För idag kunna erhållaatt
akademiska examina krävs den studerande med medellång vårdutbild-att
ning grund byter till andra vilkaämnesområden kanske inte alltidsom

tydlig relevans för yrkesområdet.av
Utbildningarna riktar sig klart kvinnodominerad verksamhet,mot en

vård- och omsorgsområdet. Ur jåmställdhetssynpunkt det därförär ange-
läget möjligheter till akademisk karriäratt också inom dessa utbild-ges
ningars ämnesområden. Från flera håll har dessutom påtalats det finnsatt

begåvningsreserv inom destor aktuella yrkeskategoriema,en kompe-en
bör utnyttjas itensreserv samhällsutvecklingen.som
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1993 12utveckling SOUochforskarutbildningForskning,5.3
Kapitel 5

ochorganisationframtidavårdhögskolornasförlösningaralternativaDe
förbättrautgångspunkt attredovisar harjagmannaskap enhuvud somsom

dvs.utbildningsverksamheten,forskningsanknytningtillmöjligheterna av
inomforskningentillgrundutbildningenanknytningsystematisk aven

gåför studenternaunderlätta attochmöjliggörasyfte ärEttområdet. att
berördaallafrån ansettshar vara enforskarutbildning. Dettatillvidare

deochutbildningar veten-dessautvecklaförarbetetväsentlig del attav
också3.2.3 harkapiteliredovisatstidigareSomföreträder.deskaper
forsk-möjliggöraförgjortsinsatser atthuvudmannaskapnuvarandemed

vårdutbildningarna.Vårdhögskolomamedellångadeningsanknytning av
förändringgenomgripandenågonhögskolorplötsligttämligen utanblev

yrkesförberedandehaftdestrukturochmiljöakademiska somickedenav
fackskolor.

antalunderdramatisktutvecklats ettharforskningenmedicinskaDen
förut-vetenskapliga rönochKunskapsutvecklingen gerdecennier. nya

till-medicinskaolikabehandlingdiagnostisering ochför avsättningar
omöjligabetecknadessedanåreller någotför somnågraenbartstånd som

kräversjukdomlindraellerbotaförebygga,Attbota.osannolikaeller att
in-kunnandeprofessionelltocksåinsatsermedicinska ettutaninte enbart

Forsk-rehabilitering.habilitering ochomvårdnad,omhändertagande,om
utveck-likainte på långt närlägei dagensområden ärinom dessaningen

forskningen.medicinskadenaccepteradochetableradlad, som
för deämnesinnehållochämnesbeteckningarkringhar råttOklarheter

vårdutbildningarna representerar.medellångadeforskningsområden som
för be-vårdforskning attbegreppetanvändavaltjagföljande hardet attI

vårdutbildningarnasmedellångainom deskerforskningdenteckna som
karaktärsämnen.

knap-omsorgsverksamhetenochvård-inom somområdenfinnsDet
forskningoch därgranskningvetenskapligför någonföremålvaritpast

alls.ingenprioritet ellerhaft lågtraditionelltutvecklingsarbeteoch en
rik-utbildningaraktuellaverksamhetsområdendeområden hörTill dessa
skerverksamheterinom dessaskerarbetedetMycketsig sommot. avtar

tillfrånkunskapsöverföringoch per-erfarenhet personbeprövadutifrån
omsorgspersonal. Dettavård- ochgenerationtillgenerationfrån avson,

inte all-den ärverksamhetenkvalitetdålig pådetinte menärinnebär att
akademsikttraditionelltutvärderad pågranskad och ettvetenskapligttid

ochforskningentillgrundutbildningenanknytningdjupareEnsätt. av
området påinomyrkesutövarnautvecklaskullekunskapssökandekritiskt

fruktbart sätt.omsorgsverksamhetenochsjukvårdenochför hälso-ett
ochvård-nödvändigt detoch runtattangelägetaspekterolikaDet är ur

relevantkunskapsutvecklingproduktion ärsker somomsorgstagare en
mångsidig.och

understärkasochutvecklasbehöverkaraktärsämnenUtbildningarnas
arbetedettafrånKunskapernalärare.vetenskapligt skoladeledning av

verksam-kommavia studenternaellerutvecklingsarbeteviaskall också
praxis.ioch kunna omsättastillgodoheten
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Kraven kunskapsutvecklingpå inom vård- och omsorgsområdet SOUökar 1993 12
allt eftersom den medicinskt teknologiska utvecklingen gåri snabb takt. Kapitel 5
Syftet med ökat forskarutbildadeantalett är dessa skall kunnaatt vara
verksamma i sina yrkesprofessioner och där kunna bedriva och utveckla
vård- och omsorgsarbetet. Detta kan exempelvis ske kliniskaattgenom
högskolelektorat förenade med tjänster i vården inrättas. Därigenom kan
lärare kombinera sin undervisning forskningsarbetemed och yrkesverk-
samhet. Härigenom förhindras de forskarutbildadeatt lärarna isoleras
från den yrkesverksamhet där de bedriver sin forskning. Ytterligare en
modell för knyta forskarutbildadedeatt till vård- och omsorgsverksam-
heten inrättandetär särskilda tjänster för utvecklingarbete.av För den
sistnämnda kategorin har Landstingsförbundet beräknat behovett av
250-300 tjänster. De forskarutbildade lärarna och vård- och omsorgsar-
betarna har central roll det gällernär kvaliteten att ochgarantera metod-

Ävenutveckling inom vård och privata vårdgivare har framförtomsorg.
ökande behov forskarutbildadeett med medellång vårutbildningav som

grund.
Vårdvetenskapen och vårdforskningen är vetenskap måsteen ung som

möjligheter till utveckling. Vårdforskningenges måste ha den kvalitet att
den tål granskas på villkoratt forskning inom etableradesamma som ve-
tenskapliga discipliner. Detta väsentligtär ämnesområdena skall kun-om

få likvärdig ställning med andrana ämnesområden i högskolan för öv-
rigt.

Enligt nuvarande regelsystem kan forskarutbildning endast vidges
högskolor fakultetsnämnd.med Det dock fulltär möjligt delar fors-att av
karutbildning genomföras vid enheter sådan. En förutsättningutan härför

givetvisär det där finns tillräckligatt lärar- och handledningskompetens,
kreativ högskolemiljö tillräckligaochen kontakter med universitetet. För

dettauppnå krävsatt koncentration nuvarandeen Vid fort-av resurser. en
organisationsatt med landstingsägda vårdhögskolor måste landstingen

medverka till dessa krav kan uppfyllas.att Det handlar också vård-attom
högskolornas ställning inom landstingsorganisationen måste stärkas samt

lärarnas och studenternasatt inflytande i ledning och styrning verk-av
samheten ökas. Enligt min uppfattning bör vissa vårdhögskolor kunna ut-
vecklas till för forsknings-centra och utvecklingsarbete inom vård och

antalet enheter minskas framföromsorg ochom allt de teoretiska delarna
utbildningen koncentreras.av

Forskare och forskarstuderande med medellång vårdutbildning som
grund har förhållandevis hög ålder jämförten tillmed andra forskarstude-
rande. Enligt Landstingsförbundets medelåldern blandrapport dispu-var
terade 50 år och bland licentiater 49 Dettaår. faktum anmärkningsvärtär
också i samhällsekonomisktett perspektiv. En orsak till detta kan vara
dessa svårigheter igruppers nuvarande utbildningssystematt uppfylla
den särskilda behörigheten till forskarutbildning.

Som tidigare i genomsnittärangetts endast 4 % vårdhögskolornasav
lärare forskarutbildade. Detta innebär troligen studenterna har ringaatt
möjlighet under utbildningstidenatt på konkretett kommasätt imera
kontakt med och bli engagerad i pågående och aktuell vårdforskning. Det
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föga troligtockså lärare forskningserfarenhet SOU 1993eller 12är att utan egen ens
forskningsmiljöerkontakt med förmedlakan vetenskapligt för- Kapitel 5ettegen

tillhållningssätt studenterna. För kunna åstadkomma ökad rekryte-att en
ring vårdforskare krävs därför fortsatta insatser för kompetensut-av unga
veckling lärarna. Varje lärare bör erfarenheter forsknings-haav egna av
verksamhet och möjligheter hålla forsknings-kontakt med och utveck-att
lingsarbete i sitt arbete.

viktigtDet också skapa sådan studieorganisation deär såatt att stu-en
derande kan erbjudas tydlig akademisk skolning alltifrån grundutbild-en
ning till forskarutbildning.

5.4 änstekonstruktion

olika insatser förDet krävs anknyta den grundläggande utbildningenatt
inom till forsknings-vårdområdet utvecklingsarbete.och Många åtgärder
ligger utanför frågan huvudmannaskapet för de medellånga vårdut-om
bildningarna. viktig frågaEn tjänsteorganisationens utformning förär lä-

vid vårdhögskolorna och deras kontaktytor forsknings- ochgentemotrare
utvecklingsarbete arbetsliv.samt

Lärarna har nyckelroll vad gäller utbildningarnas kvalitet och forsk-en
ningsanknytning. En andel vårdhögskolornas lärare inte fors-ärstor av
karutbildade och har fortfarandemånga stark koppling till gymnasie-en

frånskolan. den yrkesinriktadeArvet fackskolan påverkarsnävtmera
uppläggningen undervisningen vid vårdhögskolorna. Denna har delvisav

gymnasial karaktär med hög undervisningstäthet förhållandevisoch li-en
själstudier. Riksdagsbeslutet 1985 statligaår den högskolans lärarete om

berörde inte den kommunala högskolans lärare. De tjänstetyper åter-som
inomfinns andra delar högskolan ingenhar därmed motsvarighet vidav

vårdhögskolorna. speciellaDen lärarutbildning förkrävs iläraresom
kommunal högskoleutbildning,vilken för högskole-är ochgemensam
gymnasielärare, inte enligt min uppfattning den ämnesfördjupningger

undervisning högskolenivåpå kräver.som
Den majoritetenabsoluta lärarna, 800, inneharl tjänster lä-av ca som

i kommunal högskoleutbildning motsvarande högskoleadjunkt. Derare
FoU-lärartjänster tillkom i samband 77-reformenmed Vård inteharsom
lyckats lösa problemen med brister i forskningsanknytning och möjlighe-

till forskningsverksamhet för vårdhögskolans lärare. En orsak deterna är
höga kraven undervisningsskyldighetpå för lärarna medfört för litetsom

för forskning inom för tjänsten. Dessutom ñnns i mångautrymme ramen
fall ingen koppling till den praktiska vårdverksamheten vilken måste ut-

förgrunden den kliniska forskningen. Hittillsgöra har 70 FoU-lärar-ca
tjänster inrättats landstingen. Dessa tjänster omvandlas till högsko-av nu
lelektorat.

framtidaFör den utvecklingen föroch förutsättningar för ökatatt ge
samarbete olikamellan högskoleenheter bör tjänsteorganisationen inom
högskolan likartad utformning. Jag föreslår därför tjänsteorga-attges en
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SOU 1993 12tjänstestruktur gälwtill denvårdhögskolornanisationen vid somanpassas
Kapitel 5statliga högskolan.förler den

adjunkts-- och lektors-väsentligt proportionen mellanocksåDet är att
undervisar in-lektorersuccessivt andelkan ändras såtjänster störreatt en

sikt.endastvårdutbildningarna. Detta kan uppnås påde medellångaom
tilllärarutbyte kommerväsentligt samverkan medtidenUnder detär att

bristenframförfakultetsfzränser allt påochstånd högskole-över p.g.a.
utbildning.adekvatmedpersoner

inrättats, formelltsärskilda forskartjänstervårdhögskolor harVid några
tjänstgöringen förlagd tilluniversitet med huvuddelentillknutna avmen

bidragitmin uppfattningutveckling enligtharvårdhögskolan. Denna po-
forskningsorganisation och vårdhögsko-universitetenssitivt till knytaatt

forskningskompetensvårdhögskolanssamtidigttill varandralan som
brist med adekvatdock länge påstärkts. Det har såän ut-pga. personer

finns.få lbesätta de tjänsterbildning varit svårt permanent t.o.m.att som
forskarutbildade vårdhögskolorna ökarlärare påavvaktan andelenpå att

utsträckning.konstruktion tillämpas i Ökadbördetta braär somen
klyftanuppgift ökande mel-den enligtfråga betydelseEn ärannan av

utbildningar.praktik iteori dessalan och
teoretiskasin inom devårdhögskolorna har kompetens äm-Lärare på

fåttpedagogik. De har alltframför inomalltnesområdena och ämnet
studenternaför sin tjänstgöring handledamindre tid för inomatt ramen

följa utvecklingen inom ochpraktiken vårdkliniska ochunder den om-
fjärmats från vård- och omsorgsarbetetdärmedFlertalet lärare harsorg.

förkliniska krävskompetensupprätthålla denoch har svårt att som un-
för upprätthållai kliniska situationer eller själva kunnadervisning att en

för handledning alltmermedförtklinisk hartjänst. Detta att ansvaret
sjuksköterskorna ellerkommit läggas de yrkesverksammapå motsv.att

handledning blir,dubbleringyrkeskategorier. sådanberörda En sär-av
enskildaundervisningsgrupper eller studen-skilt vid mycket små t.o.m.

i praktiska vårdarbetet bordeHandledningen detmycket dyrbar.ter,
verkligheten. Härtillnaturligt finnas i kliniska kom-densätt uteett mera

ämnesfördjupning sinofta sin och utvecklat kompe-ökatlärarnaattmer
i förinriktning i för fördjupningteoretisk pedagogisk ställetitens en
teoriKlyftanrelevanta mellanomsorgsverksanihetenvård- och ämnen.

kommitvårdutbildningarna har därmedpraktik i de medellångaoch att
vidgas.

teori iframgår och praktik vård-nedanstående figur samspelet mellanI
utbildningarna.
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Det bör därför inrätta kliniska högskolelektorat vid SOU 1993övervägas hög- 12att
skolor med medellång värdutbildning tidigare framgått. KapitelEn lektors- 5som
tjänst förenas med tjänst i vården sjuksköterska, arbetstera-t.ex.en som

eller sjukgymnast. Inom för tjänsten för under-peut utrymmeramen ges
visning, forskning och vardoch omsorgsverksamhet i lika En före-man.
bild till sådan tjänstekonstruktion finns inom de statliga medicinskaen
utbildningen där kliniska högskolelektorat, tidigare benämnda kliniska lä-

förenade med läkartjänster funnits sedan många Sedanår. några ärrare,
finns möjlighet efter särskild prövning regeringen förena sådanatt av
lektorstjänst med tjänst läkare. Vid medicinskade fakulteternaänannan
finns idag 15tal kliniska inrättadelektorat vilka förenade medett är
tjänst sjuksköterska och sjukgymnast. Landstingen idag möjlig-harsom
het inrätta motsvarande befatmingar. Endast fåtal sådana tjänsteratt ett
har emellertid hitintills inrättats inom landstingen.

Förutom kliniska högskolelektorat, för vilka krävs doktorsexamen, kan
kliniskaäven överväga adjunktstjänster. Inom vård- ochman omsorgs-

området ñnns det med hög yrkeskompetens inte harpersoner en men som
forskarutbildning. Inom för adjunktstjänster kombinerade medramen
vârdtjänster skulle kunna tillvara deras kliniska kunskaper samti-taman
digt de möjlighet sinupprätthålla yrkeskompetens.attsom ges

Dessa förslag innebär lärare i framtiden kan väsentligt för-att ges en
bättrad anknytning till várdv och omsorgsverksamheten med möjlighet till
forsknings- och utvecklingsarbete inom för sina tjänster. Sådanaramen
lärartjänster kan spela viktig roll det gäller överbryggningennär mel-en

teorilan praktik i värdutbildningarna.och

5.5 Lärarutbildning

En viktigastede förutsättningarna för kvalitet ihög utbildning är,av en
förutom studenternas ambition och kunskaper, lärarnas kompetens. I
1990 forskningspropositionårs framhölls idoktorsexamen principatt bör

behörighetsvillkor för anställning inomlärareett högskolan.vara som
Enligt högskoleutredningens redovisning lärarkompetensen finns detav
inom den statliga högskolan lärare inte har avlagtstora grupper av som
doktorsexamen.Vid de mindre och medelstora högskolorna saknar 40

eller lärarna doktorsexamen. Vid de landstingskommuna-procent mer av
1a högskolorna det undantagär regel lärareän har doktorsexamen.attmer
Det givetvis orealistisktär alla dessa tidkort skallpå kunna avläggaatt
doktorsexamen varför adjunktstjänster behållas imåste högskolan. Det är
däremot väsentligt former för lärarnas ämnesfördjupning och derasatt
möjlighet följa forskarutbildningskurser organiseras.att

Generellt kan vårdlärare harsägas bred pedagogisk utbildningatt en
litenmed ämnesfördjupning medan inomlärare högskolan i övrigt har

ämnesfördjupninggod ofta ringa praktisk-pedagogisk utbildning.men
Nuvarande vårdläramtbildning kvalificerar för anställning läraresom

inom både gymnasie- och högskola. Flera förslag till förändringar av
vårdlärarutbildningen har diskuterats Därvid diskuteratsåren. hargenom
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krävsdet utbildningar för gymnasie- respektive högskola. SOU 1993En 12separataom
viss organisatorisk förändring har beslutats riksdagen för vilken jag Kapitel 5av re-
dogör i avsnitt 3.5.

Jag delar högskoleutredningens uppfattning den ämnesmässiga bas-att
kunskapen den viktigaste delen iär lärarnas kompetens. Det dennaär

ligga tillskall förgrund lärarens auktoritet och självförtroende isom un-
dervisningen. De pedagogiska kunskaperna skall underlätta for läraren att

professionelltpå sin läratroll. För undervisningensätt utöva skallett att
bedrivaskunna kvalitativtpå hög nivå krävs läraren har båda kom-atten

petenserna.
gedigenEn kunskap krävs dels för kunna meddela högskole-att en

mässig undervisning och dels for kunna driva kunskapsutvecklingenatt
inom olikade karaktärsämnena framåt. Detta förutsättningockså förär en

inte inombara det kunna kommuniceraämnet, med ämnesföre-att, egna
trädare nationelltsåväl internationellt kunna del be-samt tasom samtav
driva forsknings- utvecklingsarbete.ocheget

Mitt förslag miniminivån förär lärarkompetensen för vårdhögsko-att
lan i inledningsskede skall 80 ämnesfördjupning,ett poäng dvs.vara mot-
svarande magisterutbildning, inom respektive karaktärsämne därtillsamt

Ämnesfördjupningenpedagogisk utbildning.någon skall enligt min me-
ning förmedlas de högskolor examinationsrätt för magister-av som ges
examen.

En konsekvens mitt förslag den nuvarande vardlärarutbild-är attav
ningen för högskolelärare avvecklas. Magisterutbildningar inom respekti-

karaktärsämne mäste utvecklas vid de högskolor examinave som ges
tionsrätt for utbildningar.dessa Därmed blir i stället magisterutbildning

förgrunden både kommande lärarfunktion karriär i yrkespro-samten en
fessionen.

Jag förutsätter flera olika lärarkategorier kommer undervisa in-att att
de medellånga vårdutbildningarna i framtiden. Det angeläget lä-ärom att

fördjupademed kunskaper inom olika ämnesområden bedriverrare un-
dervisning för kraven på såväl bredd tillgodoses.djupatt Jag utgårsom
från kraven dessa lärarepå kommer de förslagatt att motsvaras av som
lämnats högskoleutredningen. Kraven på såväl änmesfördjupningav som
pedagogisk utbildning bör för hela högskoleverksam-vara gemensamma
heten. Det förär uppnå mångfald och kritisk nödvändigtatt en en massa

lärare med olika utbildningar och specialkunskaper inom olikaatt ämnen
finns inom högskolan.

Enligt min mening bör högre krav enligt ställas efterhandalltovan som
tjänsteinnehavaren nyrekryteras. Personer med magisterexamen och dok-

inomäven andra relevantatorsexamen, bör också kunnaämnen, anställas
lärare och pedagogisk utbildning.som ges en
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huvudmannaskaputveckling,Högskolornas framtida5.6 1993SOU 12
och organisation Kapitel 5

genomförts utbildnings-kartläggningar harunder årDe avsenaresom
högskolornavid mindre och medelstoraforskningsverksamheten deoch

samordning mellanpekar behovetvårdhögskolorna på störresamt av en
proñlering forsk-koncentration ochnationellökadskolorna samt aven

fornödvändigt kunna uppnåutvecklingsarbete.ning och Detta är att en
FoU-miljöer vid högskoleenheterna.bred kompetens starkasamt

hinder föribland visat sighuvudmarmaskapet hardeladeDet ettvara
gi-ligger Detmellan högskolor på ärsamarbetet ort.t.o.m. sammasom

iverkliga betydelsedelade huvudmannaskapetsvetvis detsvårt avgöraatt
Tillför betydelse.Vissa uppgifter talar det harsammanhanget. att ex-en

statlig, isjukgymnastutbildningarna där dendeempel har på ärorter
och utvecklalyckats etablera samarbeteStockholm, bättreLund och

drivs landstingen. Medde där denforskningsanknytning påän orter av
landstingkommit ochinte längrevissa undantag har samarbetet än att stat

se bilaga 4för sin högskoleverksamhetvissa delar lokalerpå orter om
redovisning samarbete mellan högskolor.av

forskarut-grundutbildningutökning såvälSverige krävsI somen av
riksdagen1992 utökai beslötbildning högskolan. Under attsommaren

000 gick till2 platser. Inga dessai högskolan medantalet platser nya av
aviserades fortsattregeringsförklaring ocksåhöstensvårdhögskolorna. I

sikt fördubbling antaletutbildningar ochutveckling högre på avenav
högskolans samladeforskarutbildade. klara dessa mål krävsFör attatt re-

tillvara optimalt.tassurser
kvalitet. gällerautomatiskt garanti för hög Då detStordrift inteär enen

undervisning,klinisk kan detviktig vårdutbildningen,del tvärtom varaav
utbildningstilltällen finns mellan mångaden konkurrensså att somom

direktuniversitetssjukhusen nack-olika kategorierstuderande på är enav
för vissa genera-specialisering kanUniversitetssjukhusens starkadel.

fördock uppenbart detlist-utbildningar också nackdel. Det är attvara en
utveckling vård-forskarutbildning för forskningsanknytning ochoch av

tillräckligiutvecklingen sker kontakt medvetenskaperna krävs att en
inte självoch forskare. Om högskolaminsta kritiska lärare enmassa av

mångfald inom område kan dennatillräcklig kompetens ellerhar ett
tillflera enhet,högskolor slåsåstadkommas attt.ex. samman engenom

högskoleorganinsationfor ellerinomsamverkar nät-genomramen en
utveckling i direkt samverkan medsådanverk. Lättast och snabbast sker

universitet.ett
integrationmin uppfattning intressantaEnligt har planer på störreen

statliga landstingsägda utvecklats under demellan och högskolor senaste
redovisat i kapitel Detta plane-Jag har dessaåren. någratvå, tre av

fortsatt utveckling.ringsarbete stimulera Det kan kommabör störasatt av
riktninghuvudmannaskapsförändringar inte i dendessa skergenerella om

samarbetsplanerna har.
högskolepolitik vilken spridningviktig fråga i svenskEn är av resurser

forskarutbildning tillåtas kvalitetenför forskning kanoch utan att ur-som
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SOU 1993 12utredningsuppdrag påverkarfråga ligger utanför mittholkas. Denna men
i Kapitelför vårdhögskolorna 5organisatoriska lösningarmina förslag rörande

forskarutbildning inom områden deforskning och deframtiden. För som
självavårdutbildningama gäller dessutommedeJånga attrepresenterar

dessa klarstärkas och utvecklas sådant nårpåmåste sättämnena ett att en
forskningssatsningar utanförmotivera deidentitet de skall äm-omegen

finns.redannesområden som
forskningen också vid desannolikhet kommer stärkasMed all att

90-talet. statliga medelmindre högskolorna under Deoch medelstora
forskning kompetensutveckling lärare vid dessaför ochavsatts avsom

vissuniversitetens fakulteter spelarförvaltashögskolor och ensom av
forskningsaktiviteten. betydelse har kanske deför den ökade Störreroll

näringslivfrån landsting och haft.regionala kommuner,ökade resurserna
ivid mindre högskolor engageradeoch medelstoraAndelen lärare ärsom

forskning har ökat under år.senars
rationalise-föreslå vissavårdhögskolorna kommer jagVad gäller att

inomviss minskning antalet årsstudieplatser grund-ringsttgärder med av
studieorganisation. sådanautbildningen och samlad Genom åtgär-en mer

omfördelas till satsningarkunnafrigörs Dessa börder resurserresurser.
magisterutbildning forskning fors-förlängd grundutbildning, och ochpå

karutbildning inom vårdvetenskapema.
för forskningMina innebär del de frigjordaförslag att en av resurserna

fakulteterforskarutbildning skall fördelas dels till berörda och delsoch
vårdforskningen. förstärkningforskningsråd for till Entill berörda stöd

tillgängliga forskningsresursernaför fri bör kunna med-de konkurrensav
rörlighet förbättradtill personell mellan högskolorna,verka ökad enen

grundutbildningen vid samtliga spridningkvalitet högskolorpå samt en
forskningsmedel utanför universiteten.ocksåav

F orslcningsmiüöer

för internationellviktigaste förutsättningarna forskning klassEn de avax
forskningsmiljöer. miljöerkreativa Hur sådana skall och börär vara upp-

varierar från forskningsområde till forskningsområde.byggda Ett antal
redovisas i utbildningsdepartementets strategikännetecken, rapport om

för forskning inför 2000-talet
ofta kring forskare sinaDe individuelluppstår en som genom egna-

förmår stimulera forskare,och ledarskap andra lärare ochinsatser
doktorander.

kritisk aktiva forskare hög komplette-Den har med ochen massa av-
vetenskaplig kompetens.rande

väl internationella inhems-Den har utbyggda kontaktnät, såväl som-
oña sig disciplingränserna.dessutom sträckerka, översom

attraktiv för gästforskare.Den utländskaär även-
Uriversiteten sina fasta forskningsresurserhar med de generellt bästa

förutsättningarna forskningsmiljöer.skapa goda De föratt svarar en
mångfald och bred Lika viktigt vid uni-kompetens. studenterär ettatten
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versitet utbildningar SOU 1993 12eller högskola med har möjlighetmånga underatten
sin studietid träffar med från Kapitel 5och studenter andra ämnesområdenumgås

ivistas mångfacetterad akademisk miljö.detän attegna en-
universiteten universi-Ett närmande mellan och vårdhögskolorna på

förutsättningar förskulle skapa goda de medellånga vårdut-tetsonerna
bildningarnas utveckling anknytning till forskning.och Resurserna för att

nationellt internationellt slagkraftiga institutioner för forskningskapa och
inom vårdutbildningarnas karaktärsämnen skulle snabbast resultatge om

till universitetsorterna. tillde koncentreras En närhet framför allt medi-
cinska samhällsvetenskapliga fakulteter inteoch möjlighet skapaattger
bara djup nödvändig bredd.utan

utveckling kvalitet inomFör klara kraven och utbildning ochpåatt
forskning inom emellertidbla hälso- och sjukvård jag den kom-attanser

förnyelsekraft universitetsorteroch har byggts utanförpetens som upp
tillvara.också måste tas

Forskarutbildning fortsättningsvis främstbör ske vid universite-även
När tillräcklig tillgång till bredd ioch djup lärarkompetensenten. upp-
bör bli möjligt för utanför universite-det antal högskolor,nåtts ävenett

delar forskarutbildning utfärda fördjupade akademi-ten, att samtge av en
ska examina kandidat- magisterexamen inom vårdutbildningar-ochsom
na.

All erfarenhet visar tillgången till utbildning högskolenivå be-på äratt
tydelsefull för regions utveckling. förEn högskola ökar chansernaen

i regionen. förbättrasungdomar kvar Dessutom möjligheternaatt stanna
inom regionen locka till sig och behålla verksamheter har behovatt som
välutbildad personal till regionen rekrytera vär-samt attav personer som

desätter möjligheterna för utbildninghögre för sina bam. blirDett.ex.
också möjligt kring innovativahögskolan utveckla och skapa miljöeratt

olika regionens näringsliv möjliggörpå stärker och kompetens-sättsom
utveckling för inom näringsliv offentliganställda både och sektor.

Självklart har vårdhögskolorna betydelse för utvecklingen häl-stor av
och sjukvården i region. kraftigaDen utbyggnaden vårdut-so- resp av

bildningen spridningmed 40på har underlättat den lokalaöverstor orter
rekryteringen personal till hälso- Utredningaroch sjukvården. har vi-av

oftade studerande bliroch yrkesverksamma denpå därsat att stannar on
fått sin utbildning. vårdutbildningarnasFör del tillnärhetenär ut-man

bildning särskilt betydelsefull då intede studerande sällan kvinnor som
uppnått den ålder då de redan har för barn familj.ochansvar

Kraven högskoleutbildning emellertid.på ökar I skede där vårdut-ett
bildningarna forskningenstärkas och inommåste dessa områden måste

ökad bredd och kvalitet kan individens krav närhet till utbildningpåges
till vissa delar, åtminstone i uppbyggnadsskede, få tillbaka för kravståett

koncentrationpå högskoleutbildning förstörre säkerställa kvalitet.attav
Det kommer framgå olikade organisationsmodellemaär, attsom av

redovisas säkerligen omöjligtnedan, kreativabygga högsko-attsom upp
lemiljöer med forskningsproñl forskarutbildningeller vid 30 självständi-

vårdhögskolor. blir forNågra för utbildningsutbudsmå och har snävtga
för sammanslagning fastaremed eller knytning till högsko-att utan annan
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121993SOUkoncentrationEnhögskolor.fullvärdiga avkonkurrerakunnaleenhet som
Kapitel 5till färregrundutbildningen,utbildningen, äventeoretiska delarnade av

nödvändig.siktpåenheter är
utbildningpraktisk ärkliniskivärdeligger det attstortDäremot ett

ochkliniska kompetensDenvården.och denlänssjukhus öppnaspridd på
tillmåstefinnsdär tasärpatientunderlag va-breda somresursdet ensom

olikaträning. De nät-professionelltillräckligstudenternaför att engera
utveckling kanundervårdhögskolor ärochuniversitetmellanverk som

utbildningssamarbete på.sådantbyggastruktur etttjäna attsom
administra-ochlokalmässigtvårdhögskolorfortfarandefinnsDet som

framkommerDettaverksamhet.gymnasieskolansmedsamordnadetivt är
budgetmäs-fall intedel gåridetredovisning där attlandstingensvid en

in-inrättatfinns enheterDetskolformerna.olika ende somsigt separera
verk-organiseratandramedanstatligtenligtstitutionsindelning mönster

enhet.endasamheten storensom
harhögskolornastatligamedelstoramindre och egenheller deInte

gällervadproblem strävanmedfört vissa attDetta harforskarutbildning.
hög-har gjortinsatserOlika lokalaforskning.ochutbildning avintegrera

tanke påforskarstuderande. Medrekryteringenökaförskolorna att av
ochfrån vård-utgåenderåderforskningsaktivitet omsorgs-lågaden som

vårdhögskolor-inomocksånödvändigainsatsersådanautbildningarna
na.

forskarut-lärarevårdhögskolornasflertaletsaknarnärvarandeFör av
höjningOmämnesområden.sina ut-fördjupning inom avbildning och en

tillgängligarimlig tidinom måsteskall kunna nåsbildningskvaliteten re-
spjutspet-fårenhetermindre antalinitialt på somsesett somsatsassurser

sedan kan nåkompetenskunskap och utfördjupadflödetvarifrån avsar
utbildningsenheter.övrigaochomsorgsverksamhetenochtill vård-

vidstuderandeförunderlättaförkvaliteten ochsäkerställa attFör att
studier kanakademiska nå-tillvidareuniversiteten gåutanförenheter att

universi-ochskolordessaträffas mellanöverenskommelserform avgon
forskarutbildning träffas.påbyggnads- ochmedhögskolorellertet

ochrationaliseringarlandsting kravsåvälfinns inomDet stat omsom
ochprivat vård-offentlig ochinomSamtidigtbesparingar. om-anges

bak-utbildning. Motförlängdpersonal medbehovsorgsverksamhet av
ökad kompe-krävsolika områdenadekunskapstillväxten inomgrund av

di-minskadåtgärderförlängningar krävsfinansiera t.ex.För somatttens.
utbild-koncentrationochemellansamordningökadmensionering, av
detta.för uppnåförändringarmöjligaantalredovisar attJagningarna. ett

förläng-kravet påmöjlighet mötadiskuteradsammanhangflera attiEn
tillåtas ökainte kanförkostnadernasamtidigtutbildningar statenda som

dock be-undervisningen. Man måstekliniskadenlyfta delarär utatt av
sjuksköterske-krav pågällerEG-direktiven vadifinnskravdeakta som

finns inteundervisning. Detkliniskabarnmorskeutbildningarnasoch
frå-iställningstagande dennaförunderlag någotutredningensinom ram

sådanInriktningen översynfrågadennaföreslår prövas.Jag av enattga.
undervisningenkliniskt-praktiskadendelnågonbör prövaatt avomvara
efter grundut-förläggaspåbyggnadsutbildningar kanvissaalltframför
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bildningen och respektive arbetsgivare,garanteras uppdrags- SOU 1993 12av t.ex. som
utbildning vid vårdhögskoloma. Kapitel 5

5.7 Alternativa modeller för förändring av
huvudmannaskap

Jag har valt redovisa alternativa teoretiskaatt modeller förtre över-att
flytta hela eller delar vårdhögskoleorganisationen tillav staten.

Vissa utbildningar överförs till statligt huvudmannaskap.ett
Vårdhögskolorna universitetsortemapå överförs till statligt huvud-
mannaskap medan övriga vårdhögskolor har landstingen hu-som
vudmän.
Enhetligt statligt huvudmannaskap för vårdhögskolorna.

De enskilda sjuksköterskeskolornatre förblir i samtliga modeller fri-
stående högskolor.

Utgångspunkter i modellerna har varit följande
målen för respektive utbildningatv
verksamhetens behov högskoleutbildadi personalav
anknytning till högskoleutbildningi liknandemed profilannan
kvalitetskrav-k
dimensioneringskrav-k
krav på starka forskningsmiljöert
krav godpå högskoleutbildningi
internationella krav.i

Samtliga modeller siktär på möjliga genomföra. Kvaliteten iatt vård-
utbildningarna inte i förstaär hand fråga huvudmannaskapen om utan en
kombination iåtgärder syfte åstadkomma höjd lararkompetens,av att en

koncentrationstörre med ökad bredd och djup i utbildningsutbudet.
Ett enhetligt statligt huvudmannaskap skulle visserligen underlätta en

anknytning mellan utbildning och forskning utbyggnad fors-samt en av
karutbildning inom de ämnesområden de medellånga vårdutbildningama

Det dock inteär självklartrepresenterar. fördelarna med enhetligatt en
organisationsstruktur och enhetligt huvudmannaskapett skulle uppväga
nackdelar såsom minskade möjligheter mobilisera regionalaatt resurser.
Modellerna har dock enligt min mening intresse. De fullt möjligaär att
helt eller delvis genomföras. De kan troligen också stimulera de olika ini-
tiativ till samverkan och utveckling tagits olikapå håll i landet.som

I varje modell jag frånutgår fördjupningsutbildningatt till magister-en
nivå inledningsvis bör byggas universitetsorterna,på inom universi-upp

eller vid dentetet på befintliga vårdhögskolan.orten Resurserna för
forskning och forskarutbildning för studerande från vårdutbildningama
bör också förstärkas. Resurserna bör fördelas både till universiteten och i

fri till forskningsråden rörligen resurs.
Utredningen har enligt direktiven haft redovisa och kostnaderatt ange

för olika modeller för förstatligande de medellånga vårdutbildningar-av
Direktiven frihet utforma förslagenna. stor att förslagenger ettmen av

skall totalt överförande till statligtett huvudmannaskap.avse
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121993SOUdirektiveninom deekonomisktmodellerna ramardeIngen rymstreav Kapitel 5vårdutbildningar-medellångaför dekostnadernämligen statensattanger
överföra deñnna sättkan attförutsätterModellerna attfår öka. manna

utbildningar påi dessalandstingenframför alltidagmedel satsas avsom
tillinvändningsfritt sätt staten.ochrättvistett

möjliggö-förochställning attvårdhögskolomalokaladestärkaFör att
denmedsarnlokaliseringutveckling harfortsatttillstimulera enoch enra
in-undantagMed någotfåtalgenomförts på orter.etthögskolanstatliga
fy-denutnyttjandesarnlokaliseringen gemensamt avetthittillsnebär mer

statligaflesta småDeoch kompetens.kunskaputbytemiljönsiska än av
teknikekonomi,lärarutbildning, attprofilsådanharhögskolorna en

vård-integrering medochstudiegemenskapdirektför annanmöjligheten
små.högskolorna är

mellansamgåendeöverläggningari landethållolika ompåDet pågår
statligamellannätverksbildningarhögskolor,kommunalaochstatliga om

förekom-Detformerna.bådamellanellerhögskolorlandstingsägdaoch
drivnalandstingenkringliggandeochuniversiteten avmellanavtalmer

vidareutbildning.forskarutbildning ochskolor om
bliresultatetkanTroligenvidareutvecklas.och börmodell kanDessa

efterutformadesammanslagningar,ellersamarbetsformervariation aven
sådanundvikasinte attDet kanönskemål. enlokalaellerregionalaolika

gradvarierandeutbildningartill resultat avavmångfald kommer att ge
Även idaginnehåll.högskolemässigtochforskningsanknytning

utbild-mellanbetydandesannolikt även sammaskillnadernaemellertid
olikaning på orter.

kunnaskallmodellernapresenteradenedandeförhoppning ärMin att
iförverkligasdelvis kanellerheltförslaganvändbaratjäna somsom

landsting.samtligaenskilda ellerochmellanöverenskommelser staten
grundmaterialets osä-grundpågjorts ärkostnadsberäkningar avDe som

ochplaneringförunderlagocksåtroligenkanungefärliga gekerhet men
pågår.reformsträvandenolikai devägval som

modeller-olikadeförslagframlyfta någraslutligen urkommer attJag
deinitiativet tillregeringen bör attintressanta tafinner så attjagsomna

vårdlärarutbildning-nuvarandedenföreslår jag attgenomförs. Dessutom
magisterutbildning kom-formimedochavvecklas ersätts avnyenen

utbildning.pedagogiskmedpletterad en

i varjeutgångspunktmedförstatligandeochRationalisering5.7.1
sigförutbildning

utifrånrationellaskälutifrånförstatligasutbildningarna synessomOm
medsamläsningochkursertill utbytemöjligheterochinnehåll avderas

socialinomutbildningframförallt om-utbildningsprogramandra synes
vinnasjukgymnastik ettarbetsterapi ochinomutbildningsamtsorg

förstatligande.
högskolemil-kreativupprätthållaalternativ svårti detta attblir enDet

utbild-300färrefåromstrukturering änefterhögskolorvissavid som
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ningsplatser och bara utbildningsprogram.endaett För några dessa SOU 1993 12av
skulle dock finnas möjlighet till samlokalisering och samordning, med Kapitel 5
befintlig statlig högskola på för därmed denorten mångfaldatt ochge
storlek studenterna bör ha krävarättsom högskola.att av en

Om sådan samordning inte kan komma till stånd leder detta alternativ
till flera vårdhögskolornaatt bör avvecklas.av

Grundläggande utbildning

Arbetsterapeut- och sjukgymnastutbildning

Utbildning inom linjens båda inriktningar sker vid fyra degemensamt av
ll utbildningsanordnarna statlig landstingsägda. Den utbildnings-resp.
organisation tillämpats tyder idet realiteten idagsom nu att är två näs-

utbildningslinjer.tan separata
Vid Vårdhögskolan i Göteborg pågår emellertid försöksutbildningen

120 poäng med samordningstörreom linjens båda inriktningar, denav
s.k. Göteborgsmodellen. Resultaten visar det finns fleraatt gemensamma
ämnesblock främst avseende samhälls- och beteendevetenskap, humanbi-
logi och vetenskaplig metodik. Inom försöksverksamhetens 120 poäng är
50 poäng för arbetsterapi och sjukgyrrmastik.gemensamma Förutom pe-
dagogiska och kunskapsmässiga fördelar redovisas ekonomiska vinster
med denna organisation utbildningen. Vid samundervisningav se bi-en
laga 5 erhålles ekonomisk besparing 429 000 krgruppen 72om stu-om
derande.

Det finns två huvudlinjer; flestade de båda yrkeskategoriemaattanser
hittat sina nischer och det böratt två utbildningarseparata medanvara
andra ökadatt samverkan bl.a.anser skulle medföraen ekonomiska vins--
ter.

Min uppfattning denär s.k. Göteborgsmodellenatt har visat stör-att en
samordning studieorganisationenre pedagogiskaav och kunskaps-ger

mässiga fördelar avsevärda ekonomiskasamt vinster. Jag inte attanser en
studieorganisation i denna form skulle inverka negativt på möjligheterna

utveckla de olikaatt karaktärsämnena. Lärarkompetensen koncentreras
vilket leder till såväl kunskaps- ytterligare kompetensutveckling.som
Stora vinster torde kunna uppstå utbildning inom arbetsterapiom och
sjukgymnastik bedrivs huvudman och inomav samma organisa-samma
tion. Utbildning till arbetsterapeut och sjukgymnast bör därför enbart ges
där utbildningarna kan samordnas.

Jag kan fördelar med utbildningarna inomse att sjukgymnastik och ar-
betsterapi samlat statligt huvudmannaskapettges inordnasoch inom me-
dicinsk fakultet. För kunna genomföraatt detta förutsätts i detta alternativ

sjukgyrrmast-att och arbetsterapeututbildningen flyttas från Boden till
universitetet i Umeå och Örebroarbetsterapeututbildningen i till universi-

i Uppsala.tetet Arbetsterapeututbildningen i Stockholm överförs till Ka-
rolinska institutet. Arbetsterapeututbildningen vid Hälsohögskolan i Jön-
köping överförs till Hälsouniversitetet i Linköping. Utbildningarna inord-
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1993 12SOUomorganisa-universitetsorganisation. sådanGenomrespektivei ennas
Kapitel5 5bilaga skulleGöteborgsmodellen,rationalisering enligttion oc;h se

förstärka forsk-och förmagisterprogramför byggamedel frigöras attupp
utbildningarnas karaktärsämnen.inomforskarutbildningning och

Hörselvårdsutbildrzing

föränd-för närvarandeverksamheten genomgårhönrselvårdandeDen stora
utveckling ställer högarehabilitering. Dennainomringar framför allt

grundutbildning inomkvalificeradförutsätterochpersonalenkrav på en
audiologihörselvard.

flera personalkate-verksamhetenhörselvärdandeinom denIdag finns
hörselvårdassistenter, hörselpeda-kring patienten bl.a.arbetargorier som

samarbe-hörselvárdsassistenten främstlogopeder. Detoch är somgoger
rehabiliteringsåtgärder.diagnosgäller ochpatienten detmed närtar

förföreträdarehearing med bl.a.utredningen harförInom enramen
hållits.Göteborgsregionen Härinomverksamhetenaudiologiskaden

audiologihörselvärdutbildning inomförlängdframfördes behovet av en
föreslagits imed vad120omfattande Detta överensstämmerpoäng. som

UHÃ tillLiknande synpunkter har ocksåutredning 1991.initieraden av
fö-utbildningen.inom Dessutomantal lärareutredningen framförts ettav

utbildningnuvarandehearing sammanslagningvid dennareslogs aven
hörselvårdsassistent och hörselpedagog.till

berörings-logopedutbildningen harHörselvárdsassistent- mångaoch
utbildningar kunnabordesamordning mellan dessapunkter och störreen

internationellekonomiska vinster. Dettapedagogiska ärsåväl somge
ikan ske Sve-bör ocksåvanligt och det såförekommande övervägas om

logopedutbildning-hörselvârdsassistent- ochSamordningenrige. mellan
for-genomföras utbildningarnaförutsättningarbör ha större att omen

samordning tordeinstitution. sådanfakultet eller Entillläggs samma
rationaliseringsvinstermedföra vissa

hörselpedagogyrketrekryteringen till ärockså påpekatsDet har att som
utbildningsorga-underlättas i samordnadutbildning skullelang om enen

hörselvardsassistenter till hörselpeda-överbryggningskurser förnisation
pábyggnadsutbildningar inom audiolo-utformas. Behovetkunde avgog

pâbyggnadsut-finns lokalt arrangeradepátalats. Idaggihörselvärd har
vilket tyder påhörselvárdslinjen vid várdhögskolornabildningar till att

verksamhetenutbildning inte det kunskapsbehovtäckernuvarande som
har.

inte till-utredningens förfogande hartid tillkortaInom den ståttsom
förlängninginhämtas för förslagräckligt underlag kunnat om av nuvaran-
utbildning till hörselpe-hörselvårdsassistentutbildning, överbryggandede

logopedutbildningen.ochellersamordning mellan utbildningarnadagog,
i vissavid universitetsorternautbildningarna finns idagDe berörda samt

Örebro audiologiskkvalificeradi mycketvid Vârdhögskolan därdelar en
bedrivs.forskning
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Enligt denna förefallermodell naturligtdet samla hörselvårdsutbild- SOU 1993 12att
ningarna statligtunder huvudmannaskap vid universitetsorterna vidoch Kapitel 5

Örebro.Vårdhögskolan i

Laboratorieassistenutbildning

Avgörande faktorer för upprätthålla hög kvalitet och goda möjlig-att en
heter till forskning och forskarutbildning tillgång till forskarutbildadeär
lärare och samarbete olika institutionermed inomnära statligadenett
högskolan. Detta talar också för koncentrera laboratorieassistentut-att
bildningen till de vårdhögskolor där dessa förutsättningar ñnns.

Det har till utredningen framförts, laboratorieassistentutbildningenatt
idag finns ellerpå någon några vårdhögskolor där förutsättningardessa
saknas. Andra vårdhögskolor kan däremot ha goda möjligheter medatt
utnyttjande kvalificerade krafter inom sjukhus forskningslaborato-ochav
rier bygga laboratorieassistentutbildning.upp

Det i dagsläget prognostisera framtidasvårt det behovetattanses vara
laboratorieassistenter. forskningslaboratorierFrån uttrycks önskemålav

inom naturvetenskaplig fakultet tekniskeller högskola utbildadom, per-
sonal, för arbete inom området medan från sjukvården fortsatt be-anges
hov laboratorieassistenter, inte minst i primärvården.av

Laboratorieassistenten bör honhan skall kraven och behovenmötaom
inom sjukvården bred professionell basutbildning. utbildning-Omges en

utformas enda omfattande 120 kanett poängen som program program-
de inriktningarnanuvarandeersätta biokemi och molekylärbio-met mot

klinisklogi, kemi, mikrobiologi morfologisk cellbiologi. Inomsamt pro-
20 30kan till fördjupning inompoänggrammet utgöra något ämnes-en

område exempelvis hematologi eller klinisk kemi. Den komplicerade ord-
ningen med kompletteringutbildningar förekommer idag skulle där-som
med ktmna avskaffas. Det bör utredas påbyggnads- och specialise-om
ringsutbildning i övrigt i framtiden kan överföras till arbets-att vara vara
givarens ansvarsområde i högre utsträckning.

Laboratoneassistentutbildningen leder inte fram till yrkesexamen el-en
ler till legitimationsyrke. I friare kurssystem därfördetett är angelägetett

nationelladet utvärderingssekretariatet granskaratt kvaliteten isnarast
dessa utbildningar.

Ortopedteknisk utbildning

Verksamhetsområdet för ortopedingenjörer och tekniker under starkär
omdaning. Arbetsuppgifter idag åvilar de båda yrkeskategoriemasom
kommer med all sannolikhet till vissa delar eller återfinnsövertasatt av
redan idag hos andra yrkeskategorier.

Hälsohögskolan i Jönköping har inställt antagningen till utbildningen
1994. Till höstterminen 1995 planerar enhetent.o.m. utbild-överatt se

ningen nivåavseende och innehåll.
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1993 12SOUiför dennainte underlagf.n.föreligger ut-uppfattning attminEnligt
Kapitel 5organisationutbildningensavseendeförändringarföreslå någraredning

huvudmannaskap.eller
samordning medrationaliseringsvinsteravgörande annanNågra genom

studiernil-administrativa,allmännadeinte finnas utövertordeutbildning
Häl-mellansamordningdenuppståkanvinsterm.fl.jömässiga omsom

blirdiskuterashögskolanstatligalokaladenoch av.sohögskolan som

Sjuksköterskeutbildning

naturvetenskapligtmedicinsktsåvälklarthar sam-Utbildningen somett
haromedelbartinteutbildningenvilketinnehållhällsvetenskapligt gör att

gränsöverskridande karaktär.fakultetstillhörighet ärdirekt utan aven
behovetifrågasatttidigarelandstingen harförföreträdare avVissa

detsjuksköterskeutbildningen. De har menat attforskningsanknytning av
skallyrkesutbildningprofessionellhand upp-i första måste somenvara

vetenskaplig basavvägning mellandetmeningminEnligt ärnås. enen
Sjuksköterskeutbildningengälla.yrkesutbildning måstegodoch somen

i hög-därför hemmahörDenteoretiskaomfattandeinnehåller moment.
skolesystemet.

in-förutomsjukvårdslinjen,ochinom hälso-inriktningarNuvarande
juli 1993lfr.o.m.sjukvård kommerhälso- och attriktning allmänmot

sjuksköterskeutbild-tillpåbyggnadsutbildningartillöverföras nyenatt
inriktningnuvarandeuppmärksamhet på motsärskildriktavillning. Jag

frånfackligt hållfrån såvälhar90 Detradiologi,diagnostisk poäng. som
ochkvalitetförsämradför delsfarhågorframförtssidaverksamhetens en

röntgensjuksköterska kom-utbildning tillrelqyteringssvårigheter närdels
därefter påbygg-ochgrundsjuksköterskeutbildningomfatta somattmer

treårigtSHSTFfinns ut-hos separatnadsutbildning. Förslag ettattom
röntgensjuk-motsvarandeyrkesfunktioninrättas förbildningsprogram en
omvårdnad.radiologiskomvårdnad ochmed karaktärsämnenasköterskan

fråga.iställningstagande dennaberedd till någotinteJag år
mellanråder balansi nulägetredovisat detharLandstingsförbundet att

sjuksköterskor.utbildadeefterfrågan påtillgång och
uttalat be-klanvårdgivare finnsprivataoffentliga ettsåvälFrån som

forskarutbilda-Flersjuksköterskor.forskarutbildadeantalökathov ettav
organisationennuvarandei Denhögskolan. ut-ocksåbehövsde lärare av

sjuk-yrkesverksammatillräckligttill mångainte lettbildningen har att
högskolereformenforskarutbildning sedantillrekryteratssköterskor

forskarutbild-ochgmnd-mellansambandtill ståndfå1977. För ettatt
lösningar.organisatoriskasjuksköterskeutbildningen andrakrävsning av

lösas påforskning kanochgrundutbildningmellansambandbättreEtt
statligt hu-sjuksköterskeutbildningall ettskulleEtttvå sätt. att gesvara

skul-motsvarande. Dettauniversitet ellertillförläggsvudmannaskap och
mycket hårtnackdelar såvälregionalpolitiskamedföra ettle dock som

universitetsor-utnyttjade påhårtredanpraktikplatser ärdetryck på som
tema.
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En lösning förstatligande utbildningen de SOU 1993ett på där 12annan vore orterav
möjligheter till forskningsanknytning kan utvecklas realistiskt Kapiteloch 5mest
fruktbart. Utbildningama och organisationen dessapå kan i dettaorter
sammanhang spjutspetsar varifrån sjuksköterskor med ämnes-ses som

forskarutbildningoch sedan kan medverka i kunskapsuppbyggnad och
kompetensutveckling vid övriga vårdhögskolor inteoch minst tillföra
Ökad kompetens inom vården. Som framgår nedan kommer jag före-att
slå överföring sjuksköterskeutbildningen tillatt universitetsorgani-en av
sationen sker åtminstonepå två orter.

möjlighetEn sjuksköterskeutbildningenär universitetsortemapåatt an-
knyts till medicinskade fakulteterna. Med tanke utbildningarnaspå
gränsöverskridande karaktär vidmåste sådan organisation samverkanen
med fr.a. samhällsvetenskapliga fakulteterna eftersträvas. Den minskning

dirnensioneringen sjuksköterskeutbildningen föreslås, börav skeav som
dessapå för medge kvalitetshöjning ochorter frigörsatt foratt resurser
bygga magisterutbildning, forskning forskarutbildning.att ochut
övrigtI bibehålls huvudmannaskapet for sjuksköterskeutbildningen av

landstingen.

Påbyggnad sutbildningar

Påbyggnadslinjer till sjuksköterskeutbildningen finns idag vid flertalet
vårdhögskolor. Antalet platser regleras för närvarande beviljadegenom
statsbidrag till olikade enheterna. En genomgång utbildningsutbudetav
visar studerandegruppernas storlek varieraratt mellan de olikaavsevärt
enheterna. Denna spridning specialistutbildningarna har nackdelar.av
Som exempel kan Påbyggnadslinjennämnas hälso- och sjukvård föratt
barn och ungdom, 40 vidpoäng, enhet har dimensionering 8en en av ny-
börjarplatser år, Påbyggnadslinjen i obstetrisk ochvararmat gynekologisk
vård, 50 vidhar flerapoäng enheter dimensionering mellan 10-16en ny-
börjarplatserår och Påbyggnadslinjen utbildning i anestesisjukvård och
intensivvård, 40 har dimensioneringpoäng 8 nybörjarplatserår fören av
respektive inrikming. Kunskaps- och kompetensutveckling möjlig-samt
heter till ämnesfördjupning för såväl studenter lärare för-en måstesom

Ävensvåras under dessa förhållanden. tillgången till kliniska prak-om
tikplatser och tillräckligt patientunderlag viktigaett fördelarär av en
spridning utbildning borde den teoretiska delen utbildningen vinnaav av
på sammanhållas i enheter, iatt större synnerhet kontakt med forsk-om
ning och utveckling önskas.

Barnmorskeutbildningen den endaär påbyggnadsutbildning regle-som
fr.o.m. den l juli 1993. För de övriga påbyggnadsutbildningamaspe-ras

cialistutbildningama gäller dessa får byggas iatt samverkan mellanupp
arbetsgivare och berörd vårdhögskola.
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Utbildnirg inom social bedrivs idag vid 20 vårdhögskolori lan-omsorg
det. spridd inriktningarnaMest äldre och handikappomsorgär mot samt
inriktningen psykiskt utvecklingsstörda tlerhandikappade.och Inrikt-mot
ningen socialpedagogiskt behandlingsarbete bedrivs videnbart sjunnt av
enheterna.

I sambmd med denna utredning har hearing angående utbildning in-en
socizl genomförts med från vårdhögskolor,representanterom omsorg

universitet, medicinska kliniker och Svenska Kommunförbundet. Fråge-
ställningar berördes utbildningsnuvarande möjlighetersom attvar svara

franrida inomkrav social utbildningarnas karaktär i förhål-mot omsorg,
lande till övriga utbildningar inom ämnesområde, behovetsamma av se-

högskoleutbildning inom det sociala omsorgsområdet, behovetparat av
möjligheter till forskning och forskarutbildning inom karaktärsämnet

utbidningens dimensionering i förhållande till behovet personalsamt av
utbildningarmed olik inom kommunernas ansvarsområden.

Utbildningens och karaktärsämnets koppling till vidnära ämnen sam-
hällsvetenskaplig fakultet framhölls. finns skillnaderDet utbild-mellan
ningarna inriktningar innehålloch de olika karaktärsämnena socialmen

respektive socialt arbete vilar fundament.på Somomsorg samma exem-
pel kan socialadet perspektivet,nämnas samhällsvetenskaplig grund,en
det psykosociala fältet och det psykosociala arbetssättet. samlokalise-En
ring och ökad samverkan mellan utbildningarna inom statligadenav en
högskoleorganisationen framkallatorde synergieffekter i fortsattaden ut-
vecklingen de båda karaktärsämnena vilket kommer såväl avnämareav

utbildningsverksamhet till godo. utbildningarnasDe båda kansärartsom
i organisationsådanäven upprätthållas, förutsatt det verkligen åratten

skildatvå ämnen.
Svenska kommunförbundet har framfört behovet förlängd utbild-av en

ning där framför administration,allt ekonomi, juridik och personalfrågor
får vikt. Som baspersonal inomstörre omsorgsverksamhetenen avser

använda utbildade inom gymnasieskolans omvårdnads-attman personer
För finansiera förlängd utbildning föreslår Svenska Kom-attprogram. en

munförbundet dimensioneringen utbildningen inom området socialatt av
minskas hälften.med Härigenom kan frigöras för finan-omsorg resurser

siering utbildningens förlängning.av
Jag rinner vinster skulle kunna utbildning inomuppnåsatt stora om so-

cial överförs till högskolor med utbildning i socialt arbete. Karak-omsorg
har anknytning tilltärsämnets och släktskapnära med utbildning inom

socialt arbete. Därmed bör rationaliseringsvinster kunna göras genom
samläsning med och utnyttjande lärarkompetens från andraav program
inom socialvetenskaperna. Karaktärsämnet social kan därigenomomsorg
möjligen också karakteriseras och utvecklas på konkret ochsätt ävenett

sinmed kring inriktningcentrerade befruktandeverkaomsorgstagaren
önskemålendiscipliner.på andra fördjupad utbildning i administra-om

tion, juridik ock ekonomi kan därmed tillgodoses.också
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Östersund.Örebro berörda högskolor-och DeMalmö, Stockholm, Umeå,
inomutbildningen utformas hög-i hur kanbör uppdrag utredaattgesna

minskasSamtidigt studieplatserutbildningsprogram. bör antaletskolans
dimensioneringsförändiingomorganisationhälften. denna ochtill Genom

forskningsanknyt-ekonomiska för förstärkningvissaerhålles avresurser
fördjupningsutbildningutbildningarna utvecklingningen samt avav -

magisterutbildning -i karaktärsämnet.

Tandhygienistutbildning

kvalitet till mig fram-tandhygienistlinjens längd hargäller ochNär det
dock enighetförts divergerande önskemål. Det rådermycket att ut-omen

utbildningen intehögskoleutbildningbildningen skall även omvara en
till forskarutbildning.uppfyller allmän behörighetkraven på

framförtsBeträffande utbildningens längd har från de flesta håll att nu-
utbild-80 tillfyllest. bl.a. längreSom skälvarande poäng är attanges en

tandläkarutbildningtidsmässigt ligga allt för nuvarandening skulle nära
itandhygienistensådan kompetens. Den kompetensutan att gessomge

och behov.sin utbildning idag uppfyller också verksamhetens krav
framförts förlängd utbild-vissa fakulteter däremot kravFrån har på en

kvalificeradening. härtill ökad kompetensen detSkälen kraven påär pga.
etableringsrättsjälvständiga tandhygienist utför denoch arbete samten

legiti-införandettillkommit för tandhygienister i samband med avsom
forskarutbildning förmation. ökat behovFrån dessa källor har även ett av

tandhygienister framförts.
tandhygienistutbildning-förefaller naturligtDet på många sätt ävenatt

för-överförs Odontologiska fakulteterna åtminstone detill de ärsomen
samordningsmöjlig-odontologisk fakultet finns.lagda där Störreorter

utbildningar inom framtida tand-med andra för yrkesgrupper denheter
förfakulteterna direktvården kan också åstadkommas om ges ansvar

tandhygienistutbildningen. till pedagogiska,Detta bör leda såväläven
kunskapsmässiga ekonomiska vinster för tandhygienistutbildningen.som

inlemmande tandhygienistutbildningen i fakultetsorganisationEtt enav
inomunderlätta kunskapsuppbyggnaden karaktärsämnetkan dessutom

möjligheten förutsättningarna för tandhygienisternas forsk-öka ochsamt
forskarutbildning.ning och
ställningstagande till förlängd utbildning tillInnan eventuellgörs en

tandhygienist utbildningsorganisationnuvarande med utökadmåste ut-en
bildning från 40 till 80 utvärderas.poäng

koncentration utbildningen praktiska svårigheter ochEn kan beredaav
investeringskostnader. odontologiska fakulteterna i fallDe bör varje kun-

viktig kvalitetssäkringen utbildningspela roll för för be-ävenna en som
drivs vid landstingens Vid ivårdhögskolor. tandläkarhögskolan Malmö
bedrivs tandhygienistutbildningen idag integrerat övrig statlighelt med
tandvårdutbildningen med kommunalt huvudmarmaskap. Dettaettmen
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genomförandevidmodellenKonsekvenser ettav

förslag fördelaenligt dettafor utbildningarna skulleHuvudmannaskapet
följandesig enligt

LandstingetEnskiltStatligtUtbildning som
huvudmanhuvudmannaskap huvudmannaskap

Arbetsterapeut-
utbildning X

Hörselvárds-
X1assistentutb. X

assistent-Lab.
Xutbildning

Ortopedteknisk
Xutbildning

Sjukgymnast-
utbildning X

Sjuksköterske-
Xutbildning XX

Social omsorgs-
utbildning X

Tandhygienist-
Xutbildning X

ÖrebroiHörselvårdassistentutbildningenU

modellför utbildningarna enligt 1Tabell Huvudmannaskap

videxaminationsrättutbildning bedrivas ochinte skallJag att gesanser
förslag till omstrukturering kommer havårdhögskolor utifrân mitt attsom

utbildningsprogram med in-300 minstårsstudieplatser ochfärre tváän
fle-grundutbildningskaralctär. Genomriktning skilda yrkentvå attmot av

istatliga högskolorna kommer dennatill deutbildningar koncentrerasra
bedrivalandstingsägda vårdhögskolorna endastflera demodell attav

till flera vårdhögskolor kommersjuksköterskeutbildning. Detta leder att
tillfinns dock möjlighetenenheteravvecklas. För dessanågraatt enav

samordning statliga högskolor ellersamlokalisering och med närmareen
förnäraliggande vårdhögskolor kraven.med andra uppnåsamverkan att

möjlighe-samordning stärka vårdhögskolornassådan skulle kunnaEn
högskolemiljö. Varje sådantacceptabelerbjuda de studerandeter att en

samordning utvärderas.förslag till bör granskas och
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finns naturligtvis riskerDet med bryta nuvarande vårdhögskoleor-att upp
ganisation inordna flera utbildningar i universitetsorga-och etableraden
nisation. Utbildningarnas fåkaraktärsämnen och kan häv-svårtsärart att

fakultetema,da sig. Belastningen framför allt medicinska,depå när-som
blir berörda skall heller inte underskattas.mast

organisation för de utbildningar förslagenEn samladegen som genom
fors till möjlighet. lösningkan En sådan kanöver staten attvara en vara
institutioner forsk-för vårdvetenskap vilka inrymmer grundutbildning,
ning viss forskarutbildning resurstilldelningoch inrättas. I samband med

medel föravdelas denna verksamhet.måste
finns särskilda vårdvetenskapliga fakulteterDet önskemåläven attom
för möjligheterna till forskning utveckling inomskapas säkerställa ochatt

aktuella karaktärs- forskningsområden. Enligt min meningoch de be-är
tillräckligt definieraderörda väl och etablerade in-ämnena ämnensom

forskningsvärlden för fakulteter skall kunna byggas medatt separataom
dem grund.som

finns alternativa lösningar för inordna vårdutbild-Det nuvarandeatt
ningen i universiteten. Riskerna vårdutbildningarna isoleras från övrigatt
verksamhet inom universitetsorganisationen minimeras. Måletmåste

underlätta och stärka sambandet mellan grundutbildningmåste attvara
forskningoch med andra angränsande En uppbyggnadämnen.samt av

fristående statliga vårdhögskolor med denna utgångspunkt inte idea-är en
lisk lösning. från ytterligareDet ökar kraven högskolor fasta forsk-på
ningsresurser och möjlighet till forskarutbildning. riskerarMan också en
fortsatt isolering särställningoch för just vårdhögskolorna. Olika lösning-

vid förstatligande få väljas för olika universitetsoner,måste bl.a.ettar
beroende storleken depå enheter skall sammanföras och denav som va-
rierande uppbyggnaden universiteten idag.av

vikt kvalitetenDet den grundläggande högskoleutbild-är påstor attav
ningen likvärdig genomföres. förutsättningden Dettaär äroavsett var en

samtligaför studerande möjligheter vidareutbilda sigskall ha ochatt att
flytta examensnivåernamellan enligt modellen. förslag jag tidi-Det som

formredovisat landstingsägdamed någon avtal mellan vårdhög-gare av
skolor och enskilda sjuksköterskeskolor sidan universitetenå och åena
den kvalitetssäkringarandra enligtoch sådana övergångar kommerom
min mening viktig ispela roll detta syfte.att en

Några konsekvenserna i detta alternativ ärav
ökad samverkan näraliggandemellan utbildningar bör medförak
ekonomiska vinster
respektive knytsutbildning lättare till etablerad forskningsorga-ir en
nisation

Foutbildningarna kopplas till starka U-miljöer-k
gerkoncentration utbildningarna möjligheter till tillstörreir av sant-

ämnenlad fördjupadelärarkompetens och ämnesstudier flerai
bättre kontinuitet mellan forskarutbildninggrund- och erhållesk en
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vårdutbildningarnasi karaktärsämnensärarten kani vid SOU 1993in- 12uttunnas
ordnandet etableradei universitetsorganisationer Kapitel 5
studenterna kan under studietiden behöva byta förk kunnaort att
fullfölja studiersina

antal várdhögskolor riskerar fd avvecklasAv ett för litenatt ut-p. g.a
bildningsdimension

várdhögskolorsmá samlokaliseramåste elleri samordna medsig
statlig högskola eller andra vårdhögskolorför hög-att garantera en
skolemiljö

och ledningsformerstyrnings- införas1- maste vid landstingensnya
vdrdhögskolor

lärartjänstorganisation också utvecklasmåstet landstingensinomny
vdrdhögskolor.

5.7.2 Alternativ där antal vårdhögskolorett förstatligas

Om betonar särskilda för byggastatens vidmakt-ochman attansvar upp
hålla goda FoU-miljöer kan i modell frånutgå över-man att atten staten

huvudmarmaskapet för vårdutbildningentar på några där fördjup-orter
ning, forskarutbildning har förutsättningarstörst utvecklas.Dettam.m. att

fleraär skäl universitetsorterna. Härutöver kan med fördelav andraäven
huvudmän fortsätta bedriva högskoleutbildning företrädesvis på grund-
läggande nivå.

För kunna finansiera uppbyggnadenatt fördjupningsutbildningarav
förstärkning för forskningsamt och forskarutbildning före-en av resurser

slås i detta alternativäven minskad dimensionering den grundläg-en av
gande utbildningen vid de vårdhögskolor överförs till statligt huvud-som

Ävenmannaskap. kvalitetssynpunkt bör minskningden antaletur stu-av
dieplatser aviseras för utbildningarnanågra kunna ske just uni-som påav
versitetsorterna. Antalet studerande här Denär volym studen-stort. stora

där skall klinisk utbildningter har orsakat trängsel universi-som påges
tetsklinikema. Där bedrivs också oftast starkt specialiserad vilketvården

degör inte alltid lämpligaär praktikplatseratt för allmänt inriktadesom
utbildningar. därförDet viktigtär långtså möjligt utnyttjaatt läns-som
sjukhusens och primärvårdens patientunderlag för den kliniska undervis-
ningen.

En sådan organisatorisk lösning skulle tillgodose behovet utbildningav
kvalificerad tillräckligtvård- och omsorgspersonalav på många orter pa-

rallellt miljöermed för kunskaps-, forsknings-att och kompetensutveck-
ling inom olikade karaktärs-kunskapsområdena utvecklas. Om ini-detta
tialt på de högskoleenhetergörs där det fortastgår och bäst möjligheter
finns, kan spridning bättre forskningsmöjligheter för alla snabbareen av
komma till stånd.

yEn valfrihet framför allt denpå grundläggande utbildningsnivån skall
finnas. Både och landsting bör medstat kvalitet kunna bedrivasamma
grundläggande högskoleutbildning.
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121993SOUföre-detforskningsutvecklingen äroch attförFörutsättningen ämnes-
Kapitel 5ämnesfördjupningargrundutbildningen, demellankontinuitetligger en

li-forskarutbildning påinnebärmagisterexaminakandidat- och samtsom
grundutbild-fördeldärför ävendoktorsnivå. Det ärcentiat- och omen

forsk-fördjupningsutbildning ochdärhögskolorstatlig vid deningen är
nödvändigt.detbedrivs, ärning även om

magisterpro-byggamedbörjai första attDet lättast steg uppär ettatt
forskning ifinnsdetdäruniversitetsonernapåi karaktärsämnenagram

utbildningsutbudetibredduniversitetensblirDärigenomdessa änmen.
vårdutbildningmedtillgänglig för studenterforskningsmiljökreativaoch

forskarut-byggaförutsättningaroptimala utockså attbas. Detta gersom
utveckling.vårdforskningensstärkaochstudenterför dessabildningen

forskningsrådensÄven ochuniversitetensmodell kani resurserdenna
vård-utvecklingförforskarutbildning förstärkasochför forskning av

rådsorganisa-Genomkompetenshöjning hos lärarna. attforskning samt
förmöjlighetvårdforskaretillprojektstödförtillförs medeltionen ges

forskningsmedel.sökai konkurrensuniversitetenutanförforskare att

Enheter universitetorterpåa.

förutsättningarbättreuniversitetsorterna har attVårdhögskolorna på upp-
ochforskningsmiljöertillNärhetenhögskolemiljö.godfylla kraven på en

till redanmöjlighet knytaforskarutbildningsorganisationer liksom att an
vård-liggerde näraiämneskunskap många ämnenetableradväl somav

vårdhögskolor-förstatligandeVidfördel.utbildningarna är ett avstoren
universitetsor-befintligiinordnasdessauniversitetsorterna börpå enna

möjlig-vårdutbildningarnaistudenternaDärmedganisation. sammages
utbildningar.i andrastudenterheter som

universitetsorter-vårdhögskolorna påförstatligandefullständigtEtt av
statligt huvud-vårdutbildning får%40 allinnebära ettskulle att avcana

vårdhögsko-vid dessaanställda700idag lärarefinnsDetmannaskap. ca
% dessa vård-10Cateknisk personal.administrativ ochförutomlor av

forskarutbildadeantaletvilket innebärdisputeratharhögskolors lärare att
övriga.vid degenomsnittetdubbelt sålärare är stort som

ochUmeåStockholm,Linköping, Lund,i Göteborg,Vårdhögskolorna
huvudman-statligttillalternativ överförasförutsätts i dettaUppsala ett

motsvarandeuniversiteteni påintegrerasnaskap och ort.
förLinköping ingårhögskoleutbildningarna i närvaran-kommunalaDe

kommunaltbibehålletmedorganisationHälsouniversitetetside ettmen
nackdelarbetydandedockpekar påErfarenheternahuvudmannaskap.

Linköpingfrånönskemål harstarkaochhuvudmarmaskapmed delatett
vårdutbildningar inomSamtligaenhetligt huvudmannaskap.framförts om

statligt huvudman-samlatfortsättningeniHälsouniversitetet bör ettges
Linköpingi harvårdyrkesutbildningenuppbyggnaddenMednaskap.

huvudmannaskapenhetligtgenomföraspeciellt intressantdet ettattsyns
här.
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Beträffande övriga universitetsorter kan vårdhögskolorna inordnas in- SOU 1993 12
respektive universitet ocholikapå Hur vilketsätt. på den Kapitelom sätt 5nya

samlade utbildningen organiseras inom universiteten måste iavgöras ut-
ifrån de lokala förutsättningarna. Om vårdvetenskapliga institutioner
skall byggas eller utbildningarna skall läggas in i fakultetsorganisa-upp
tionen kan beroende storlekpå och utbildningsprogram.antalvara

Förhandlingar förasmåste mellan och respektive landstingstat avseen-
de Övertagande lokaler, administrativ personal och lärare riksda-av om

beslutar denna modell skall genomföras.attgen

Enheter utanför universitetsorter

Utbildning på grundläggande nivå kan bedrivas med andra driftsformer
och huvudmän övrigapå organisationEn där landstingetorter. tillsäven
vidare för drift och verksamhet vid antal vårdhögskolor skul-ansvarar ett
le lösa regional-de personalpolitiska problem skulle kommasom attsom

vid föruppstå stark koncentration de medellånga vårdutbildningar-en av
Andra driftsformer stiftelsersåsom hiaoch högskolorna. kan också

Iövervägas. organisation med alternativa driftsformer förutsättsen att
tecknar innehållandeavtal såväl kvalitativastaten kvantitativa krav-som

specifikationer med dessa vårdhögskolor och deras styrelser.
Avtal mellan vårdhögskolor med landstingen huvudmän och desom

statliga universiteten kan utformas för underlätta studerandes möjlig-att
heter till fördjupade fortsatta högskolestudier. Erfarenheter sådantettav
avtalsförfarande finns mellan statliga högskolor Högskolan i Eskils-t.ex.
tunaVästerås, KTH och Högskolan i Linköping se bilaga 4. Samord-
nings- och rationaliseringsvinstema blir så utbildningen i socialstora om

integreras i socialhögskoloma det felomsorg avstå frånatt attsynes en
sådan samordning i något alternativen. En konsekvens härav blirav att
sociala omsorgslinjen för närvarande bedrivs 20på överförs tillsom orter
sju Göteborg, Linköping, ÖrebroMalmö,orter Stockholm, Umeå, och
Östersund. Arbetsterpeututbildningen inordnas i universitet eller motsva-
rande universitetsorterna Örebrooch arbetsterapeutbildningen i över-
förs till universitetet i Uppsala. Rehabiliteringslinjens båda inriktningar
vid Vårdhögskolan i Boden överförs till universitetet i Umeå. På så sätt
kommer sjukgymnast- och arbetsterapeututbildningarna i dennaäven mo-
dell helhet bli statliga förlagdaoch till universitetsorterna.attsom

Den organisatoriska lösning jag här redovisat innebär huvudman-att
naskapet för de medellånga vårdutbildningarna fördelar sig enligt följan-
de
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LandstingetEnskilt 121993Statligt SOUUtbildning som
huvudmanhuvudmannaskaphuvudmarmaskap Kapitel 5

Arbetsterapeut-
utbildning X

Hörselvårds-
Xassistentutb. X

assistent-Lab.
Xutbildning X

Ortopedteknisk
Xutbildning

Sjukgymnast-
Xutbildning

Sjuksköterske-
XXXutbildning

Social omsorgs-
Xutbildning

Tandhygienist-
Xutbildning X

enligt modell 2för utbildningarnaHuvudmannaskapTabell

medutvecklingsarbetepåbörjatochinitieratlandsting harFlera ett
högskolorstatligaellernäraliggande skolormellan t.ex.samverkan ge-

utifrånbedrivas dedet kanbästutvecklasarbetenätverk. Detta omnom
fleramellansamverkanIblandlokalt.råder ärförutsättningar ensom

vårdhögskolormellansamverkanibland detföredra, ärvårdhögskolor att
statli-huruvida denberoende påföredrahögskolorstatliga äroch attsom

efterfrågad kom-lämplig ochvårdhögskolomatillförahögskolan kanga
petens.

högskoleorganisation skallvarjebörför detta arbeteRiktlinjer attvara
avtalutbildningsutbudetiviss breddvolym, samtviss minstaha enen

vi-studerande gåför deunderlättaruniversitet attpå något sättmed som
förockså slutasAvtal kanstudier inom området. garanteraattmeddare

haskall skolornalektorsnivå. Dessutomochadjunkts-lärarkompetens på
exarni-minstha tvåskola börVarjeinternationell samverkan.utbyggden

redovisa godkanenheternabör gällanationsprogram. Här-utöver att en
årsstudieplatsersamt300minstochforskarutbildade läraretillgång på en

verksamheten.internationaliseringförplan av
förslag hotasenligt mittvårdhögskolormöjlighet för deEn av av-som

statlig ellerhögskoleenhet,medsamverkanveckling är att annangenom
sin lärarkompetensutbildningsutbud och ökasittlandstingsägd, bredda

enheter. Det börbeviljas för dessakanexaminationsrätt ävenså an-att
sådana planer.utarbetastyrelsernalokaladekomma på att

till undertillgångutbildningarsamtligaförutsättning for ärviktigEn
inomhandledningskompetenslärar--ochvisningssjukhusklinik med god

respektive område.
önskemålñnnsuniversitetsortemautanförvårdhögskolorVid antalett

Vidutbildningen.för någrahuvudmannaskapstatligtsamlat avettom
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121993SOUmedsamgåendesamlokaliseringplanerutarbetade påfinns långtdessa
Kapitel 5lärarkom-fallifinns någotDessutomhögskolan påstatliga enden orten.

uppvisa.högskoleutbildning bör kunnakravmotsvararande de enpetens
olikamedhögskolornätverkshögskolor därmed s.k.utvecklingDen

enhetligtmedhögskoleorganisationislåshuvudmannaskap ensamman
utvecklingspotential där bå-ocksåmin meningenligtregelsystem enger

huvud-tillvaraintressenlandstingskommunala attutanoch tasstatligade
utifrån de loka-fortsättaPlaneringen börförändras.behövermarmaskapet

tagits.harredaninitiativla som
utbildning inomförstatligandealternativet medredovisadeDet avovan

universi-grundutbildning påsamtligförstatligandesocial samt avomsorg
kandi-magister- ochforskarutbildning,utbyggnad därsamt avtetsorterna

förkostnaderdirektiven givnai statensde attdatexamen ramarnaavryms
överfö-fråganfår endastökavårdutbildningarnamedellånga omde om

landstingsmedel löses.rande av
modellen ärkonsekvenser attNågra av

utbildnings-tilltillgångbättreenheterantaletspridning geri aven
undervisningenkliniskadenförplatser

mobiliseraskanekonomiskaregionala resurseri
tillgodoseskanU-miljöerstarka F0 attintresse genomi statens av

inordnas universiteteniuniversitetsorternavdrdhögskolorna på
stark koncentrationmedproblempersonalpolitiskaochregional- eni

undvikes
kvalitetutbildningarnasrisk för variation ii

kvalitetutbildningsarnasförkravenspecificeramåstei staten
statligaochlandstingsägdamellanöverenskommelsersärskildai

till fortsattamöjligheterstudenternasunderlätta stu-kanhögskolor
dier

krävs vårdhögskolorlandstingsägdamellan samtsamverkanökadi
ocheller universitethögskoloroch statligavårdhögskolormellan

kräverhögskolemiljönmångfalddensäkraför att
för led-reglerenhetligasåhögskoleförordningen måste över attsesi

kan tillämpas.och lärartjänsterstyrningning,

várdhögskolornaförhuvudmannaskapstatligtEnhetligt5.7.3

tillvårdhögskoleorganisationnuvarandeöverföraKonsekvenser attav
staten

vårdhögskoleorganisationen in-befintligahela denskallOm övertastaten
nuvarandemedFördelaromfördelas.kostnadernebär detta att stora

regionalpolitiska.framför alltvårdhögskoleorganisation ärspridning av
orationell. Dettaenhetersmå årorganisationen med mångaspriddaDen

huvudmarmaskap.enhetligttydligt vidframstår ett
intei lägedagensvårdhögskolorna äradministrationLedning och av

högskolans. Istatligadenregelsystemutifrånuppbyggda nusomsamma
gällersärbestämmelser vadförordning finnsochhögskolelaggällande
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den kommunala högskolan vilka utformats efter den kommunala demo- SOU 1993 12
kratins regler. I samband med statligt övertagande huvudmannaska-ett Kapitel 5av

därförmåste administrationernaorganisationernapet till detanpassas
statliga regelsystemet. Många administratörer i landstingen idaghar and-

uppgifter inom såväl gymnasieskolan högskolan. Det kanra därförsom
enbart bli fråga överföring viss del administration tillom en av staten.av
Då förutsättningarna skiljer sig åt mellan landstingen genomföran-måste
det förslaget utformas olikapå inom respektivesätt landsting.av

Vårdhögskolor finns på antal där dessa saknar möjligheterett tillorter
samverkan med statlig högskola. På dessa måste, högskolanorter om
skall kvar, helt högskoleorganisation medvara huvud-en ny staten som

inrättas. En omstrukturering vårdhögskolornas administrationman ochav
organisation till statligt kommermönster underett övergångsperioden
medföra ökade kostnader för Ett statligt huvudmannaskapstaten. för
samtliga värdhögskolor kommer sannolikt sikt medförapå krav påatt
ökade kostnader för förhandlingsöverenskommelserstaten ochoavsett
medelsöverföringar.

Oberoende huvudmannaskap kommer förändringarna i lagstiftning-av
för högskolan, kraven förlängdpå utbildning ochen ökad lärarkompetens
påverka vårdhögskolornas verksamhet.att Dessa förändringar kommer
medföra kostnadsökningar föratt verksamheterna oberoende huvud-av

Samtliga kostnadsökningar åvilar vid enhetligt huvudmarmaskapman. ett
enbart staten.

En koncentration för medellång vårdutbildning blir troli-av resurserna
nödvändig såväl kvalitativa ekonomiska aspektergen hurur som oavsett

frågan huvudmannaskapet löses. Den kritiskaom lärare,massa av som
krävs för acceptabel ämnesfördjupning och forskningsanknytningen av
utbildningarna, måste användas effektivtså möjligt. Rationalisering-som

bör kunna genomföras effektivt vid enhetligt huvudmannaskap.ar mer
Den forskning idag bedrivs med medellång vårdut-som av personer

bildning är gränsöverskridande karaktär. Detta innebär universite-av att
med sin bredd i forskningsverksamheten,ten tillgång till välutbildade lä-

mångfalden i utbildningsutbudsamt skullerare den kreativamestvara
miljön för utvecklandet vårdforskningen. förutsättningEn vård-ärav att
högskolornas verksamhet olikapå kan integrerassätt med universiten.

Det ñnns skäl förtalar koncentration och rationaliseringsom en av
vårdhögskoleorganisationen för säkerställa kvaliteten i utbildningarnaatt

bättre till lärarkompetensensamt ita landet. Detta igäller synnerhetvara
for utveckling ämnesfördjupning forskning.och Vid samlat statligtav ett
huvudmannaskap torde sådan koncentration statfmansiella skälen av
drivas längre fleraän huvudmän finns.om

Även statligt huvudmannaskap förett vårdutbildningarnaom enligt en
enhetlig modell skulle beslutas riksdagen måste vissa för-av staten uppta
handlingar med varje enskilt landsting eftersom de ekonomiska förutsätt-
ningarna förutsättningarnaoch för rationellt driva utbildningen vidareatt
varierar mellan olika regioner. Olika landsting ställer idag mycket olika

till utbildningarnas förfogande.resurser
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121993SOUkompetensdenmedgeskullehuvudmarmaskap att somförändratEtt
Kapitel 5för värdut-ocksåtillvarakanhögskolanstatligainom den tasfinnsidag

medi-humanistiska,inomämnesområdenfra.gällerbildningarna. Detta
Undervisningenfakulteter.teologiskasamhällsvetenskapliga ochcinska,

dju-inte har denskälnaturligavårdlärareoftastidagförmedlas avsomav
ämnesföreträdare.respektivefinns hosämneskunskap sompa

minskasannolikhetmed all att genomvårdlärare kommerBehovet av
kon-beslutaruppkommerrationaliseringsvinster staten om ende omsom

Även antalethögskoleenheter.till färreutbildningarnacentration av
dockbörminskas. Detkanpersonaltekniskadministrativ ochförtjänster

undervisnings-högreharvárdlärarelandstingsanställdaobserveras enatt
dockDärvid räknashögskolelärare.anställdastatligt somskyldighet än

prakti-kliniskadenunderstuderandedenbesök hosundervisning t.ex.
undervisning.högskoleläraresi övriganågotken, något motsvararsom

omfat-vårdhögskoleorganisationensamladedenhelaöverföringEn av
följandekortheti postertar

Åpl utbildning och på-grundläggandeför16 2979192Utbildning
byggnadsutbildningar

Åpl linjerlokalaochfristående kurserför580
823 värdlärare1-91htLärare

FoU-lärarehögskolelektorer74
sjuksköterske-enskildaochvärdhögskolor27Utbildningsenheter tre

skolor
41 skolenheter

540 SEK088 7271992 lkostnadTotal
ef-siffror1990 använts6 årskapitel harigjortsberäkningarI de som

senare.övervägandenñnns förunderlagtersom

värdhög-redovisningutifrån ärdennadras attkanslutsatserDe som
enhetligttillövergånglösesomedelbart ettinteproblemskolornas enav

förregelsystemenhetligtuppnårTrotshuvudmannaskap.statligt att man
inte delöseslärartjänsterstuderandeinflytandeledning,styrning, samt

och lä-forskningsanknytningbristandemedproblemgrundläggande svag
huvudmannaskapetmedhand harförsta attinte iharDessararkompetens.

studieorganisation, störreändradi formåtgärderdetI stället ärgöra. av
kompetensutveck-i forminsatserkoncentrationochsamverkan samt av

Även förändring dessapåvidtagas.måsteling lärare enomm.m. somav
överförandevidgenomförasskulle kunna ettteoretiskt lättarepunkter sett

direkti-inommodellinte dennahuvudmannaskapstatligthelttill rymsett
várdutbild-medellängaför dekostnadersamladekrav statensattvens

rationaliseringaromfattandetämligeninteinte fär ökaningarna ge-om
nomföres.

konsekvenserföljandefår bl.a.modellDenna
tillfreds-utbildningsorganisationspriddgeografisktoförändrad-Aven

detoch krav,behovpersonalpolitiskaochregional-ställer senare
rekryteringsperspelaivfr.a. i ettsett
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den kompetens ochi landstingensvia satsningar byggtsresurser SOU 1993som 12
lokalt vid vårdhögskolorna kan vid förstatligandeupp till Kapitelett 5tas va-
utvecklingeni várd- och omsorgsverksamhetenra av

utbildning kan bedrivasAv i samverkannära med den lokala vdrd- och
omsorgsverksamheten
uppbyggnad statlig högskoleorganisation-k pd ytterligareav en ett
antal utöver nuvarande medförorter ökade kostnader för staten

högskoleorganisationövertarvk staten med splittringen stor av resur-
serna

fortsatt spridning utbildningarna-k storen pd mångaav orter motver-
kar rationellt utnyttjande lärarresurser,ett försenar och försvå-av

samlad strategisk kompetensutvecklingrar lärarnaen för-av samt
svarar vardforskningens utveckling

koncentration kan fåi regional- och personalpolitiskaen konsekven-
avseende rekryteringsmojligheter till vdrd-ser och omsorgsarbetet i

delarvissa landetav
uppbyggnad forskningsmiljöert och pdbyggnads-en och fördjup-av

ningsutbildning magisternivá för vdrdutbildningarna pá samtliga
skulle kräva nytillskottorter ekonomiska och personellastoraav re-

surser
arbetet med utbildnings-t och budgetarbete kan till statliganpassas
verksamhet
studerande- och lärarinflytande-Av verksamhetenöver underlättas ev

organisatorisk ledninggemensam
tjänstekonstruktioneni efter statligt mönster.anpassas

5.7.4 Fördjupade ämnesstudier inom de olika karaktärsämnena

.tMgg-isterutbildningar

Oavsett vilken modell för huvudmarmaskapsförändringar väljs måstesom
förutsättningar för fördjupningsutbildningar skapas. Behovet fördjupa-av
de ämnesstudier kandidat-på och magisternivå inom de olika utbildning-

karaktärsämnen har vid flertal tillfällenarnas påtalatsett såväl utbilda-av
verksamhetsföreträdare. Närre detsom gäller utbildning kandidatnivåpå

förutsätter jag vårdhögskoloma i sinaatt arbeten med de utbildnings-nya
frånutgår det skallprogrammen möjligtatt för studerande in-vara en att

för den 120-poängsutbildningenom ramen uppfylla kravennya dennapå
examensnivå. För de utbildningar leder till yrkesexamen gällersom att
högskolorna utreder hur kompletterande ämnen skall planeras för att ut-
bildningen skall uppfylla kraven för kandidatexamen.

Beträffande karaktärsämnena arbetsterapi och sjukgymnastik bör möj-
ligheter till fördjupade studier på magistemivå inom de olika karaktärs-
ämnena organiseras universitetsorterna.på De verksamhetsområden som
utbildningarna riktar sig befinner sig kunskapsmässigtmot och innehålls-
mässigt i expansivt skede vilketett detgör angeläget ämnesfördjup-att
ningar inom de olika områdena tillhandahålles. Detta förutsätter också en
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1993 12SOUfinns till-kvalificerad nivålärarkompetens påkoncentration den somav
Kapitel 5gänglig.

inom hörsel-magisternivåutbildningsprogram påocksåföreslårJag att
den-prövning skeböruniversiteten.vid Dessutomutvecklasvård omen

Örebro anled-i medVårdhögskolanfinnas vidmöjlighet skulleävenna
medföraskullekliniken. Dettaaudiologiskamed densamarbetetning av

in-forskningsamtidigtutveckling karaktärsämnettillmöjligheter somav
forsk-stimuleras. Dagensverksamhetrehabiliterandehörselvårdensom

medicin.teknik ochinriktadtill delenhörselvårdning inom är största mot
uppmärksammas.hörselpedagogiken börmedSambandet

omfattauppfattningenligt minLaboratorieassistentutbildningen bör
labora-ochämnesstudier har påtalatsfördjupade120 Behovetpoäng. av

utvärderingssekre-förtur granskasmedtorieassistentutbildningen bör av
tillochutbildning skall skapas vägarför förlängdgrundtariatet för att

erfor-magisterprogramOm ärforskarutbildning etableras.forskning och
ställning till.idagderliga kan jag ta

Jagtill yrkesexamen.framSjuksköterskeutbildningen leder attanseren
till fördjupademöjligheter äm-sjuksköterskor beredsangelägetdet är att

omvård-ämnesområdetinommagisterexamenmotsvarandenesstudier
framförts.behovhar dettavårdverksamhetennad. Från .

social be-inom karaktärsämnetmagisterprogramsärskildaAtt omsorg
socialtutbildning isamordning medmöjligheterdehövs utöver som en

förstsamordningtroligt. bör prövasEninnebär knappastarbete synes
fakultet.samhällsvetenskapliginomutbildningsprogrammed andra
utbildningortopedtekniskavseendeinhämtatsunderlagDet gersom

inom dettamagisterprogramställningstagandeförutsättningar föringa att
prioriteras.behöverområde

frågani första handtandhygienistutbildning det attgäller ärVad om
för behö-allmänför uppfylla kravenpåbyggnadsutbildningaranordna att

dock angelägetforskarutbildning aktuell. Det ärtill är attrighet den som
följs.ämnesområdetutvecklingen inom

forskarutbildningochForskning

forskarutbildaderedovisats finns behovdettidigareSom ettatt avanges
enskildaoffentliga ochvårdutbildning såväl hosmedellångmed stort som

utbildnings-inomfinns behovomsorgsgivare. Dessutomvård- och ett
universitetenförvidvidtagasåtgärder måsteverksamheten. Extra att

som utbildningar-forskarutbildning inom de karaktärsämnenmöjliggöra
uppbyggnadÅtgärderna form forsk-ikan avrepresenterar. vara avna

möjligheter forskar-erbjudaforskarutbildningskurser,specifikaning, att
doktorandtjänster skallMedlenforskartjänster,ochmånader varam.m.

vårdutbildning grund.medellångmedriktade mot sompersonervara
våfdforskningensgränsövfersloi-vårdvetenskapens ochanledningMed av

medicinskmåste medel samhällsve-ochfördelas mellankaraktärdande
kanpfiriggörasföreslår viadärför de medeltenskaplig fakultet. Jag att som
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i modellerna redovisade rationaliseringar dimensioneringsminskning-och SOU 1993 12
skall fördelas till universitet och forskningsrádsorganisationer. Kapitelar 5
Olika várdforskare kan i konkurrens söka dessa förmedel forskning

och utveckling. Det vikt forskningsmedelär största tillförs vård-attav
forskare enligt vetenskapliga kriterier forskare.andra Förstsamma som
därigenom kan de forskarsamhället och deras höjas.accepteras statusav
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232111633969312vidaspekterEkonomiska6
huvudmannaskapetiförändringar

iaktualiserardelvisellerheltvårdhögskolornaförstatligandeEtt av --
utbildningskostnader-direktadekostnadsfrågor. Den ärhuvudsak två ena

intelandstingen dessanärlyftskostnaderdedettaMed avsomavsesna.
Denvårdhögskolorna.vidutbildningenforhuvudmänstårlängre som

ipersonalför denblir aktuellpensionsreglering somdenandra är som
lands-ianställningfrånövergårhuvudmannaskapetändradedetmedoch

aktualise-ocksåkostnadspostmindreanställning. Enstatligtill somting
studiemedel.sammanhanget äriras

utbildningkostnader förStatens

for-totaltvidkostnadernaberäkna ettutredningenskalldirektivenEnligt
statligande.

statsbi-högskolankommunalaför denkostnader avIdag utgörs statens
utnyttjadetill antaletrelateradedirektBidragenlandstingen. ärtilldrag

kalenderåretförkostnadernasammanlagda statenDeårsstudieplatser.
000000 kr.162tilluppgick1990 ca

bedrivaförkostnader ut-landstingens attforstatligande måsteVid ett
tillöverförasforhandlingsuppgörelserviavårdhögskolornabildning vid

staten.
1990 ñnnsUtbildningskostnader enLandstingsförbundets rapportI

lands-vidhögskoleutbildningenförkostnadsstrukturenredovisning av
uppgickhögskoleutbildninglandstingensförkostnadentotalatingen. Den

den-baserad påintedockKostnadsstrukturen är000424 kr.1990 989till
detotalkostnadenvilket000495 kr, är872beloppet omsiffra påutanna

exkluderas.ersättningarnainterkommunala
tillförhållandeimedelvärdenvägda stu-Kostnadsandelarna somanges

fårstuderandeantal störremed högahögskolor genom-dvs.derandeantal
studerandeantal. Samman-lägremedhögskolormaterialetslagskraft i än

undervisningsperso-Dessakostnadsposter. ärolikaredovisastaget sex
kapitaltjänstkostnaderlokaler,lokaler,hyrdaövrig personal,nal, egna

vilkenundervisningspersonal,ärkostnader. Denövriga största postenoch
högskoleut-förkostnaderlandstingens%51tillgenomsnitt uppgåri av

förallehanda slagÖvriga materialkostnader, un-bildning. t.ex. avavser
iVaktmästeri utgöradministrativa tjänster typ m,dervisningen mavsamt

övrigrelativt ävenärEn% kostnaderna.26 post per-genomsnitt storav
kapitaltjänst-lokalerhyrdalokaler,genomsnitt. samt% Egna12 isonal,

% I% 3 vardera.%, 35andelarrelativt små pos-kostnader utgör resp.-
för lo-internaavskrivningar och räntorliggerkapitaltjänstkostnaderten

inventarier.ochkaler
dennaOmbeaktas.ocksåvårdhögskoloma måsteförIntäktsstrukturen
lands-från det%61 medlengenomsnitt kommeri egnakan sägas avatt
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tinget, 18 % från statsbidragen 13 % från andra landstingsamt de in-s.k. SOU 1993 12
terkommunala ersättningarna. Kapitel 6

Såväl för kostnads- intäktsstrukturen gäller genomsnittsvärdenasom att
måste hanteras de genomsnittsvärden de Stora skillnadersom är. före-
kommer mellan både landsting och skolor. T.ex. kan nämnas den stör-att

kostnadssidan,påsta undervisningspersonal,posten varierar %mellan 36
76 %.och För intäktssidan finns, i Statskontorets Den kommu-rapport

nala högskolan kostnader framtidaoch statsbidrag, siffror visarsom
statsbidragen täckeratt mellan 14 och 33 % vårdhögskolomas kostna-av

der. Dessa exemplifieringar låter förstå alla förändringarattoss som ge-
nomförs i sådan heterogen landstingen ien detta fall bildargrupp som
kommer slå mycket olika i de olikaatt landstingen; landstingen har olika
grad möjlighet ställa sig efter förutsättningar.attav om nya

Kostnader för den kliniska undervisningen

Som tidigare harnämnts denna kostnad tradition inte beräknatsav av
landstingen. På tid har dock några försöksenare uppskatta kostnadenatt
för den kliniska praktiken gjorts, vilka redovisats i kapitel 3.4.

Min bedömning de disparataär resultatatt olika landsting kommitsom
till de beräknatnär sina kostnader för klinisk undervisning visar att man
idag har dåligt de verkliga kostnaderna förgrepp den kliniskaom under-
visningen. För få uppfattningatt storleken på den kostnaden den kli-om
niska undervisningen skulle innebära for vidstaten Övertagandeett av
vårdhögskolorna detär därför rimligt frånutgå schablonatt byggd påen
de nuvarande LUA-avtalen. I Stockholm, där i ide kapitel 3.4 redo-man
visade beräkningarna dennaanvänt modell, idagär enligt uppgiftman av
uppfattningen överskattat kostnaderna.att rimligareEn nivåman kan va-

15 000 kr.ra ca
Vidare beror denna kostnad den lärarorganisationen. Dennaav nya

skall enligt uppgift förändras. Hur många kliniska tjänster olika typav
kommer inrättas eller hurattsom tillövergång lärartäthet ochen en un-

dervisningsskyldighet statlig högskolestrukturmotsvarar slårsom är svårt
beräkna innan beslut fattats.att

Landstingförbundet har tagit initiativ till kvalitetsbedömaatt och kost-
nadsberäkna den kliniska undervisningen i landstingen. Någon gång un-
der 1993 arbetetväntas slutföras. Inställningen från Landstingsförbundets
sida detär utifrån dagens materialatt vanskligtär uppskatta kostnadenatt
för den kliniska undervisningen. Man påpekar också det felatt attvore
beräkna den dagenspå siffror; kostnaden för den kliniska undervisningen
måste beräknas utifrån den lärarorganisationen.nya

Kvarstáende kostnader för landstingen

Vid förstatligande kanett landstingens kostnader förväntas i taktenavta
snart, ganska litepå längre sikt.snart Undervisningspersonal,samt öv-
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rig personal övriga kostnader lyfts landstingen SOU 1993 12ärsamt poster som av
vid förstatligande. Avvecklingskostnadema för övertalig Kapitel 6snart ett perso-

nal kan dock uppkomma och dessa kostnader varierakan mellan olika
landsting beroende möjlighetenpå använda personalen inom andra de-att
lar verksamheten. Vad gäller pensionsfrågan för anställda byterav som
huvudman hänvisas till avsnittet pensionsreglering. Hur snabbt kostna-

förderna hyrda lokaler kan lyftas vilkaberor löptider respektiveav
landsting sinahar kvalificeradpå kontrakt. En gissning detta kanär att
ske eller ganska När det gäller de lokalerna måste lands-snart snart. egna
tingen antingen hyra sälja eller försöka lokalisera andra delar sinut, av

tillverksamhet dessa lokaler. Beslutsprocess genomförandeoch dettaav
placerar i intervallet ganska snartlängre sikt.posten

En rimlig utgångspunkt i flesta fallde åtminstone initialtär att staten -
vidverksamheten vårdhögskolorna i befintligtöver skick dvs. medtar-

lokaler och allt. Iden mån väljer andra alternativ det ankom-måstestaten
landstingetpå lösa de övergångsproblem överblivna lokalerattma ger

upphov till.

Pensionsreglering

förstatligandeEtt innebär personalen byter arbetsgivare; övergångatt en
från anställning i landstinget till statlig anställning. förändradeDenen
anställningsformen kommer dock i praktiken inte gälla all personal.att
De neddragningar blir nödvändiga innebär viss delattsom en av persona-
len kommer bli övenalig i den organisationen.att nya

Den anställningsformpersonal byter i sin anställnings-måstesom nya
form få med sig pensionsbeloppdet intjänats under de varitdeårsom an-

iställda landstinget. För detta inte innebäraskall dryg kostnadspostatt en
för landstingen dvs. betala tidigarede landstingsanställdas ihopsam-att ut
lade pensioner i klumpsumma förmåste alla godtagbar lös-parteren en
ning konstrueras. pensionskostnadsregleringEn sådan finns tidigare teck-
nad mellan dåvarande budgetdepartemenetet, landstingsförbundet och
Svenska Kommunförbundet vad gäller ändrat huvudmannaskap för viss
verksamhet. Regleringen 1981-05-06.dateradär

Två möjligheter finns. Det alternativet bygger bidrag betalaspå attena
först från och pensionstillfälletmed och då klumpsummaut som en av

frågavad i tjänat ihop, På ingenså uppstår omedel-sättpersonen
bar utgiftspost för landstingen vid förstatligande. Däremot blir deett
klumpsummor i detta alternativ pensionstillfällenabetalas vidutsom ut-
giftsposter varitskulle löpande fleraunder år.som annars

Det andra alternativet bygger bidraget betalas i sinpå helhet vidatt ut
tidpunkten för huvudmarmaskapsförändringen. Detta gäller endast om

för särskilt fall kan därom enligt § Att redogöra förparterna stor-enas
leken sådant belopp intepå möjligt. inteMan hurär många ochett vet
vilka l 897de berörda 823lärarna l högskolelärareadjunkter 74ochav
högskolelektorer blir övertaliga i organisation. Man intesom vetnyen
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i SOU 1993 12heller hur tjänsteár de följer med den organisa-många personer som nya
tionen respektive blir Kapitel 6har de övertaliga har.som

35För arbetstagare under den huvudmannen helaår övertar nye an-
sigDet förhållandevis och desmårörsvaret. merpartensummorom av

vid överförandetidpunkten intjänade finnspensionskostnaderna fortfaran-
de huvudmannen. Regleringen pensionerna vidkvar hos den gamle av

förändratdenna huvudmannaskap sköts KPA och SPV. Former-typ av av
för skall till finns etablerade. Vilket alternativ skall till-hur det gåna som

får bli förhandlingsfrága.lämpas en
gäller del blir övertalig inteNär det den personalen och därmedav som

byter huvudman det den avlämnande huvudmannen bärär ansvaretsom
för idessa vad gäller pensioner; fall landstinget.detta

Studiemedel

finns skäl det inte efterfrågasDet totalt kommeratt tro att sett att stu-mer
diemedel i nuvarande ytterligare studiemedeldet deän systemet; som
ianspráktas anledning förlängningen vissa linjermed täcks de di-av av av
mensioneringsminskningar föreslås. Vidare torde minskadedetävensom
behovet studiemedel till följd föreslagna dimensioneringsminsk-av av
ningar kunna täcka behovet studiemedel föranleds magistenit-av som av
bildningen. inte troligtDet denna kategori studerande söker helaär att
studiemedelsbeloppet.

inansieringsaspekterF

vidVerksamheten várdhögskolorna har idag tredelad finansiering;en eg-
landstingsmedel, statsbidraget de interkommunala ersättningarna.samtna

Utgifterna för verksamheten vid varierarvårdhögskolorna mellan
landstingen. LandstingsförbundetsAv Utbildningskostnaderrapport
1990 framgår för landstingde lägsta kostnaderna uppgick tillatt ett
12 526 000 kr medan uppgick till 125 899det högsta 000 kr.

framgårDet Statskontorets Den kommunala högskolanrapportav -
och framtida statsbidragkostnader betydelsen de interkommunalaatt av

ersättningarna statsbidragen, för finansieraoch vidverksamheten skoatt
varierarIoma, mycket mellan landstingen. Statsbidragens täckningsgrad

för verksamheten vid várdhögskolorna varierar 33 %.14 ochmellan
Därmed svårigheteruppstår skall föras mellan de aktu-härnär pengar

ella huvudmärmen, landstingen.och landstingenAtt i dettastaten sam-
manhang heterogen generella och schabloniseradeutgör gör atten grupp
överföringar inte enkelt utfaller rättvistpå sätt.ettav pengar
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1993 12SOUStatsbidrag
Kapitel 6

Överföringar förenklastdenstatsbidragsmedel ärär statenpost somav
ársstudieplatserlands-ijusteringar antaletExempelvis kanpåverka.att

statsbidragstilldelning för vård-forgällerting i detgöras system somnya
förstatsbidragenmöjligt drateknisktDet också ut-högskolorna. är att

vissauppfyller krav.bildningar eller högskolor som

landstingsmedelöverföringförTekniska lösningar av

komplice-ñnansieringskällamedel ärlandstingetsAtt påverka somegna
rat.

möjlig grundpåoch kommunSkatteväxling mellan är stats-stat av
konstruktion.olikakommunalskattensoch

fleraförenat medskatteutjämningssystemetfrånöverföra medel ärAtt
for föraktuella småhärförsta dedet ärproblem. För ettär summor som

samtliga lands-ingår inteskatteutjämrtingssystemet. Dessutomingrepp i
iting systemet.

bliröverföringssystemhittahandlar detdet andraFör ettatt somom
särskilda bestämmelserSkatteutjämningen dvs. lagenrättvist. ut-omom

reglering slår generellt1993betalning skattemedel âr är typ somen avav
faktor till-endabeloppinvånare. Denlandet medhelaöver somsamma
invanarantalet.landstingsenskilt totalbeloppför ärbetydelsemäts ett

varierandeinte kost-med deviktigfaktor överensstämmerDenna är men
kostnadsbildemaskiftandedeolika vårdhögskolorna;nadsbildema för de

inteenligt min meningkani Statskontorets rapport en-presenterassom
tillämpningskiftande invånarantal. Enlandstingensförklarasbart avav

olika vårdhögskolornasolika deväldigtreglering därmedslårdenna
tillfällig. Skat-regleringenYtterligare problem ärärverksamhet. attett

möjliguppgiftñnansdepartementetsenligtteutjämningssystemet dockär
och kommun ochför regleringar mellanformerNyaanvända. statstatatt

därfördet okäntnärvarandeutarbetande. Förlandsting under äroch är
ochlandsting kommermellan och närhur regleringen att utstat om avse

genomförs.huvudmannaskapsförändringarmig föreslagna
blir kommer be-inte totalhuvudmannaskapsförändringenOm attutan

troligen lös-vårdhögskoleorganisationen får andraendast delarröra av
ningar väljas.

följerlandstingenekonomiska regleringen mellanDen och staten som
kan skeför vårdhögskolornahuvudmannaskapetöverförandeett avav

sjukvardsersättningen för varje be-fran allmännaavdrag denettgenom
Dagmaröverenskommelsen.vill s.k.landsting, det densägarört

orimligt betaltblir fortsättahuvudmarmaskap detdelatMed taattett
omfördelningforslaslandsting. Iställetfrån andraför studerande att aven

föri utjämningssystemlandstingenkostnaderna mellan görs nyttett
ersättningar-interkommunalainnebär detta depraktikenlandstingen. I att

uppfattning bör skemin såfinansieringskälla. Detupphör är attsomna
huvudmannaskap.oavsett
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Ett avtalsförfarande där beaktandet förutsättningarlokala in SOU 1993 12vägs ärav
möjlighet föröppen avtal mellan enskiltoch landsting. Kapitel 6Iseparataen stat

sådan förhandling kan då också in de starkt skiftandevägas önskemålen
den fortsatta verksamheten finns olika liksompå håll deom som eventu-
rationaliseiingsvinsterella kan vid sammanslagninguppstå medt.ex.som

befintlig statlig högskola. Inget hindrar landsting finneretten att om man
det förenligt med regionala intressen politiska beslut överföravara genom

till regional högskola denna statlig.även ärresurser en om

Interkommunal ersättning

Interkommunala ersättningarna ersättningsform landstingenär emellanen
och motsvarighetnågon finns inte inom statligade högskolorna. Formen

sinhar grund i kommunallagens § vilken handlar vissapå områ-attom
den finns särskilda föreskrifter vad gäller kommunernas och landstingens
befogenheter skyldigheter.och Skollagen och högskolelagen sådanaär
specialföreskrifter. I högskolelagen § 34 landstingatt ett taranges om

studerande inte folkbokförd inomär landstingetemot har lands-såsom
tinget till ersättning förrätt utbildningen.

Systemet bygger på ersättning skall betalas den kommun där denatt av
studerande mantalsskriven vidär ansökningstillfállet.Systemet leder till
imitationer ekonomiskaoch förluster för vissa landsting eftersom fö-det
rekommit landsting inte följt de rekommendationer ersättningatt om som
funnits.

Högskolestudier bygger fri rörlighet förpå inommedborgareen vuxna
landet och inom för europeisk integration. Högskolornas fmansie-ramen
iing bör inte beroende studerandes mantalsslcrivningsort vidvara av an-
sökningstillfället.

Systemet med interkommunala ersättningar ñnansieringskälla försom
högskolor avskaffasbör förändringareventuella i huvudmanna-oavsett
skap.

Övriga ekonomiska aspekter betydelseav

För få uppfattning vad förstatligandeatt helt eller delvisetten om - -
kostar för underlaget bristfälligt.är Såvälstaten totalsummor som mer
specifika detaljer finns inte redovisade nivåpå den förönskvärtsom vore

med någorlunda säkerhet kunna fastställaatt beloppen. Det uppgifter som
föranvänts uppskatta kostnader olika slag i utredningenatt kommerav

huvudsakligen från Statskontorets Den kommunala högskolanrapport -
kostnader framtidaoch statsbidrag landstingsförbundetsoch rapport
Utbildningskostnader 1990.

I Landstingsförbundets är måtten totalkostnadenlands-rapport grova;
ting redovisas. Landstingens redovisa sina uppgiftersätt inte homo-att är

har inte alla landsting lyckatst.ex. exkludera uppdragsutbildning igen;
redovisningen. Statskontorets baserar sig urvalsundersök-pårapport en

116



ning. Materialet visar kostnadsbilden varierar kraftigt mellan olika SOUatt 1993 12
skolor; därmed det möjligtär totalundersökning hade givit delvis Kapitel 6att en

bild kostnadsförhållanden inom vårdhögskoloma.en annan av
Materialet dock vad iär dagsläget ñnns tillgå för uppskattaattsom att

kostnaderna för driva vårdhögskoloma. Landstingsförbundet har tagitatt
initiativ till införa enhetligt redovisningssystem för utbildningverk-att ett
samheten.

Mot denna osäkra bakgrund lämnas uppskattning vad kost-en grov av
naden bliskulle driften vårdhögskolomaöver medstaten togom av nuva-

organisation.rande För övrigade beskrivna modellerna kan inte motsva-
siffrorrande lämnas, det enda med säkerhet kan kostna-sägas är attsom
vidderna genomförandet dessa modeller blir mindre.av

Några viktiga utgångspunkter

kostnader och beräkningar antingenuttrycks i 1990 siffror-k års eller
198990 siffror.års Anledningen till detta materialet frånär att stats-
kontoret i 8990uttrycktär siffrorårs medan det från Landstingsför-
bundet iuttryckt 1990 siffror.är års
i utbildningskostnadema ñnns redovisade i statskontoretsk som mate-
rial lokaler och hyreskostnaderär exkluderade. Detsamma gäller för
beräkningar gjorda magisterutbildnings-på och besparingsförsla-

vilka i bilaga Vilken den faktiska lokalkostnadenpresenterasgen,
blir i respektive högskola vid förstatligande beror de praktiskapåett
förutsättningarna; verksamheten i befintliga lokaler, måsteryms nya

skaffaslokaler osv.
i de fall uppgifter årsstudieplatser förekommer tilldela-i det deärom

förde 199192 I det föranvänts. statsbi-ramarna systemetsom nya
dragstilldelning kommer enbart antalet årsstudieplatserlandsting att
regleras. I sådant får enskildade högskolorna prioriteraett system
mellan olika utbildningsprogram och deras dimensioneringar. Iresp.

sådant saknar det relevans diskuteraett hur antaletsystern nybör-att
jarplatser fördelas olika utbildningar.på För beräkna mins-vadatt
kade dimensioneringar innebär har ändå nybörjarplatserna får utgöra
utgångspunkt; det den enda jämförelsegrundär finns.som

Kostnaderoch finansiering vid enhetligt förstatligandeett

Det finns två uppskattasätt kostnader vidatt Övertagandestatens ett av
för dagens utbildningsvolym.ansvaret vrDet första från redovisatsättet utgår kostnadsunderlag för befintlig

verksamhet. Materialet behäftat med bådeär och underskattningar.över-
Driften vårdhögskoloma uppgick enligt Landstingförbundets beräk-av
ningar för 1990 till 989 424 000 kr.ca -vi . . .
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1993 12SOUUnderskattningari
Kapitel 6

varför den kost-prissättasinte kunnatundervisningen harkliniskaDen
schablonbeloppfrån dethelt saknas. Om utgårnadsposten omman

15 432 utnyttjade års-redovisats volymtidigare och15 000 kr avensom
klinisk% studietidenuppskattningsvis 50 utgörstudieplatser där un-av

beräkningföljandedervisning erhålles

l5000x1543221l574000Okr.

uppgift frånenligt Lands-ochdock mycket osäkertbeloppDessa är
inte underlag.beräkningartingsförbundet bör dessa någotutgöra

statligt huvud-undervisningen vidkliniska börför denKostnaderna ett
till Staten kanöverföraslyftas landstingen ochmannaskap staten. se-av

belopp.landstingen för motsvarandeutbildningstjänsterdan köpa av
magister-förfelkällor. Kostnadenfinns antalgäller lokalerNår det ett

uppgifter lokal-forskarutbildningen innehåller ingautbildningen och om
blir underskattad. I bespa-totalkostnadenvilket innebärkostnader, att

bespa-exkluderats, dvs.lokalkostnaderna ocksåringsberäkningarna har
blir totalkost-och därmedunderskattadringsmöjligheten därmed någotär

anledning de lo-finns ocksåi fall överskattad. Detnaden detta attatt tro
material i dagslägeti landstingsförbundetsuppgivitskalkostnader som

därmedinternbudgeteras i högre grad;i idagligger och med dethögre att
ytan.upp tilllokalkostnaderkommer också dessa

Överskattningarvk

Överskattningar uppfyllerintetiotal skolorförekommer också; ett som
utbildningsprogram300 årsstudieplatser och minstminst tvåkraven på

sig ihop varandraslå medDessa skolor kan väljakan komma utgå. attatt
nedläggning. För dealternativt beslutaeller med andra skolorstörre om

sig ihop med andra skolor kommersig för slåskolor beslutar att ra-som
läggs kom-tionaliseringsvinster För de skolorkunna göras.att som ner

frigjordafrigöras. denlandstingsmedel och statsbidrag I månatt me-mer
in-in fördelas andra skolorrationaliseringsvinster kan och pådel och tas

uppgivna.ligga under dennebär totalkostnaden kandet att ovan
för Övertagandeuppskatta kostnaderDet andra sättet ettatt statens av

beräkning nuvarande volymvårdutbildningarna från vad års-utgår en av
ersättningsnivå utbildningsdeparte-studieplatser denskulle kosta somom

53 900redovisar 19933 tillämpas. Beloppet krSOUmentet uppges som
helårsprestation. utnyttjadeAntalet års-totalsumma skall utgå peren som

198990 15 432.studieplatser var

432 831784 80053 90 15 kr.x
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i 1990 siffrorUttryckt blir beloppet 702 589 415års kr vilket understi- SOU 1993 12
med 300 000 0O0 kr det belopp vårdhögskolornas Kapitelnästan verk- 6ger som

samhet 1990.kostade
Om vid Övertagande dagens utbildningsvolym skullestaten ett av ge

enligt denna beräkningsmodell skulle vårdhögskoleverksamhetenresurser
tvingas rationalisera motsvarande betydande Troligen skulleen summa.
det dock bli mindre 300 000 000 kr framförän med tanke allt lokal-på att

inte ingårkostnadema i förunderlaget beräkningarna här ovan.

Särskilda satsningar

Utredningen föreslår uppbyggnad magisterbildningar tillstödsamten av
forskning forskarutbildning.och Jag har beräknat dessa åtagandennya
enligt följande

Magisterutbildning exkl. lokalkostnad, 4 000 000 krca
Stöd till forskning forskarutbildningoch exkl. lokalkostnad,t ca
26 000 000 kr.

inrymmerModell vissa besparingar.tre
Besparingarna till 73 360 000uppgår kr.vk ca

Av dessa medel 40 000 000har redan tagits ikr anspråk enligt förslag i
1993 budgetproposition.års Därmed 30 000skulle endast 000 kr utgöra
besparingar tillkan utnyttjas verksamheten vid vårdhögskolorna för-som

medelsöverföringen mellan och landsting kunnat lösas.utsatt att stat
Sammanlagt detta totalkostnad 989 424 000 kr iuttryckti ger en om
1990 siffror.års Summan framtagen differensenär mellansom
989 424 000+4 00O+26000 000 000 30 000 000 989 424 000 kr.-

Kostnader för förstatligandeett

Om siffran 989 424 000 1990kr siffrorårs den när-accepteras som
sanningen kan kostnadsfördelningen beskrivas nedan.maste som

Av totalkostnaden 162 000 000 kr den redanmotsvarar ca summa som
idag statsbidrag.utgår Landstingsmedlen 710 000 000 kr.utgörsom ca

interkommunalaDe ersättningarna landstingsmedelockså och omfattarär
117 000 000 kr. Den förutsatt oförändrad förkostnadca sta-summa som

överföras från landstingenmåste därmed till 827 000uppgår 000 kr.ten

modellKostnader och finansiering 1 2ochav

Att beräkna förkostnaderna delvis förstatligande förenat med svå-ärett
righeter främst på grund ofullständiga disparataoch underlag kost-av om
nader tör utbildning inom olika landsting. faktiskaDe kostnaderna måste
fastställas via förhandlingar med varje enskilt landsting. Med all sanno-
likhet understiger kostnaden den beräknats för enhetligtettsumma som
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SOU 1993 12angående under- ochförs i modellförstatligande. De tresomresonemang
Kapitel 6överskattningar för modellgäller också ett.
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;gâååeigåa12förslagUtredarens7

Överväganden huvudmannaskapom

ofta småhögskoleutbildning på många,svenskspridningenDen stora av
tillgodose kra-gällerdetsvårigheter dåtillgivit upphov attharenheter,

svårighe-Dessasamtliga enheter.vidhögskolemiljöakademiskpå enven
utvecklatsvårdhögskolorna,vad gällermärkbarasärskilt ursomärter

fackskolor.yrkesinriktadeicke-akademiska
överfördesvårdyrkesutbildningarnasedantid gåttdenUnder hela som

till statligt hu-överförandederaskrav påhartill högskolesysteniet rests
huvudsakligentvekanharkravMotiven för dessa utanvudmannaskap.

skulle kunnahögskolemiljö lättarekreativförutsattvarit attatt enman
förutsättningargrundläggandefickvårdhögskolornauppnås sammaom

högskolorna.statligadesom
variation i högskolanmångfald ochdocktiden hardenUnder senaste

olikavisats för hu-öppenhetriksdag harregering ochFrånpoängterats.
iledSom strävanhögskolor.universitet och attför ettvudmannaskap ge

utbil-utforma sinafrihet självahögskolornauniversiteten och större att
lin-samhälle harochfrån studentervarierande kravningsutbud och möta
till-högskolornastatligadeochfriare kursprograinjesystemet ersatts av

fördelafrihetenvilkainomutbildningsuppdragför attramanslagdelats
blivitutbildningarolika större.påresurser

intevårdhögskolorna,riskerarvärldförändrade niot-snabbtI denna om
frånfjärmas denytterligare öv-genomföres där,förändringarsvarande att

därför förhållan-utredning jagharför dennahögskolan. Inomriga ramen
kvali-utbildningarna,enskildai deinnehålletdiskuteratingåendedevis

vårdhögskoleutbildningarna,för stärkamodellerolikaochtetskraven att
definiera karaktärsäm-klararehögskolekaraktär ochuttaladdem merage

forskningsvärlden.självständiga delarställning avsomnenas
högskolesystemetstatligatill detvårdhögskolornaöverförandeEtt av

högskole-förändringarövergripandei tid med såtvekanskulle avutan en
utvecklingen. Dessutomibli delskulle lättareDefördelar.väsendet ha en

interkommunalmedenhetlig ochfinansieringen bli systemetskulle er-
finansie-.sininte föruniversitet, börliksomHögskolor,sättning upphöra.

kommer.studenterderasvarifrån i landetberoendering avvara
i etableradvårdhögskolornainlemmaskulle ocksåförstatligandeEtt

högskolorna. Ettäldreoch deuniversitetenfinns vidhögskolekultur som
vårdhögskolorvissavilken ärmedgymnasiala strukturmed denbrott

Etti högskolekultur.intillväxtunderlättaskulle ocksåsamordnad enen
huvudmannas-bibehålletmedgenomföramöjligt ävensådant brott är att

statliga högsko-till denöverförandevidnaturligtskulle skekap, ettmen
lan.

med deberöringspunkterövervägandesinaVårdutbildningarna har me-
institutioner. Ra-samhällsvetenskapligavissaochdicinska fakultetema

samordningforstärkningsvinsternasamordnings- ochtionaliserings-, av
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vårdhögskoleutbildningar med högskolor utanför universiteten SOU 1993skall 12av
inteändå underskattas. Men sammanslagningäven med högskola Kapitel 7en en

med tekniska, ekonomiska och lärarutbildningar skulle självkla-utöver-
administrativa och lokalmässiga fördelar kunna medverka till ökara att-

kritiskaden och studenterna möjligheter till samarbete ochmassan ge
med studenter utanför det facket, dvs. finnas isamvaro attegna en mera

mångsidig högskolemiljö vidaremed impulser. Härutöver finns in-även
nehållsmässigt intressanta samordningsvinster Högskolan igöra.att
Örebro Östersundoch i förhållandevishar starka samhällsvetenskapliga
institutioner och högskolan i Växjö och Karlstad får troligen examina-
tionsrätt magisternivåpå inom vissa ämnesområden. Internationalisering-

också längre driven vidär de statligasmå högskolorna vidän mångaen
vårdhögskolor idag.

Samtidigt innebär förstatligande sannolikt idag mobiliseradeett att re-
gionala skulle bli svåråtkomliga. I praktiken torde ocksåresurser mera ett
snabbt och enhetligt genomförande så strukturella förändringarstoraav

genomföra.svåra Den finansieringennuvarandeatt vårdhögsko-vara av
lorna intekan relativt komplicerade förhandlingarutan med nuvarande
huvudmän överföras till staten.

tillAtt dra in de idag landstingen tillförsstaten vård-resurser som av
högskolorna teknisktär genomförbart via ingrepp i skatteutjämnings- el-
ler Dagmarsystemet. Det skulle dock drabba olika landsting olika på ett

inte enkelt sigsätt låter tillomräkna effekterna samtidigtsom ettav ge-
nomförande rationaliseringarde och omorganisationer mellan olikaav
högskolor, skulle bli naturliga vid Övertagandesom ett staten.av

Dessutom ipågår landet flera eller mindre långt komna under-mer
handlingar och planer på samgående mellan högskolor och nätverksbild-
ningar. Det enligt min uppfattning fel sådana planerstöravore att genom
reformer enhetligt föregriper eller dirigerat försökdessa byggasom att ut
starkare och varierade högskolemiljöer. Det finns nämligen ingetmer

hindrar enskilda landsting tillsammans med andra landsting ellersom att
tillsammans med efter politiska beslut bidra till finansieringenstaten av
statliga eller på sätt högskolor skulle bedö-annan gemensamma om man

detta skulle till fördel för den regionen.att Sådana planerma vara egna
finns i anslutning till OMEGA-projektet.t.ex. Långtgående planer på
sammanslagning statliga och landstingsägda högskolor finns också iav
Örebro ioch Jönköping. Enligt min mening förhandlingsuppgörelserbör

drift finansieringoch förstärkta högskolor Staten börom av uppmuntras.
aktivt in igå sådana realistiska inititativ landsting.tasom av

I utredningen har jag redovisat olika utgångspunkter för förstatli-tre ett
Ävengande, helt eller delvis, vårdhögskolorna. utgångspunktemaav om

olika iär något de modellerna blir slutresultatet likartattre En rationella-
struktur med färre, mångsidigare och troligen starkare skolor.re Anknyt-

ning och tillövergång den etablerade universitetsorganisationen och till
forskning skulle i alla modellerna förbättras. Sammanförandetre vissaav
utbildningar, framför allt den nuvarande linjen social med utbild-omsorg
ning i socialt arbete vid de samhällsvetenskapliga fakulteterna skulle
medföra rationaliseringsvinster och möjligheter forstörre studenterna att
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121993SOUrationalise-beräknat dessautbildning. Jag harsinprofileraVariera och
Kapitel 7000000 kr.22drygttillringseffekter motsvaraatt

förenhetligtskullehuvudmannaskap styr-enhetligt systemettVid ett
Övergången grund-mellanlärarinflytande uppnås.ochning student-och

tillTillträdetunderlättas.skulleforskningvidareutbildningoch samt
olikamellanlärartjänsterforskarutbildning utbyteforskning och samt av

linjesys-frånövergångadministrativt enklare. Denbliskullehögskolor
kvalitets-tillmöjligheterskerfriare kursprogramtill storagersomtem

skullelättarestudentervårdhögskolornasrationaliseringsvinster,och som
andramedintegreras när-utbildningarderasi åtnjutandekommma omav

statliga högskolan.inom denutbildningarbesläktade
redovi-jagmodellernagenomföra allamöjligtDet ovantre somär att

idag ställerlandstingenmedeldeeller delarhelaförutsatt somatt avsat,
tillöverföresutbildningenförtill förfogande staten.

finansieringblieffekternaskullesvårförutsägbara enMera genomav
omfördelning tillstatsbidrag ochsamtligaindragningensidig en-enav

vårdutbild-till medellångastatsbidraget detotalaskolor. Detvissadast
mycket be-finansiering äntill totalräckainteningarna skulle mer enav

landsting dådeorganisationen. Omnuvarandedendelgränsad somav
vi-driva demväljaskullesina högskolorförstatsbidrag attbliskulle utan

interkommunala ersätt-behovetmedel skulleenbartmeddare avegna
iskulleManblilandsting stöne.från andra ännuningar för studenter

landstingendefrånstuderandeendastsituation därfåpraktiken egnaen
frittsamtidigt bliskullehögskolornastatligaaktuella. Debliskullehär

vårdutbildningsinstitutio-nämligenförutsättertillgängliga för alla. Jag att
samhällsvetenskapliga eller andramedicinska,medsamordnassomner

finansieringochtillträdeskravinte hauniversiteten kanifakulteter som
tillfällen läservid olikastudenternatill vilketförhållande ämnevarierar i

olikainom kursprograni.friare utbudi ett
överfö-samtidigthuvudmannaskap ochenhetligtTeoretiskt är ettsett

genomfö-vårdhögskoleorganisationen enklasthela atttillrande staten av
ñnansieringsfrågan.lösningenhetligochomedelbarförutsatt avenra

enhetligtgenomförbart. EttvidareinteStatsfinansiellt dettaär utansett
givnautredningtill dennai direktiveninom deinteförstatligande ryms

vårdutbildning-medellångaför dekostnaderförutsättningarna att statens
förutsättningendast undergenomförbart attfår öka. Dettainte är enarna

finnas.landstingen kanskattemedel frånöverförandemodell för av
statlig huvudmanförorganisationenrationaliseringarDe ensomav
perspektiv skullesamhällsekonomisktnödvändig bl.a.bliskulle ettur

tidigare påtillrelation ut-regioner satsatolikadrabba utan manresurser
skullefinnsbeskattningsrätt kvarlandsting medSå längebildning. egen

risk förmedhögskolorsituation växatroligen i sådanockså upp,nyaen
få betalaskullestatlig högskolafårregion, inteiinvånarnaatt somen

högskoleorganisation ochrikstäckandetillträde tillfördubbelt både en-
dessutom.för egenen

olika fi-hur defunnits kompetens övervägautredningen harInom att
Finansdepartemen-utformas.skallnansienngsmodeller antytts ovansom

utredningensidockutredningen, hartillhaft knutenexperttet, som en
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slutskede meddelat genomföraämnar utredningatt SOU 1993 12man en meto-om nya
der för reglering kostnader mellan och landsting. Kapitelstat 7av.

Varje genomförande förstatligande endast delar denav av av nuvaran-
de organisationen kompliceratär inte ogenomförbart. Det ärmera men
framför allt då det gäller enskilda vårdhögskolor fullt möjligt för-göraatt
handlingsöverenskommelser med berört landsting t.ex.om gemensam
fortsatt finansiering regional högskola.av en

Staten har särskilt för byggaett starka miljöer för forsk-attansvar upp
ning och utveckling. villJag i första hand peka behovetpå och möjlig-av
heterna förstärka forskning och forskamtbildningsmöjligheteratt inom
vårdutbildningarnas karaktärsämnen. Detsamma gäller utbyggnaden av

för fördjupningsutbildning i begränsad skala. En sådan stegvisresurser
och inledningsvis begränsad utbyggnad också denär enda möjliga vägen
med tanke denpå begränsade tillgången forskarepå och lärare med ade-
kvat kompetens for uppbyggnaden sådana institutioner. Detta gällerav

dessaäven byggs i anslutning till och med utnyttjandeom etable-upp av
rade vid universitet. l utredningen har jag anvisat frigö-resurser vägar att

medel for sådana insatser.ra
Min förhoppning de olika förslagär att angående oli-presenteratssom

ka utbildningar i de olika modellerna skall kunna verka inspirerande på
de samordningsplaner finns och upphov till samarbetsprojekt.som ge nya

Jag bygger mina förslag depå överväganden här redovisats,som
Jag beredd förordaär förstatligandeatt vårdhögskolomaett enligtav

någon de modeller olikatre De tillvägagångssätt forav presenterats.som
överföra medel från landstingenatt tillräckligtär analyse-antyttssom

rade och prövade. Jag också de samarbetsförslag ochatt samord-anser
ningsplaner finns olikapå ihåll landet i vissa fall förstbörsom avvaktas
under positiv hållning frånen staten.

Jag dock bereddär föreslå regeringenatt de beslut fordrasatt tar som
för genomföra följande förändringar,att avsedda höja kvaliteten, för-att
bättra valfriheten, stärka möjligheten till forskarutbildning och forskning
inom vårdvetenskapema och allmänt stärka vårdhögskolornas ställning.

Kvalitetskrav

I SOU 19933 Ersättning för Kvalitet och Ejektivitet Utformning ettav-
resurstilldelningssystem för grundläggandenytt högskoleutbildning an-

riktlinjer och exempel utbildningsuppdragpå tillges universitet och hög-
skolor innehållande krav på åtgärder i syfte säkra kvaliteten i grundut-att
bildningen. Jag föreslår regeringen iatt överväger samband medatt stats-
bidragsgivningen till landstingen ställas motsvarande kvalitetssäkring-
skrav för såvitt möjlig likaatt kvalitetgarantera för den grundläggandeen
högskoleutbildningen. Sådana krav kan internationella kontakter,avse
forskningsaktivitet, ökat forskarutbildadeantal lärare biblioteksre-samt

Det bör också krävas högskola uppfyllersurser. minimikravenatt 300en
årsstudieplatser och fullständigatvå utbildningsprogram riktade olikamot
yrken.
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Jag självständig minst 300högskoleenhet ha SOU 1993 12måste årsstu-attanser en
dieplatser minst utbildningsprogram inriktningoch två med skil- Kapitel 7tvåmot

inomda yrken den grundläggande högskoleutbildningen för erhållaatt
examinationsrätt. minimumDetta torde absolut for åstadkom-ett attvara

högskoleliknande miljö.ma en
förslagen enligtOm genomförs innebär 10-taldetta vård-att ettovan

inte uppfyllerhögskolor kriterierna för fortsatt verksamhet med stats-nu
bidrag och examinationsrätt inte sammanslagning med högsko-om annan
la sker.

Högskolestyrelse

Oberoende huvudmannaskap bör särskildvårdhögskola ha hög-av en en
i vilkenskolestyrelse rektors, lärares och studenters inflytande garanteras.

Utvärdering

Landstingens vårdhögskolor och de enskilda sjuksköterskehögskolor-tre
inombör treårsperiod bli föremål för utvärdering kvalitet ochna en en av

uppnådda mål avseende högskolans krav internationelltpå samarbete,
forsklningsaktivitet, biblioteksresurserlärarkompetens, föreslårJagm.m.

regeringen nationella sekretariatetdet för utvärdering i uppdragatt ger att
sådant initiativ.ta ett

Laboratorieassistentutbildningen bör med förtur granskas utvärde-av
ringssekretariatet. Den leder fram till yrkesexamen tilleller legiti-ett
mationsyrke. Risk kan därför föreligga skillnader i kvalitet uppkom-att

ioch samband utbildningens förlängningmed till 120 Det börpoäng.mer
vid vilka dennaövervägas högskolor bör ges.

Fördjupningsutbildrzirzg

Staten förhar uppbyggnad högskolemiljöer för forskningett ansvar av
och utveckling. Vid några vårdhögskolor, företrädesvis de finns påsom
universitetsorterna, bör sådan miljöer byggas förstärkas.och Resur-upp

för magisterutbildningar inom vårdyrkenas karaktärsämnen inombörser
få finnas samtliganågra år universitetsorter.på

Magistemtbildningar bör förgrund lärarutbildning liksomutgöra för
utbildning till vissa kvalificerade tjänster inom vård och För attomsorg.

magisterprogramsådana skall vidkunna byggas universitetsonemaupp
bör särskilda medel till respektiveställas vårdhögskolas fakultetseller
förfogande. Jag föreslår därför 4 000 000 kr för uppbyggnadavsättsatt av
magisterprogram inom vårdutbildningarnas karaktärsämnen.
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1993 12SOUforskarutbildningForskning och
Kapitel 7

från utbildningsanord-offentliga vårdgivareprivataFrån såväl samtsom
forskarutbildade med medellångframförts ökat behovhar ett avnarna

därför 26 000 000 krvårdutbildning föreslår degrund. Jag att av ge-som
överförsrationalisering samordning frigjorda medlenföreslagen ochnom

till forsk-samhällsvetenskapliga fakulteternatill medicinskade och samt
forskning och forskarut-ningsrådsorganisationema för uppbyggnad av

hälftenbildning inom utbildningarnas karaktärsämnen. Av dessa bör ges
forskningsrådsorganisationerna förhälften tilltill fakulteterna och att

övrigaforskare vid högskolor.också kan sökasmöjliggöra medelatt av

Lärarkompetens

iför ämnesfödjupning för lärare i högskolannrinimikravetJag attanser
magisterutbildninginledningsskede oberoende huvudman-börett vara av

fö-integration teori opch praktikbättrenaskap. För kunna uppnåatt aven
ikliniska förenade med tjänst vårdenreslår jag högskolelektorat t.ex.att

inrättas vid vårdhögskolorna.sjukgymnastsjuksköterska, arbetsterapeut,
vårdlärarutbildning för högskolelärareinnebär nuvarande kanDetta att

Härigenom besparingfrån 199495.avvecklas och med läsåret uppnås en
10 000 000 kr.av

Dimensioneringsförändringar

grundutbildningsplatser för vissa utbild-neddragningar antaletDe somav
redovisats iföreslagits iningar redan beslutats eller de modeller somsom

fördel universitetsonernasutredning, med vårdhög-denna kan pågöras
inte riskerarskolor. Dels dessa skolor desåär att att uttunnasstora ge-

minskat dessa trycketstuderandeunderlag, dels pånågot ärett orternom
kliniska utbildnings- praktikplatserna nedläggningde och Enpå störst. av
mindre bli följden kvalitetskrav.högskolor kan också höjda Där-några av

frigöras. Teknisk för överföringmed kan totalt modellsett resurser av
finnas i förhandling landstingdessa till eller med detmåste måstestaten

berörs ske.som

Urneåörstatligande vårdhögskolorna Linköping ochF iav

Principen högskoleutbildning föreliggerför det samspel mellanär att ett
forskarutbildning.grundutbildning, forskning samband lederoch Ett nära

till forskare naturligt i undervisningen grundut-kan deltapå påsättatt ett
bildningsnivå. finnas naturliga för underDet skall studentenvägar stu-att

forskarut-dietiden vidare från grundläggande högskoleutbildning tillgå
bildning. därför i anslutning till universiteten skapaDet angelägetär att
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möjlig- SOU 1993 12fördjupningsutbildning naturligamedsammahållen grund- ochen
Kapitelforskarutbildning. 7vidare till forskningheter ochgåatt

i första skede skernedan dettaföreslår, skälJag att ettsom anges,av
universiteten i Linköping ivid och Umeå.

vidöverföra vårdutbildning sker de lands-Mitt förslag denär att som
tilli Linköping och Umeå På dettingsägda vårdhögskolorna sättetstaten.

integrerad utbildninguniversitet modeller för heltvidskapas två om-en
fördjupningsutbildning, forskning och forskar-grundutbildning,fattande

utbildning.
Linköping målsättningen såvittHälsouniversitetet i arbetar med att

vårdutbildningarna Visserligenmöjligt integrera olika med varandra.de
övrigaintegrationen läkarutbildningen sidan och demellan åhar ut-ena

avvikeromfattande, utbildningarna i sinbildningarna inte blivit så men
med dubbla huvudman-uppläggning från dem andra Nackdelenpå orter.

utbildningarnaför integrerade uppenbart härnaskap de störrevarasynes
förstatligande vårdutbild-vid övriga vinsten medhögskolor ochän ett av

ningarna därmedär stor.
i överföresföreslår också vårdhögskolan Umeå påJag sättatt samma

inordnas i universitetet. I Umeå hartill statligt huvudmarmaskap och man
anknytning till universitet fram-tidigt varit och arbetatangelägen om en

vårdforskningsutveckling. samordningsvins-gångsrikt Förmed uppnåatt
arbetsterapeututbildningen iför sjukgymnast- ochochter att norr enge

utbildningar i överfö-högskolemiljö för dessa Bodenbättre bör ansvaret
tillsam-i Universitetet vårdhögskolantill universitetet Umeå. och ärras

fungerarinte de bäst enhet det gäller strä-än närstörre att som enmans
högskolemiljö fördjupningsutbild-fullständig medbyggaattvan upp en

forskningsresurser för vårdutbildningarna.ning och
universitetenövri fyra och motsvarande vårdhögskolor såDe är storaga

integrerade organisationer innebära riskeroch helt kansammanslagnaatt
organisationer. universitetfor alltför Såväl vård-nackdelar storaav som

i Uppsala och Lund myckethögskolor Stockholm, Göteborg, är stora en-
åtminstonebeträffande universiteten i Stockholmheter, så destora att

i relativt fristående delar.och Lund redan uppdeladeär
överförande vårdutbildningarna i Lin-Målsättningen bör att ettvara av

igenomförd 1 juli 1994.köping skall den Man bör någonoch Umeå vara
överförandet till helt statlig utbild-utsträckning värdera resultatet enav

initiativ beträffandening i Linköping innan regeringenoch Umeå öv-tar
riga universitet.

integrering universitetenmellan och vårdhögskolornaHur ökad påen
får utifrån förutsättning-övriga skall ske utredas och beslutas lokalaorter

forskarutbildning fmansie-Fördjupningsutbildning forskning och börar.
byggas inom för redan etablerad samverkanochstaten ramenras av upp

universiteten.mellan vårdhögskolorna och
i anslutning till uni-Uppsala finns för omvårdnadsvetenskapI Centrum

versitetet samarbete med flera landsting och derasoch med utvecklat
vårdhögskolor.

situationenStockholm komplicerad med universitet, Ka-I tvåär mera
medicinsk forskningrolinska institutet omfattande utbildning ochmed en
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universitet, 1993och Stockholms där de samhällsvetenskapliga anknytnings- SOU 12
finns. finnspunkterna i Stockholm enskilda KapitelDessutom de sjuksköters- 7tre

keskolorna, möjligheter tillstuderande också bör ha anknyt-vars samma
ning till fördjupningsutbildning forskarutbildning.och Där bör Centrum
för Karolinska institutetvårdvetenskap vid och Centrum för kompetens-
utveckling inom vård vid universitetet få tillräckligaoch omsorg resurser
för kunna fördjupningsutbildningar forskningstödja de och denatt som

förbehövs stärka Vårdhögskolans utveckling.att
Göteborg landets vårdhögskolor och har relativtär störstaen av egna

starka Integrationen universitetet förstärkasmed bör bl.a.resurser. genom
för fördjupningsutbildning forskning föroch stärkaavsättsatt attresurser

Vårdhögskolans utveckling. Hur skall ske tordedetta kunna överenskom-
mellan Göteborgs universitet sinmed huvudman och Vård-statenmas

högskolan sinmed huvudman Göteborgs kommun och Bohuslandstinget.
Lund finns idag inte institution forl stark vårdvetenskap ochnågon

universitetet mindresamarbetet mellan vårdhögskolan och utveck-synes
lat. Det nätverk, under uppbyggnad mellan de skånska vårdhög-ärsom

i förstaskolorna hand sikte landstingen fö-på samarbete emellan. Jagtar
därförreslår för vårdvetenskap ibyggs anknyt-näraett centrum upp en

universitetning till medicinska fakultetenden vid Lunds och denatt typ
finns universitetetavtal, redan mellan och Vårdhögskolan i Kris-av som

tianstad ianvänds avvaktan initieradepå resultatet den just samord-av
ningen vårdhögskolorna i Skåne.av

Enskilda skolor

förslagMitt innebär också de enskilda sjuksköterskolorna ställ-treatt ges
ning fristående redovisas i kapitelhögskolor. Detta Staten di-skallsom
rekt med respektive enhet teckna avtal angående utbildningens omfatt-
ning och inriktning. förutsätterDetta medel från Stockholms länsatt
landsting överföras.på något kan Antalet platser inom grundutbild-sätt
ningen kan öka dessa ipå skolor och motsvarande grad minska vid lands-
tingets vårdhögskola for möjligheterdär och till utbygg-att utrymmege

fördjupningsutbildningar.nad av

Ändring högskoleförordningeni

Jag föreslår försvårdhögskolorna i bilaga högskoleförord-den iatt upp
ningen fakulteternas verksamhetsområden för därmedattsom anger ge
fakulteterna ansvar förockså vårdhögskolorna i sin region.ett

Utbildning socialinom omsorg

föreslårJag uppdraget genomföra utbildning i socialatt över-att omsorg
förs till de universitet och högskolor idag social linje.har Som angi-som
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SOU 1993vits personal inom sociala i 12kraven på kommunernasär omsorgovan om-
vandling vinster kunna utbildning Kapiteloch skulle denna 7uppnåsstora om om-
vandlas till utbildningsprogram inom utbildningde högskolor harett som
inom social sinsocialt arbete. Karaktärsämnet med helhetssynomsorg

stimulerande befruk-den vård- och omsorgsmottagande, kan verka och
tande övriga socialvetenskaper i sig kan under inflytandeochpå ämnet av
näraliggande ñnns inom Socialhögskolan, proñleraskanskeämnen som
och karaktäriseras bättre oklara profil uppvi-på den något detsätt änett

idag. de blivande arbetsgivarna, efterfrågandeDen kommunerna,sar av
förstärkningen utbildning i juridik, administrationmed utökad och ekono-
mi kan i samhällsvetenskapligockså lättare erhållas i vårdhög-änen en
skolemiljö. Utbildningen 120bör förlängas till Förlängningen fö-poäng.

finansieras halvering utbildningsdimensioneringen.reslår jag genom av

interkommunala ersättningar

Oberoende huvudmannaskapsforändring kommer till ståndenav om an-
jag interkommunala ersättningarmed bör avvecklas. Dåsystemetattser

högskolestudier fri rörlighet förbygger medborgare inompå en vuxna
landet inom för europeisk integrationoch kan högskolornas ñ-ramen en
nansiering inte beroende studerandes mantalsskrivningsort vidvara av
ansökningstilltället.
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8 Sjuksköterskeutbildning med enskilt 235161198912

huvudmannaskap

Inledning

bedrivs sjuksköterskeutbildning förutomI Stockholm vid Vårdhögskolan
vid diakonisällskapsde enskilda sjuksköterskeskolorna Erstaäven tre

sjuksköterskehögskola, Sophia-Röda Korsets sjuksköterskeskola samt
hemmets sjuksköterskeskola. De enskilda sjuksköterskeskolorna hartre

förstahandssökande till sina utbildningar. Införmycket högt antalett an-
tagningen vårterminen 1992 fyra förstahandssökan-hade skolorna änmer

jämförelse landstingetsde nybörjarplats. Som kan vård-nämnas attper
förstahandssökande utbildningsplats förhögskola hade knappt en per

utbildning.motsvarande
Skolorna i utbildningsfrågorhar styrelser underställda be-äregna men

islut Kultur- och utbildningsnämnden, landsting.Stockholms läns Enhe-
anslutna till linjenänrndsorganisation inomnuvarande Vårdhög-ärterna

SÖ UHÃskolan följeroch den och fastställda utbildnings-gemensamtav
planen for hälso- sjukvârdslinjen linjenämnden fastställdaoch lo-samt av

planerkala och kursplaner. förutsättning förDetta de studerandeär atten
efter utbildningen legitimationkan från soci-erhålla sjuksköterskorsom
alstyrelsen. Nuvarande linjenämndsorganisation förlagd till Vårdhög-är

tillskolan enskildaverksamhet de skolorna anslutna.ärvars
Enligt 1977396 statsbidragSFS erhåller skolorna för den grundläggan-

utbildningen inom sjukvärdslinjen.de hälso- och Driftsunderskottet vid
skolorna idag via landstingetstäcks budget.

För rekvisition statsbidrag,närvarande sker planering utbild-av av
ningsdimensionering, utbildningsutbud, ekonomi praktikplatshante-samt
ring via Vârdhögskolans rektorsämbete. Fördelning ársstudieplatserav
för den reguljära utbildningen för friståendeoch kurser och lokala linjer

via förhandlingarsker med de enskilda sjuksköterskeskolorna. Vardhög-
skolan för driveroch den studenthälsovârden ochansvarar gemensamma
studievägledningen.

direktivenEnligt har utredningen haft särskilt ekonomiskadeprövaatt
villkoren förutsättningarnaoch övrigt för framtidai ställningen som en-
skilda högskolor.

Underhandlingar har förts frånmed de enskilda sjuk-representanter tre
sköterskeskolorna. Företrädare för skolornas styrelser varit Directorhar
och förrektor Ersta diakonisällskaps sjuksköterskeskola och styrelseord-
föranden och rektor för de båda övriga.

En utgångspunkt vid underhandlingarna varit vidhar eventuellatt en
fortsatt drift vid skolorna vidskall styrelseformerna enheterna medge ett
inflytande från studerande och lärare verksamheten bedrivs isamt att en-
lighet med högskolelagens förordningensoch bestämmelser statligom
högskoleutbildning.

Vid underhandlingarna framkommed de skolorna förekom-dettre att
samarbete dem emellan och detta samarbete kan ökas. Detett attmer
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1993 12SOUsammanslagning till enda enhet.förutsättningar förfinns dock inga enen
Kapitel 8förutsättningarekonomiskaskilda juridiska ochberor delsDet påsenare

respektiveprofileringar enhetmöjligheterna till deoch dels på att som
varit skolornautgångspunkt harelimineras. Enskulle attvärnar annanom

därmedfristående skolor ochställningframtiden önskarför somges en
ochanknytning till Vårdhögskolanorganisatoriskafrigöras från sin

landsting.Stockholms läns

sjuksköterskehögskoladiakonisällskaps8.1 Ersta

säll-förening inom svenska kyrkan. IideelldiakonisällskapErsta är en
ändamålet med verk-fastställda regeringen,stadgar, stårskapets attav

imedarbetarediakonissor, diakoner och andrautbildasamheten är att -
församhällets tjänstochtill svenska kyrkanshuvudsak ungdom egen,-

fostran.ochvård
vilken säll-styrelseangelägenheter handhasSällskapets utses avav en

imedlemmarskalloch suppleanterStyrelsens ledamöterskapet. vara
diakonisällskaps sjuk-förskolstyrelse Erstasällskapet. Styrelsen ocksåär

sköterskehögskola.
syfte erbjudasjuksköterskehögskola hardiakonisällskapsErsta attsom

inrikt-professionell standard medsjuksköterskeutbildning med goden
profes-värderingar. grundläggandeetiska I denning grundläggandemot

skilja sig från övrigainteförväntas sjuksköterskornasionella kunskapen
bedrivs i skolanmiljö utbildningensjuksköterskor. Den anses av va-som

framtida verksamhet.ochstimulerande för de studerandes engagemangra
sjuksköterskeutbildning.tradition vad gällerSkolan har lången

utbildning inomförbedrivs närvarandeVid sjuksköterskehögskolan
sjukvård,inriktning hälso- ochsjukvârdslinjens allmänochhälso- mot

sjuksköterskeutbildning vid skolan dessutom120 Förutompoäng. ettges
framträdande plats.profilering harfristående där skolanantal kurser

institutionen vidteologiskasamarbete medSkolan har utvecklatett
genomförandeplaneringuniversitet beträffande ochbl.a.Uppsala av en

människosyn.fördjupad utbildning i Etik och
administrativförutomvid skolanpersonellaDe utgörs, avresurserna

personal, av
rektork
0,7 FoU-lärarelektor-Av
10 vårdlärare.k

till Mastersutbildning,för närvarandeAv vårdlärarna tvåär antagna en
samhällsvetenskaplig fakultet ochvidtill forskarutbildningantagenen

öO-poängsnivå.utbildning motsvarandefem har
landsting bekostar sällska-driftsmedel från Stockholms länsUtöver de

pet
0,5 teologtjänsti som
1FoU-lärarehögskolelektori
0,5 högskolelärare.
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ytterligare vårdutveckling SOU 1993 12Dessa tjänster för betoningstöd med påger
den helhetssyn människan finns i den kristna traditionen Kapitel 8på samt ut-som

för övriga lärare skall fördjupa sig i proñleringenkunna ochattrymme
friståendegenomföra vissa i etik livsåskådningsfrågor.kurser och

utbildningen flyttar 1993Skolan bedriver i lokaler och i börjanegna av
in i inyrenoverade lokaler centrala Stockholm.

underhandlingar förts DirectorEnligt de med och skolans rektorsom
enskildönskar skolan kvarstå enhet. Det skolans önskemål fåär attsom

ställningsjälvständigare landstinget vad nuvarandeängentemoten orga-
nisation tillåter. förutsättning för enskildEn skolan kvarstå enhetatt som

dock finansiering möjlig. särskildaverksamheten Deär att externen av
satsningar proñlering hittillsskolans verksamhet sällskapetpå aven som
gjort, framför allt inom etik och humanism, fortsättningsviskommer även

utvecklas.att
diakonisällskap framskridnaErsta har långt sammanföraplaner på att

sjuksköterskehögskolan, diakoniutbildningen, vårdetiska institutErsta
utbildningsinstitut tilloch Ersta enhet under högskole-en en gemensam

ledning. omorganisationstyrelse och Denna beräknas klar senastvara
årsskiftet 199495. Nuvarande ledningen istyrelse har uppdraggett att ut-

förarbeta reglemente den kommande högskolestyrelsen. Vid underhand-
lingarna framkom denna styrelses sammansättning skall så-att garantera

lärarinflytande.väl studerande- som
Skolan möjlighet sin dimensioneringhar utöka sjuksköterskeut-att av

bildningen bl.a. beroende de lokaler blir för inflyttningpå klaranya som
1993.under Lokalkostnadsanslag finns idag inom landstingets budget.

Dessutom önskas utökad dimensionering fristå-och utbud vad gälleren
möjligheterende kurser anordna utbildningar i formlängresamt att av

påbyggnadsutbildningar inom det sociala ornsorgsområdet.ex
Tillsammans Teologiska institutionenmed i fristå-Uppsala planeras de

ende kurserna de skall forskarutbildningsforbere-så kunna verkaatt som
utbildningar till forskarutbildningdande inom etik livsåskådningsve-eller

tenskap.
Vid vårdetiska institutet finns f.n. 2,25det forskanjänster 1,5varav

fleratjänst fast anställda medan forskare olika perioderunder äravser
knutna till institutet. planeringFör närvarande för in-pågår adjungeraatt
stitutets föreståndare professor vid Universitet.Uppsala Institutet harsom
idag inte formell anknytning till utbildningennågon deltager dock imen
verksamheten. Vid institutet planeras utökning forskarstabenen av varav

tjänst skulle komma bli inriktad undervisning. Parallelltatt moten mer
med den reguljära sjuksköterskeutbildningen frivillig fördjup-planeras en
ningskurs inom etik- livsåskådningsfrågor.och

forskningsanknytningenFör stärka utbildningen har sällskapet,att av
den i dimensioneradebudget 0,2 bef.utöver FoU-lärarelektor, inrät-som
tjänst FoU-lärarelektor vilken delas mellan skolan och sjuk-tat en som

huset. Dessutom har tillträde till inomskolan samarbetet såväl CVV vid
Karolinska institutet CKVO vid Stockholms universitet och sedansom

Åboflera finnsår samarbete med Institutionen för Vårdvetenskap vidett
Akademi.
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SOU 1993 12bedömningMin
Kapitel 8

profileringsjuksköterskeskola har angelägendiakonisällskapsErsta en av
samordning mellan sjuksköterske-sin verksamhetenverksamhet. Den av

värdvetenskapliga institutetdiakoniutbildningen, dethögskolan, samt
enligt minutbildningsinstitut till stärker be-enhet planerasErsta en som

möjligheter-till profilering och delsdömning möjligheterna dels ökaden
utbildningarna. Förutsättning-forskninganknytningtill förstärkt avna en

diakoniutbildningen till vissa delar skulle kunnabör prövas sesomarna
inriktningpábyggnadsutbildning till sjuksköterskeutbildningen. Densom

idag ytterligare kommer stärkashar ochverksamheten att ettsomsom
sammanslagningövrig sjuksköterskeutbildning.värdefullt alternativ till

diakoniutbildningen utbudet fristå-sjuksköterskeutbildningen, samt avav
utbildningsvolym.acceptabelkurser dessutomende enger

olika till högskola börföreslagna samordningen enheter ErstaDen av
förutsättningar demin mening goda kunna erbjuda studeran-enligt attge

viktigt komplement till dethögskolemiljö profilde och är etten somen
i övrigthögskolan kan erbjuda.utbud som

friståendevill redovisa i samband medproblem jagDe merensom
i första hand till lärarkol-ställning for sjuksköterskehögskola berörErsta

sammansättninglegiets nuvarande storlek, och kompetens. Det angelä-är
beträffande enskilda krav tillgångde skolorna ställs pådetget att samma

högskolemiljö i ikritisk ställs högskolantill lärare samt somen massa av
institutet till Karolinska insti-övrigt. till värdetiskaKopplingen det samt

bristeruniversitet kan till vissa delar deoch Stockholms uppvägatutet
organisation. Vid förhandlingarna framkomfinns inom nuvarandesom

fyra anställda inom kol-vidare eller lektorer skallmålet äratt att tre vara
organisationsförändringen.legiet i samband med

utbildningsverksamheten börInternationaliseringen Dennaärav svag.
diakonisällskaps sjuksköterskehögskola skall kunnautvecklas Erstaom

ställning enskildbibehålla högskola.en som

M förslagitt

vid diakonisällskapsföreslår utbildningen sjuksköterskesko-Jag Erstaatt
fortsättningsvis bedrivas enskild huvudman. Med tankeskall under på

unika profilutbildningstradition skolan har och skolans detden som
viktigt fortsatt verksamhet vid skolan. Detta gäller dockatt garantera en-

redovi-förutsättning utveckling verksamhetendast under denatt av som
underhandlingarna realiseras. fortsattvid kommer En samverkansats att

utveckling utbildningarnas forsk-det gällermed andra högskolor när av
möjliggöra utvecklingenningsanknytning nödvändig. För sko-är att av

fårprofilering och verksamhet det angeläget skolan själv-lans är att en
landstinget. föreslårständigare ställning För underlätta dettagentemot att

direkt mellan diakonisällskap och vadjag avtal tecknas Erstaatt staten
utbildningsplanering, dimensionering ekonomiska villkor.och Enavser

134



förutsättning för självständigare ställning organisation SOU 1993 12ocksåär atten en
för studievägledning genomförs. Kapitel 8och studenthälsovård

utvidgat utbildningsplatser för friståendeEtt utbud och de kursernaav
till möjligheterna proñl. Enligt minkan medverka utveckla skolanatt

uppfattning utbildningsplatser ibör antalet den grundläggande sjuk-även
sköterskeutbildningen öka.

I samband med skolan ställning fristående högskolaatt ges en som
studentintlytandelärar- ioch styrelsen.måste garanteras

inom nationellaVerksamheten bör utvärderas detår utvärde-tre av
ringssekretariatet.

8.2 sjuksköterskeskolaRöda korsets

Stiftelsen forRödakorshemmet huvudman och för drift ochär ansvarar
övrig verksamhet vid Röda korsets Driftbudgetensjuksköterskeskola.
täcks fråndock helt medel Stockholms läns landsting. Stiftelsen harav

tilldelegerat skolans styrelse för driften vid skolan. Styrelsensatt ansvara
sammansättning liknar statligade högskolestyrelserna med representanter
för allrnänföreträdaresåväl studenter.som

Skolans profilering innebär sjuksköterskeutbildning interna-med etten
tionellt perspektiv utveckling inom utbildningen Röda korsetssamt av
grundprinciper. Gnmdprinciperna har i etiskfilosofisk grundomsatts en
for såväl teoretiskaden den praktiska utbildningen. De sjuksköters-som

utbildaskor skall väl skickade iarbeta mångkulturellavånattsom vara
samhälle nationellt internationellt.såväl Skolan samarbetar med Rö-som
da korsets organisation nationellt internationellt.såväl Sjuksköters-som
keutbildning bedrivits ihar vid skolan 125 år.

Skolans kontakter med Röda korsets verksamhet har ökat. Svenska Rö-
da korsets centralkommitté stiftelsenoch Rödakorshemmet bereddaär att
fortsättningsvis stödja verksamheten vid skolan, dock beträffande
driftskostnaderna för utbildningen.

Vid sjuksköterskeskolan bedrivs utbildning inom hälso- och sjukvårds-
linjens inriktning allmän hälso- och sjukvård, 80- 120-såvälmot som
poängsutbildning. Skolan friståendeerbjuder desutom vilkakurser har en
internationell prägel för stärka skolan proñl. finns förTotalt läsåretatt
199293 495beräknat årsstudieplatser.

Utöver för skolans driftmedel från landstingets budget kan styrelsen
fonder bidra for aktivitetermed medel inte direkt berörgenom ut-som

bildningens genomforande. Medlen används till FoU-verksamheten, viss
kursutveckling och kursutbud, internationella förbesök såväl lärare som
studenter, skolans rapportserie planerad fördjupningsutbildningsamt en
tillsammans med Cardiff University i England.

De förutompersonella vid skolan administrativutgörs,resurserna per-
sonal, av

rektor
l studierektor-k
0,8 FoU-lärarehögskolelektori
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1993 12SOU19,9 vårdlärare.ir
Kapitel 8landsting. Lo-länsStockholmsi lokalerbelägen ägsSkolan är som av

överlägg-närvarande pågårupprustning. Föri starkt behovkalerna är av
Stiftelsenlokalema.Övertagandeeventuelltlandstingetningar med avom

finnas.lokaler kommerför attkommer attgarantatt vara
styrelseordförandenförts medunderhandlingar samtEnligt de som

integrering-nuvarandefrigöras från denheltönskar skolanrektorskolans
fr-planering ochbådeutbildningsorganisation avseendelandstingetsien

i dettaSkolan kanenhet.självständig friståendeblinansiering och en
alternativsammanhang tvåse

fortsättningsvis sjukskö-idriverRödakorshemmet ävenStiftelsen
terskeskolan.

vid skolan.verksamhetendriverstiftelsefriståendeEn
finansiering för sko-fullständigförutsättsalternativOavsett externen

kanfor närvarandeliksomRöda korshemmetstiftelsendrift medanlans
förbidra med medel lä-utbildningarnautvecklingtillstimulera samtav

kompetensutveckling.rarnas
kompetensuppbyggnadförutvecklaför skolanMålet är ett centrumatt

yrkesprofessionsjuksköterskanskompetensutveckling inom samtoch
Svenskasamarbete mediomvårdnadtranskulturell näraforskning inom

grundprinciper denidéer ochkorsetsmed Rödaochröda korset som
etiskñlosoñska grunden.

såvälinternationellt utbytesatsningar pågjortSkolan har ett avstora
praktik-genomförhälften studenternastuderande. Näralärare enavsom

samarbetsavtal. Dettaför olikavia inomland avtalperiod i annat ramen
ivårdhögskolor lan-övrigasig frånomfattning skiljersatsningär varsen

seminariervårdlärardagar,årligen antalutbytetdet. Utöver ettarrangeras
internationell prägel.föreläsningar medoch

inomstudieplatsernaantaletutökakanSkolan nuvaran-att manuppger
utbild-skolan bl.asjuksköterskeutbildning önskar ettlokaler. Utöverde

påbyggnadsutbildningarbarnmorskeutbildning,omfattandeningsutbud
pri-barnsjukvård,barnmorskeutbildning,inomfördjupningsutbildningar

operationssjukvård. Genomintensivvårdanestesi ochmärvård, samt
enligtutbildningar,dessaetiskafilosofiska grund skulleverksamhetens

utbildningsutbuddettadimension. Utöverytterligareerbjudasskolan, en
katastrof-bistånds- ochfr.a.inriktningmedfristående kurserföreslås mot

kvalitetssäkring för sjukskö-omvårdnadrehabilitering ocharbete, samt
genomförs forCardiff university i England när-medsamverkanterskor. I
kompetensutveck-i syftefördjupningsutbildning i Nursingvarande atten

kollegiet.inomla antal lärareett
dels upprät-högskolor planerasmed andrasamarbeteutökatEtt genom

tillträde till dethar ocksåtilläggsavtal. Skolanoch delstade avtal genom
Härigenom ökasCKVO.för CVV ochinomskersamarbete ramensom

högskolemiljö.godstudenternaerbjudaförutsättningarna för kunnaatt en
byggakunnatStiftelsen Rödakorshemmetfrånvia medelSkolan har upp

personal.bibliotek med kompetentfungerandevälett
inomplaneraskompetensutvecklingen lärarnasBeträffande att treav

30 % påbörjatytterligareoch% erhållit sin30 Mastersexamenskallår
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densamma. 20 % lärarna disputeratskall ha och ytterligare %20 bör SOU 1993 12av
ha börjat sin forskarutbildning. Dessutom skall kombinationstjänster mel- Kapitel 8
lan utbildnings- och vårdverksamheten ha inrättats inom olika specialite-
ter.

Min bedömning

Röda korsets sjuksköterskeskola har utvecklat brett internationelltett
samarbete olikamed universitet och högskolor vilket kommer såväl stu-
derande lärare tillgodo. Omfattningen detta internationellasom av samar-
bete profileringär särskiljer skolans sjuksköterskeutbildning i för-en som
hållande till sjuksköterskeutbildning. Skolan attraktivär studen-annan ur

vilketsynpunkt avspeglar sig i mycket högt sökandeantal.ternas ett
Den proñlenandra inriktningenär Röda korsets grundprincipermot

vilken i etisktfilosoñsk förgrund såväl den teoretiskaomsatts en som
den praktiska utbildningen. Enligt min uppfattning inriktningen,är mot
de verksamheter Röda korset nationellt och internationellt ärsom engage-
rad samhällsperspektiv angeläget. Här skolans profileringett unikur

sjuksköterskeutbildning och den proñlgentemot är starkastannan som
motiverar fortsatt utbildningsverksamhet vid skolan. Det också den-ären

inriktning informationden framkommit vid under-na som, genom som
handlingarna, ytterligare behöver och kommer utvecklas.att

För stärka lärarkompetensen krävs enligt min meningatt samverkanatt
med näraliggande universitet forskningsinstitutioneroch utvecklas mer
organiserat. Det väsentligtär andelen forskanitbildade lärare ökasatt om
skolan med sitt utbildningsutbudsmala skall kunna erbjuda god hög-en
skolemiljö.

Verksamheten vid Röda korsets sjuksköterskeskola viktigtutgör ett
komplement till sjuksköterskeutbildning. Detta främstgäller sko-annan

inriktninglans och utveckling etiskñlosoñskmot grund utgåendeav en
från Röda korsets grundprinciper profilering de verksamhets-samt mot
områden Röda korsets verksamhet omfattar. Skolans internationella sam-
arbete imponerande.är

Mitt förslag

Utifrån den internationella profilering verksamheten underärav ut-som
veckling foreslås sjuksköterskeutbildning fortsättningsvisatt även skall
bedrivas vid skolan. Verksamheten inombör femårsperiod utvärderasen
utifrån möjligheterna uppfylla kraven yrkesexamenpåatt kraven påsamt

god högskolemiljö.en
Skolan har framfört önskemål barnmorskeutbildningatt startaom samt

påbyggnadsutbildningarfördjupningsutbildningar inom barnsjukvård,
primärvård, anestesi intensivvårdoch operationssjukvård. Församt att en
kvalitativt acceptabel nivå utbildningarnapå skall kunna uppnås måste en
viss minsta volym påbyggnadsutbildning fördjupning finnas medav samt
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1993 12SOUuppfattning bör sko-minEnligtutbildningsutbudet.ibredddjup ochbåde
Kapitel 8platser grundläg-antaletspecialiteter utökaföri ställetlan att starta nya

för-påbyggnadsutbildningar ochisjjuksköterskeutbildninggande samt
katastrof-och sjukvårdinternationell hälso-djupningsutbildningari samt

länderinför arbete i andrasigförberedaönskarmedicin, för dem, som
påbyggnadsutbildning skulleSådanverksamhet.korsetsinom Rödaoch
orerationssjuksköterskor. Enochbarnmorskorsigriktakunna mot t.ex.

till-skulle kunnaochskolanprofil skullesådan ge enomvara ensam
volym.fredsställande

lokalaochför fristående kurserårsstudieplatserutökning antaletEn av
till-skall uppnåväsentlig för skolanbakgrundlinjer denna att enmot

efterfrå-betydandefinns ocksåutbildningsvolym. Detfredsställande en
föreslår jagHärutövererbjuder.utbildningsutbud skolandet somavgan

sjuksköterskeutbildningen ökas.grundläggandei denantalet platseratt
föreslåssjälvständighet ävenökadskolansstärka strävanFör motatt en

fortsattavseendeochskolandirekt mellanavtal ut-här slutes statenatt
bildningsverksamhet.

fristående högskolaställningmed skolansambandI att somenges
student-lärar- ochliksomfinnasstyrelseform garanterarmåste som nuen

inflytande.

sjuksköterskeskolaSophiahemmets8.3

fråndonationsbrevtillkomsjuksköterskeskolaSophiahemmets ettgenom
Donationensjuksköterskeskola.Sveriges äldstaSophia.drottning Den är

professio-förvilket blevsjuksköterskorutbildninggällde start enenav
praktikelevernaberedai Sverige. Försjuksköterskeutbildningnell att

aktiebolagdrivsvilketSophiahemmets sjukhusbyggdes ettsomnumera
förut-stiftelsenshuvudägare. ISophiahemmetstiftelsenmed statutersom

föreskriftspecifikbedrivs. Någonutbildning vårdsåvälsätts omatt som
inte. Skolan harföreliggerbedrivassjuksköterskeutbildning skalljustatt

lik-sammansättningstiftelsen. Styrelsensvilkenstyrelse utses aven egen
finnslandstinglänsStockholmshögskolestyrelserna ochstatligadenar

donationerviastiftelsenlokalerSkolans ägs svararrepresenterat. somav
underhåll.för byggnadernas

profileringDenutbilda sjuksköterskor.uppgiftprimäraSkolans är att
geriatrikinriktas ochförför närvarande har och arbetarskolan motsom

inomledarskapadministration ochkardiologi,nefrologi,gerontologi,
hälsoekonomi.vård- och samtomsorg

sjuk-utbildning inom hälso- ochgrundläggandebedrivsVid skolan
12080sjukvård, ochhälso- och poänginriktning allmänvårdslinjens mot

inriktning utarbetasform fristående kurserutbildning i ut-samt varsav
9293 255förfinns läsåret årsstu-profil. Totalt beräknatifrån skolans

dieplatser.
förutom administrativfinns vid skolan,personellaDe per-resurser som

sonal, utgörs av
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rektor SOU 1993 12t
0,3 FoU-lärarehögskolelektor Kapitel 8k
17 vårdlärare.i

Förutom de från landstingetmedel erhålles subventionerar stiftel-som
vissa driftskostnader vissa andra aktiviteter inom skolan. Dess-samtsen

finns utbildningsdelegation förplanerar kompetenshöjandeutom en som
föråtgärder såväl skolans personal vårdpersonal anställda sjukhu-påsom

set.
Vid underhandlingar förtsde med styrelseordföranden och rektorsom

framkommithar enskildskolan önskar kvarstå skola medatt som en en
självständig ställning landstinget. fortsattEn drift vid sko-gentemotmer

förutsätterlan finansiering kan erhållas.att externen
Skolan för sin profileringarbetar stärka geriatrik, administra-att mot

tion och ledarskap inom vård och hälsoekonomi fr.a.samtomsorg genom
anordna fristående inomkurser dessa ämnesområden. Föratt att garantera

ikvaliteten utbildningar finnsdessa etablerat samarbete med olika in-ett
stitutioner vid Karolinska institutet. Syftet utbildningarna skall sti-är att

forskarutbildningmulera till inom respektive ämnesområde.
Sjuksköterskeutbildningen vid enligtskolan kommer utarbetade planer
breddas inriktas utbildningoch allmänt i administration, eko-att motmer

nomi och ledarskap i sjukvården hälsoekonomi. Genom alternativasamt
kurser skall de förberedas förstuderande både arbete inom akutsjukvår-

förden verksamhet utanför idenna såväl offentlig, kooperativsamt som
privat regi.

Enligt de underhandlingar förts önskar skolan inte utöka sin di-som
mensionering sjulcsköterskeutbildningen. utökningDäremot önskasav en
i utbudet fristående kurser och uppdragsutbildningar. Små enheterav an-

skolan dels medge hög kvalitet utbildningenpå och delsses av en ge
möjlighet minska administrativa kostnader.att

möjligheterna tillFör stärka forskningsanknytning åberopas delsatt
tillgången till det samarbete inom för CVV och delsägersom rum ramen

formellade avtal finns mellan skolan och antal institutioner videttsom
Äldrecentrum.Karolinska institutet fr.a.Genom avtalen med Karo-samt

linska institutet forskarutbildade lärare idoktorandersamt ut-engageras
bildningarna. Den sjukvård bedrivs vid Sophiahemmets sjukhus in-som

hjärtkirurgi, dialysbehandling erbjuda goda möjligheter tillom uppges
forskning kring omvårdnadsproblem. Skolan driver tillsam-dessutom

Sophiahemmetmed olika utvecklingsprojekt.mans

bedömningMin

profileringDen redovisats vid underhandlingarna intresseär ettsom av
bör stärkas och förutvecklas kunna motiv för fortsattutgöra ettmen

verksamhet fullständigtmed statlig finansiering. profilSkolans till-en
kulturhistoriskamed det intresset bevara utbildningstraditio-attsammans

dock tillgoda skäl fortsatt utbildningsverksamhetutgör vidnen en
Sophiahemmets sjuksköterskeskola.
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SOU 1993 12brister. Skolanjag skolan harlärarkompetensenVad gäller attanser
Kapitel 8förfrån högskoleenheter uppnåanlita antal lärare andramåste attstortett

i övrigt. finns inomhögskolemiljö Idagkritisk lärare samtmassa enen av
utbildning, doktorandkollegiet lärare med Master samtantagen sexenen

förÖO-poängsniva. Enligt utvecklingsplanemautbildningmed pålärare
li-inom sju lärare ha avlagtskall docklärarkompetensen århöja treatt

% inom inneha25 lek-fem skall lärarnacentiatexamen och inom är av
formell behörighet.torstjänster med

ringa internationella kontakter börskolansbedömer ocksåJag ut-att
friståendebibehålla ställning hög-för skall kunnavecklas denatt somen

skola.

förslagMitt

sjuksköterskeutbild-underhandlingar förts föreslår jagUtifrån de attsom
sjuksköters-fortsättningsvis bedrivas vid Sophiahemmetsning skalläven

Enligt min bedömning bördimensionering.keskola med nuvarande anta-
för stärka skolans möj-ársstudieplatser för fristående kurser utökaslet att

ställningstagandeprofilering. förutsättning för mittligheter till En att
driva sin verksamhetSophiahemmets sjuksköterskeskola skall kunna som

samverkansformeravtal redan teck-enskild högskola dock deär att som
Utvecklingspla-och realiseras.planeras kommer stärkasoch attnats som

förverkligas. för säkerstäl-bör Dettatör höja lärarkompetensen attattnen
rättigheter till god högskole-utbildningens kvalitet studerandesoch dela

miljö.
vid i enlighet med de planermöjliggöra utvecklingen skolanFör att

vid underhandlingama tecknas mellan skolanbör avtalpresenteratssom
ekonomiska vill-fortsatt utbildningsverksamhet ochavseendeoch staten

kor.
friståendeställning högskolasamband med skolanI att somges en

studentinflytande.styrelseformen liksom lärar- ochmåste garanteranu

finansiering8.4 Kostnader och

förSophiahemmets korsets sjuksköterskeskolor erhållerErsta, och Röda
frånmedel för driften verksamheten Stockholms länsnärvarande av

landsting. Sophiahemmet sina lokaler medan Röda korsetsErsta och äger
sjuksköterskeutbildning bedrivs i landstinget. För Rö-lokaler ägssom av

antingen sina lokaler och dem ellerda korsets del gäller köpa rusta attatt
landstinget efterfortsätta hyra den högre kostnad gällermot som reno-av

vering.
fristående ställning bör medell samband med skolornaatt mot-ges en

driftsbudgetar träffarskolornas överföras till skolorna. Statensvarande
utbildningsverksamhetensdärefter avtal med respektive skola angående

omfattning i vissa grundläggande kvalitets-och samband härmedanger
krav.
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Särskilda underhandlingar förtshar enskildamed de skolorna och SOUdessa 1993 12
har lämnat in uppgifteräven sina preliminära behov förmedel Kapitel 8om av
199394. För Röda korset ligger behovet 20 000 000på lcr. Sophia-ca
hemmet har begärt 10 000 000 lcr Erstaoch sigäven ha ungefärca menar
denna kostnad för sin verksamhet.

Det finns enligt min bedömning föratvâ driftmedelsätt tillöver deatt
enskilda skolorna. Det alternativet innebär Stockholms läns lands-attena
ting överför dessa medel direkt till berörda skolor. Det andra alternativet
innebär medel motsvarande skolornas driftbudgetar lyfts kanatt över
landstinget till och i form statsbidrag finansierar berör-staten att staten av

utbildningar.da Enligt båda alternativen bör träffa avtal med sko-staten
lorna kvalitetskrav, utbildningens omfattning och inriktningom m.m.

8.5 Mitt förslag

Jag föreslår friståendede sjuksköterskeskolorna verkligenatt itre ges en
förhållande till landstinget självständig ställning och medel för driftenatt

direkt från staten.ges
Skolorna bör förturmed utvärderas vad gäller volym, mängsidighet, lä-

rarkompetens, internationalisering och forskningsanknytning.
Dimensioneringen grundutbildningen vidbör de skolorna öka förtreav

tillräcklig studentkår skall Motsvarandeuppnås. minskningatt bör ske
vad gäller grundutbildningen vid landstingets vårdhögskola där de resur-

frigörs omfördelasbör fördjupningsutbildning magister-påser motsom
nivå för Stockholms behov.
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SOU 1993 12Särskilt yttrande Catharina Blomav
Särskilt yttrande

Jag frånavstånd utredarens ställningstaganden följandetar på punkter
För förstadet delar jag inte åsikten landstingen vid eventuelltatt ett

förstatligande várdhögskolor automatiskt skulle bidra till finansiering-av
i statlig regi. Varje huvudmarmaskapsförändring föregåsmasteen av en

förhandling i avtal skallutmynnar huvudmanettsom om vem som vara
och hur finansieringsfrågan skall lösas. Detta gäller den föreslagnaäven
huvudmannaskapsförändringen vârdhögskolorna i Linköping ochav
Umeå.

För det andra jag varken Dagmarsystemet eller skatteutjäm-attanser
ningssystemet kan användas för lösa den tekniska frågan huratt om re-

kan föras från landsingensöver högskoleutbildning tillsurser staten.
Dagmar reglerar ersättning inom hälso- och sjukvården och skattesyste-

heller inte konstrueratär för regleramet högskolekostnader.att
Slutligen jag det utanförgar utredningens direktivatt föreslåanser att

ändringar i interkommunalamed ersättningar.systemet
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1993 12SOU
1Bilaga

Kommittédirektiv

199000Dir.

för vardhögskolomaHuvudmannaskapet

anför.Unckel,statsrådetutbildningsdepartementet,Chefen för

Mitt förslag

särskild möjlighe-för undersökatillkallasutredareföreslårJag attatt en
Utredarenhuvudmannaskap.till statligtvárdhögskolomaöverföraattten

lösningar.organisatoriskatillalternativa förslagredovisafår

probleminriktning ochomfattning,Vårdhögskolornas

omfattningVdrdhögskolornas

ti-utbildningarfördes flerahögskolereform1977samband med årsI som
eller lands-inom primärkommunalagymnasieskolan dentillhörtdigare

Integreringartill högskolan.utbildningsorganisationentingskommunala
genomför-högskoleorganisationeni denolika utbildningarnade nyaav

iallmänna målen hög-förändrades. Dehuvudmannaskapetdes utan att
högskoleutbild-för statlig och kommunalskolelagen blev gemensamma

ledning, styrning och tjäns-högskoleförordningens reglerning medan om
utformning.olikateorganisation kom att ges

olika former vårdut-högskolankommunala delenDen utgörs avavav
erbjuds där drygtpâbyggnadsnivá. Sammanlagtbildningar grund- ochpå

600utbildningslinjer knappt10 olika års-0009 nybörjarplatser på samt
finnsi landetfristående kurser. Totaltlinjerstudieplatser lokala ochpå

betalar budget-40 Staten30 fördelade enheter.vârdhögskolor pådet över
700 18 2009 och krschablonbidrag mellan199192 paåret utnytt-ett per

betalasutbildningskostnademadelenårsstudieplats. Denjad större avav
förkostnaderna deberäknar deLandstingen motsv.huvudmännen. egna

för 199091,700 miljonervárdutbildningama till kronormedellánga ca
160tidtill under motsvarandebidrag verksamhetenmedan statens, var ca

fler planeringsramar-utbilda vadkanmiljoner kronor. Huvudmärmen än
statsbidrag för dessa platser.får ingadåna anger, men
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Det kommunala huvudmannaskapet innebär landstingets SOU 1993styrelse 12att
har for utbildningens genomförande. I Göteborg och Malmö Bilagaansvaret har 1
kommunen motsvarande I Stockholm finns dessutom enskildatreansvar.
sjuksköterskeskolor, Röda Korsets sjuksköterskeskola, Sophiahemmets
sjuksköterskeskola och Ersta sjuksköterskeskola. Det planerade antalet
platser för Stockholms läns landsting innefattar dessa skolors plat-även
ser.

Várdhögskolornas inriktning

Studerande genomgår och avslutar denågon medellånga värdut-som av
bildningarna saknar i möjligheterdag till organiserad fortsatt utbild-en
ning behörighet till forskarutbildning forskning.ochsom ger

De medellånga värdutbildningarna har genomgående mycket starken
direkt yrkesförberedande inriktning. Viktiga inbördes skillnader finns
dock. Främst sjuksköterskeutbildning och sjukgymnastutbildning omfat-

betydande teoretiska Efterhand har teori- ochtar metodutveck-moment.
ling i anslutning till värdararbetet kommit samlas och koncentreras in-att

för omvårdnadsforskningen. Detta har i sin skapat för-om ramen tur nya
utsättningar för utbildningarna. Kompetensutveckling ihar betydande ut-
sträckning skett inom för organiserad samverkan mellan lands-ramen en
ting statligaoch högskolor, främst medicinskade och samhällsvetenskap-
liga fakulteterna. Totalt finns i dag 300 forskarstuderande inomänmer
dessa 150 disputerathar eller avlagt licentiatexa-samtgrupper ca som

Mellan 1986 1991aren och ökade forskarstuderandeantalet 71medmen.
% och antalet disputerade %.100med Andelen studerande fortsättersom
till forskarutbildning dock låg. Sedan de kommunalaär vårdhögskoloma
inrättades 1977 65 000har utbildats vid dessa.ca personer

Värdhögskolorna universitetsorternapå givetvishar haft bättre förut-
sättningar etablera samverkan med universitetennära i syfteatt en att

forskningsanknytningenstärka utbildningen möjliggöra för lä-samt attav
forska i tjänsten. Formerna för olikasamverkanatt här kanärrarna -

for riktadenämnas satsningar, avtal, olika tjänstekon-typerprogram av
struktioner, kurser, Centrumbildningar ochgemensamma gemensamma
nämnder.

Även vid del vårdhögskolor ligger utanför universitetsortemaen som
har former för samverkan mellan värdhögskolor och statliga högskolor
universitet utvecklats. Det råder ingetdock tvivel várdhögskolomaattom

universitetsorternapå har särställning, därför dessa dels har mångaatten
studerande och lärare, dels har forskarutbildadeandelstörre lärare ochen

geografisk närhet till forskarutbildningsorganisation.en en

Probleminventerirzg

Flertalet várdhögskolornas lärare saknar erfarenhet forskning.av egen av
Många lärarna intehar högskoleutbildning, huvudsakligen beroendeav

146



1993 12SOUhögskoleut-klassiñcerades1977 inteföreutbildningardessa sompå att
Bilaga 1lärarnasutvecklalandstingen föriåtgärderkraftfulla attbildning. Trots

detforskarutbildade lärare ärrekryterasatsningar påochkompetens att
inombetingelsersådanaöverskådlig tid skapainomsannolikt svårt att

utbildning ochmellananknytninggenerellvårdhögskoloralla att en
åstadkommas.forskning kan

ochorganisatorisk karaktärproblem ärvårdhögskolornasVissa avav
ochstyrelseVårdhögskolomashuvudmannaskapet.medsammanhänger

hög-deldennautformning. Inomspeciellbeslutsorganisation har aven
utbildningsnämn-landstingensipolitiska styrelseri regelskolan har man

utsed-särskilda styrelserharstatliga högskolornavid demedander, man
högsko-vidstuderandeochlärareallmänintressen,förföreträdaremedda

lan.
verk-och lärareeller rektorerstuderandevarken demedförDetta att

besluteninflytandeformellt övervårdhögskoloma har någotvidsamma
dessut-utbildningsnämnder harLandstingensverksamhet.högskolansom

gymnasieutbild-ansvarsområdensinainomuppgifterandraradenom
Styrel-kulturfrågor.oftaträdgårdsutbildningar ävenochning, jord- samt

oli-frågordärmedsplittrasoch kompetensintresseseledamöternas av
beskaffenhet.ka

medocholika skolenheter30 ut-medstrukturensplittrade överDen
förutbildningsansvaret40 doch dettillförlagd storabildning över orter

m.fl. för-laboratorieassistentersjukgymnaster,sjuksköterskor,tusentals
vetenskap-bådeutbildning ärförmedlagivetvis arbetetsvårar att somen

Detyrkesutövning i vården. ärförförberedandedirektförankrad ochligt
skillnader i kun-omständigheter råderunder dessanaturligt det storaatt

högskolor.ocholika huvudmänmellankompetensochskapssyn
får kon-storlekenvarierande ävenden starktochenheternaDe många

vidutvecklingsmöjligheterlikaskapamöjligheternaförsekvenser att
samtliga enheter.

utredningarTidigare

idiskuteratsochvårdutbildningarna harför utrettsHuvudmannaskapet
Huvudmannaskapskommit-riksdagsbehandlingenVidtio år.än avmer

UbUutbildningsutskottet19819 uttaladeSOUförslagténs
huvudmannaskap.statligtförtaladeprincipiella skäl19818220 ettatt

landstings-riksdagen detdockbeslutadestatsfinansiella skäl attAv
behållas.skullevårdutbildningamaförhuvudmannaskapetkommunala

riksmöten gjortvid fleradärefterharutbildningsutskottRiksdagens
riks-19899021. Vid1988895, UbUUbUställningstagandesamma

skullehuvudmannaskapsfrågan återriksdagen1991 dockbeslöt attmötet
19909112.UbUutredas
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Utredningsuppdraget SOU 1993 12
Bilaga 1

Utredningen iskall första fokuserashand ekonomiskapå de aspekterna
vilka framgår utbildningsutskottets betänkande. förändringEn hu-av av

förutsättervudmannaskapet for godtagbar ekonomisk uppgö-att statenen
relse med landstingen kan uppnås.

Utredaren bör redovisa ekonomiska konsekvenserna föra överattav
samtliga vårdhögskolor till statligt huvudmannaskap. I denna redovis-ett
ning bör ingå beräkningar kostnaderna till följd personalen över-attav av
förs till avtalsområde med andra läns- och anställningsvillkor,ett annat

konsekvenserna kommunalt anställda kommer omfattast.ex. att attav av
det statliga trygghetssystemet. redovisningenI bör fördel-beaktasäven
ningen förkostnader pensionsfönnåner delvis intjänats hos kom-av som
munal huvudman.

Utredaren får fria händer redovisa alternativa förslag till differentie-att
rade organisatoriska lösningar för vårdhögskolornas framtida huvudman-
naskap och verksamhet.

Utveckling förnyelse ioch högskolan nämligen intekräver likriktaden
organisatorisk lösning. Tvärtom kan olika icke traditionella organisa-
tionsmodeller stimulera till utveckling förnyelse inomoch utbildning och
forskning.

De strukturella problem frånhärrör det utbildningsen-antaletstorasom
heter mycket varierande storlek bör beaktas. Utgångspunkten bör där-av
vid särskilthar for uppbyggnad miljöerstarkaatt staten ettvara ansvar av
för forskning och utveckling. Utredaren bör hur detta statligaöverväga

utformas.skall De framlagda organisatoriska lösningarna bör ledaansvar
till möjligheter till fördjupningar för de studerande och utbildningarnaatt
i erfoderliga fall tillknyts befintlig forskningsorganisation. I sambanden
härmed skall de särskilda förutsättningarna för vårdhögskolorna uni-på
versitetsorterna beaktas. Förutsättningarna för samarbete mellan vårdhög-
skolorna och övriga högskolor skall utvärderas. fårUtredaren fritt över-

organisationsformer alltifrånväga samlat statligt huvudmannaskap till fri-
stående skolor och redovisa de ekonomiska konsekvenserna sina för-av
slag.

I Stockholm finns fristående sjuksköterskeskolor, Röda Korsetstre
sjuksköterskeskola, Sophiahemmets sjuksköterskeskola och Ersta sjuk-
sköterskeskola. Dessa skolor idaghar redan styrelseform, liknaren som
den statliga högskolans, får bidrag för driften från Stockholms länsmen
landsting. Preliminära förhandlingar förasbör med företrädare för stiftel-
seskolorna angående de ekonomiska villkoren förutsättningarnaoch i öv-
rigt för framtida ställning enskilda skolor.en som

För vårdhögskolorna utanför universitetsorterna kan olika modeller till-
lämpas. De ekonomiska villkoren för intresseradeavtal med landsting

vill anordna medellång vårdutbildning i högskolan i framtidenävensom
bör analyseras.

Samtliga lösningar skall inflytandemedge från studerande och lära-ett
i styrning ledningoch vårdhögskolornas verksamhet verk-re samt attav
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1993 12SOUstatligbestämmelsehögskoleförordningensutifrånbedrivssamheten om
Bilaga 1högskoleutbildning.

målsättningutifrångenomförasi princip kunnabörFörslagen omen
för medel-kostnader detotalaekonomiska Statensoförändrade ramar.

får intevärdutbildningarna öka.langa
1992.31 oktoberredovisas denskallUppdraget senast

Hemställan

regeringenanfört hemställer jagharhänvisning till vad jagMed attnu
utbildningsministernbemyndigar

kommittéförordningenomfattadutredaretillkallaatt aven --
möjligheterna överföraundersöka1976119 med uppdrag attatt-

statligttill huvudmannaskap,vårdhögskolan
biträdesakkunniga, sekreterare ochbesluta annatexperter,att om-

förhandlaren.
skall be-kostnadernaregeringen beslutarVidare hemställer jag attatt

Utredningarhuvudtitelns anslaglasta åttonde m.m.

Beslut

bifallerföredragandens överväganden ochsig tillRegeringen ansluter
hans hemställan.

Utbildningsdepartementet
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VårdhögskolornamellanSamarbete
högskolanstatligadenoch

enkätsvarSammanställning av

Högskoleutredningen
1990Mars
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Svarsfrekvens

Tillfrågade 28

Svar från 23

5svar

Samarbete med statlig högskola

Universitet Regional högskola

Avtal Avtal

17 13 8 0

5 Centrum för omvårdnadsvetenskap i Uppsalavarav avser

Samarbetsavtal med

medicinsk fakultet 13-

samhällsvetenskapliga institutioner 8-

andra institutioner 2-

Temainst. Linköping
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Stockholm

förCentrum vårdvetenskap Karolinska institutet 1988

förStyrelse Repr. KI, UN, HSN

810Föreslagna forskningsassistenterresurser
2 0.5 studierektorerx
l utredningstjänst
1 professor t.v. vakant
stipendier 250 000 lerår

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg
Pedagogiska inst. Stockholms universitet 1988

Styrelse för inst.Repr ped. vârdhögskolan, omsorgsförvaltningen

Föreslagna 4 5 forskningsass. SLLresurser x
ytterligare 2 5 from. 1990x

för forskarutb. från SLLresurser
studievägledn. 10 timmånad

Uppsala

förCentrum vårdvetenskap Uppsala universitet 1987

Örebro,Gemensamt regionalt för landstingen i Uppsala, Västmanlands,organ
Kopparbergs och Gävleborgs län.

Styrelse nämnd Repr. för med.fak. 2, samh.vet.fak. 2, landstingen 5,
2,personal studenter 1.

Resurser 150 000 lcrlandsting 750 000 krâr, indexreglerat

Tjänster l professor
1 högskolelektor
1 doktorandtjänst
2 0,5 forskarassistentx
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Linköping

Univ.styr.Hälsouniversitetet UKN

VHÖ-styrelse 515FörvaltningsnämndHU-styrelse

forskningsnärnndUtbildnings- och
6 ledamöterl

Fristående kurserForsknforskarutb-grupp

Linjegrupper

Jönköping

universitetSamarbete med Göteborgs

adjungeradlandstinget bekostarForskningssamarbete;Lângvardsmedicin eni
professor

forskarutbildningenhandledning iOdontologi ochkurservAv

universitetSamarbete Linköpingsmed

Tema H
Jönköpingseminatieserier iochLandstinget professur Kurserbekostari en

forskarhandledningsamt

Omvárdnadsforskning
omvårdnadsforskning i LinköpingihögskolelektortjänstGemensam-k som -

i JönköpingomvárdnadsforskningJönköping; ii kurserFoU-lärare

Samhällsmedicin
forskarhandledningi JönköpingHSA-kurser samtuk m.m.
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Kristianstad

för lands-várdutveckling vid högskolan,för vårdforskning ochEnhet gemensam
inrättad 1984.tinget universitetoch Lunds

professurPersonal 1
2 forskningsassistenter
3 FoU-lärare

doktorander utbildningsbidrag2

Kristianstad medvid i samverkan högskolan.FoU-enhet Centralsjukhuset
1990.for landstinget utreds underFoU-centrum

Lund

med.fak. 1986vârdforskning universitet,Enhet för Lunds

tjänstgöringsskyldigheten förlagd till vârdhög-forskarassistent1 medResurser
vårdhögskolanskolan betalas av

undervisning i laboratoriemeto-vid universitetet forLandstinget tjänsterbetalar
anatomi fysiologidik histologi, kemi, samt

påbyggnadsutbild-Universitetet för samhällsmedicin, Dalby anordnarCentrum
ning i arbetsterapi 20 p

Växjö

vid inrättad 1989 förFoU-enhet högskolan svarar
forskningsanknytning grundutbildningen vid vardhögskolani av

inom omvårdnad socialFoU ochi omsorg

Universitetetenligt särskilt till universitet.FoU-enheten avtal knuten Lundsär
finnsinrätta forskartjänster tjänstgöring i Växjö. F.n.kan med

%pedagogik 75 i Växjö
%socialt 25 iarbete Växjöi

%1991 i várdforskning med.fak., 50 iVt planeras tjänst Växjö.en
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Göteborg

vârdutbildningarnaNämnd för forskning och utveckling inom de medellánga
1990várdhögskolan, med.fak., sarnhällsvetfak. Inrättas -

Professur i klinisk vårdforskning undervisningsskyldighet vid vârdhögsko-med
Ledigförklarad 1989lan. sept.

4 2 samhällsvetfak. finansieras6 forskarassistenttjänster med.fak., gemensamt
universitetet 13vårdhögskolan, sjukvården och varderaav

med.faks forskarutbildningskommittérektor ingar iVârdhögskolans

Umeå

Samrádskommitté landstinget-universitetet

3 samrådsgrupper U, M, O

i utbildningSamverkan kompetenshöjande efter vârdhögskola
linje i omsorgsvårdvetenskap 80 vid universitetet 1988b1.a. lokal p-

ingår i med.faks forskarutbildningskommittéVårdhögskolans rektor

FoU-enheter inom landsting ll
knutna till vårdhögskolan 4varav-

Ytterligare föreslagitsharen

Jönköping

Landstingets FoU-kommitté sitt sekretariat förlagt tillhar högskolan.

Chefen för högskolans FoU-avdelning FoU-kommitténsockså verkställandeär
tjänsteman.

FoU-kommitténs 3budget Mkrår del högskolans budget.är en av

Högskolans FoU-verksamhet 6omfattar därutöver 15Mkr tjänster.ca

förCentrum rehabiliteringsforskning, tillknutet hälsohögskolan, 1990 ge-startar
för ihögskolan Jönköping, Jönköpingshälsohögskolan och kommun.mensamt
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Kalmar

Utredningsförslag augusti 1989

utbildningsnämndenUnder bildas forskningskommitté.k en

Vid vårdhögskolan inrättas forskningsenhet, leds forskningsköm-i en som av
mitténs ordförande.

Budget minst 2 Mkrår.ut

Karlstad
Landstingets Centrum för folkhälsoforskning FoU-C samarbetar med högskolan
särskilt samarbetsavtal. Samarbetet omfattar bl.a.

4 stipendier vid 50 %,FoU-C Zár för várdlärarei.

handledning för övriga vardlärare och studenter i projektarbetenir

undervisning forskarutbildningskurser, överbryggande kurser.Ar

Högskolan betalar tjänst för forskningsutveckling vid FoU-C.en

Örebro

Centrum för omvårdnadsvetenskap förlagt tillär vårdhögskolans lokaler, ingårmen
i högskolans organisation.

Landstingets forskningsenhet tillknuten landstingets kansli.
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vårdenitjänstgöringLärares

Linköping

försöksverk-sjukvårdenochvårdhögskolan-hälso-tjänstgöringmed delad3 tjänster
1990.samhet

Jönköping

%.%-5050tjänstgöringFoU-praktiskkombinationstjänster5

Helsingborg

vårdutvecklingsavdelning.0,5 tjänst på0,5 lärarjtänst +

Göteborg

med.klin. SS%, placering%-5O50vård-undervisningkombinationstjänster2
1989-1990.försöksverksamhet

Örebro

%50utvecklingsarbete13 kliniskt13 FoU,13 undervisn.,kombinationstjänst1
198990.försöksverksamhetsjukvårdenfinansieras av

Västerås

sin lönfortbildning. behållerLärareni betraktastjänstgöring vårdenLärares som
sjukvården.kostnaden betalasmen av
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1 Sociala omsorgslinjen

Utgdngspunkzerna för sociala omsorgslinjen är att,
förlängaslinjen skall till 120 poängt

%minskas 50nybörjarplatserna medi
förlängningen får inte medföra ökade kostnader för stateni

frigörs, inte förde medel och används bekosta förlängning-attvk som
linjen, till magisterutbildningar-skall användas byggaattaven upp

na.

Vad kostar linjen idag

årsstudieplatser förKostnaden beräknas totala antalet linjen enligtsom
9192 siffror muliplicerat snittkostnaden förmed ärsstudieplatsärs påen
sociala omsorgslinjen.

årsstudieplatser för sociala omsorgslinjen 9192Antalet uppgick tillt
1 503
Snittkostnaden, 32 010 har tagits fram utifrånkr, Statskontoretsi ma-
terial. Siffran medelvärde skolorsär vägt småett storaav resp me-

for ársstudieplatsdelvärden sociala omsorgslinjen,på där de sto-en
tilldelatsskolorna vikt.störrera en

Kostnaden kan beräknas som,

l503X 32010 48 030 kr.lll

Osäkerheter föreligger i underlagssiffrorna i form statistiskadetattav
materialet litet. avvikelserextremvärdenAlla får därmed väldig tyngdär
i materialet. Underlagsmaterialet urvalsundersökning. Efter-utgörs av en

ingickskolorna i uppvisarurvalet skillnader i kostnadsbil-storasom som
den det tänkbart totalundersökning hade givit delvisär andraatt en upp-
lysningar kostnadsförhâllandena.om

Vad kostar förlängningen

Förlängningen lika mycketterminkosta de första 100 poängenantas som
görtermin. Majoriteten skolorna har redan idag utbildning omfat-av som

100 Tre skolor utbildning 80erbjuderpoäng. och skolapoängtar om en
har utbildning 90 beräkningenpå I har denna bild förenklatspoäng. såen

blirutgångspunkten idagalla skolor har utbildning 100att poäng.att om
Därmed handlar förlängningen 20termin, dvs. poäng.om en

Antagandet kostnaden för denna sista termin densammaärattom som
för föregående terminemade har eftergjorts kontakt med várdhögskolan
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12SOU 19931993 försöksverksamhetfrån höstenoch medi Kalmar. Här kommer en
3från Bilagakostna-sina har120 kalkyler utgåttbedrivas Ipoäng. attatt manom

ÅP 7481991 41 krkostadeförbli Fördentermin skall densamma. en
observerassammanhanget börhyreskostnader. Iexkl. att attman avser

skapaför intressenter och på såverksamhet andra sättdenna ävenöppna
viss intäkt.

krÅP 100370 för existerande104 deinnebär kostnadDetta en om
krÅP 120125 244 för alla årenoch kostnadpoängen tre omomen

poäng.
till 719, innebärvilka uppgickhalvering nybörjarplatserna,En attav

360 3 l 080finns totalt X ársstu-360 Därmednybörjarplatser återstår.
för blir,Kostnaden dettadieplatser kvar i systemsystemet.

1080 32 010 34 570 800 kr.X

blir besparingenHur stor

besparing423 ârsstudieplatser innebär detminskar medNär systemet en
efter13 540 230 krår fullt utbyggt år.när är tresystemetom

030 krTidigare kostnad, 48 lll
570 800 krKostnad i 34nytt system,

differensdvs. 13 540 230 krår.en

Kommentar

inlem-linjen skallsociala omsorgslinjen lyder förslagetdet gällerNär att
rationaliseringarbefintliga fakulteter. Sannolikhetenredanpå att avmas

besparingen angivitsföljer därmed härolika slag därmed ärär stor; som
rationalise-intetunderdimensionerad. säkertmöjligen Det på sättär att-

utvecklingenfakulteter; faktiskaringar hämta alla dengår att av re-
i beñntliga fakulte-sursbesparing sociala omsorgslinjen inlemmasattav

respektivekostnadsförhållandena ställe.hur påberor på utter ser

Laboratorieassistentlinjen2

laboratorieassistentlinjenUtgångspunkterna för är att,
linjen förlängas till 120skall poängi

finansierasminska förlängningen kannybörjarplatsema skall så att-k
tillinom medel frigörs uppbyggnadnuvarande såsamt att avram

magisterutbildningarna.
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enligtför linjenärsstudieplatserantalettotalaberäknasKostnaden som
årsstudieplatsförsnittkostnadenmuliplicerat medsiffror199192 års en

omsorgslinjen.socialapå
199192laboratorieassistentlinjenförårsstudieplatserAntalet upp--Av

303gick till l
utifrån Statskontoretstagits fram40 700 kr, harSnittkostnaden, ma-i

laboratorieassi-arsstudieplatsfor påSiffran medelvärdetterial. är en
värdhögskoloma.stentlinjen vid de stora

100700 53 032 kr.1303 40Xkan beräknasKostnaden som
statistiskai form detunderlagssiffrornaiföreliggerOsäkerheter attav

väldig tyngdfär därmedavvikelserextremvärdenlitet. Allamaterialet är
urvalsundersökning. Efter-Underlagsmaterialetmaterialet. utgörsi enav

kostnadsbil-skillnader iuppvisaringick i urvaletskolorna storasomsom
givit delvis andratotalundersökning hadetänkbartden det upp-att en

kostnadsförhållandena.lysningar om

Vad kostar förlängningen

utbild-utgångspunktenförlängningenförkostnaden ärberäkna attFör att
30ytterligarealltsåFörlängningen90omfattarningen idag poäng. avser

uppgift fyra skolorEnligt har120de avseddaför poängen.nåpoäng att
för-finns redanlinjen. Stockholmförlängning Iidag planer på enaven

linjeerbjuderskolorna120 Restensöksverksamhet poäng. omenavom
90 poäng.

mertermin dekosta30 inte heller änFörlängningen med poäng antas
efterhar gjortsantagandeterminerna görtermin. Dettaexisteranderedan

sedanbedrivs,i HärStockholm. nämnts,vårdhögskolankontakt med som
1992120 kalkyleradeFörförsöksverksamhet1992-08-01 poäng.omen

Därtill tillkommer hy-65 000årsstudieplats kostar Skr.med att enman
ärsstudieplatsforstiger kostnadeninkluderasNär dessareskostnader. en

till 100 000 kr.ca
krÅP 90för första225 000 de poängeninnebär kostnadDetta omen

120förSEKårsstudieplats de300 0000 poängenoch kostnad omen
densammaärsstudieplats alla åren.kankostnaden treantas varam.a.o.

från 579 till200minskas med styckenföreslår nybörjarplatsernaJag att
i137 årsstudieplatser kvar379 3 1379. finns totalt XDärmed systemet.

blir,för dettaKostnaden

46 275 900 kr.1137 X40 700

blir besparingenHur stor

besparingärsstudieplatser innebär det166minskar medNär systemet en
efterfullt utbyggt år.6 756 200 krår när är tresystemetom
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Tidigare kostnad, SOU 199353 032 100 kr 12
Kostnad i 275 900 Bilaga 346 krnytt system,
dvs. differens 6 756 200 krår.påen

3 Rehabiliteringslinjen

föreslårJag här samläsningökad mellan inriktningarna arbetsterapien
sjukgymnastikoch den praktiseras i Göteborg. I PM fråntypav som en

vårdhögskolan visas härigenom lyckas 429 000 förkratt man spara en
studerandegrupp 78 hela förändringen genomförd.när ärom personer
Siffrorna i 1992uttryckta siffror.är Besparingen i formårs lärar-görs av
rersurser.

Förväntad besparing samläsning vid universitezsorternaav

Vid samtliga universitetsorter kommer gruppstorleken till minstuppgåatt
78 studerande. Man kan därför förvänta sig samtliga universitetsorteratt
skulle kunna minst besparing,göra fulltnär ärprogrammet ut-samma
byggt efter år, Göteborg kalkylerat med.tre som

Den besparingentotala kan därmed förväntas bli, 429 000 6x
2 574 000 kr fullt vidnär utbyggt alla universitetsorter.ärprogrammet
Besparingen 1992uttryckt i siffror.är års Omräknat i 1990 siffror blirårs

2beloppet 271 890 kr.

4 uppskattningEn frigjorda medelav summan

Den besparingen,totala till följd minskad dimensionering och samläs-av
ning, erhålls som summan av,

besparingen sociala omsorgslinjen,på 13 540 230 kr-Av
besparingen laboratorieassistentlinjen,på 6 756 200 krk
besparingen rehabiliteringslinjen,på 2 271 890 kr.i

Sammanlagt besparingen till 22 568 320uppgår krår i 90 siffrorårs
förändringarnanär genomförda efter jämförtär år med vad bibe-tre ett

hållande hur linjerna idag skulle kostat.utav ser
Till detta kommer de idagmedel finansierar den del vårdlärar-som av

utbildningen just vardhögskolornas verksamhet. Detta beloppsom avser
till 10 799 419uppgår 90kr uttryckt i siffror.års Beloppet framtagetär
medelvärde vad vårdläranitbildningen kostar iett Stockholm, Gö-som av

teborg, Umeå, Uppsala och Lund. Medelvärdet, vilket 81 570 harär ca
mulitiplicerats med antalet platser 150 stycken vårdlärarutbildningenpå

lärare till vårdhögskolomas verksamhet.som avser
000Idag 40 000utgår kr utbildningsbidrag. Dessa bordesom pengar

också komma denna verksamhet till del.
Sammanfattningsvis bilden följandepåut sett,ser

besparing socialapå omsorgslinjen, 13 540 000-k ca
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121993SOU750 0006laboratorieassistentlinjen,besparing på cai
3Bilaga0002702rehabiliteringslinjen,besparing på ca

00080010vårdlärarutbildningen,frånmedelfrigjorda cai
00040 000utbildningsbidraget,frånmedelfrigjorda ca-k

360 000 kr.73beloppTotalt ett caom
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HögskolanKungliga Tekniska SOU 1993 12
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medelstoraModell för utbildningssamverkan med ochsmå
högskolor

grundutbildningens första 80förläggning ochSamverkan poängavser av
i100 till högskola landet.högst poäng annan

grundutbildningsnämndenInför samverkan skall och be-planeraden
linje-utbildnings- forskningsnämnd tillsammans försäkra sigrörd och om

vilken utbildningssamverkan planeras har denden högskola med kom-att
självständigtför genomföraoch de krävs kunnaattpetens resurser som

utbildningen. fattasplanerade Beslut samverkan högskolesty-den om av
förslag efter grundutbildnings-rektorsämbetet, höranderelsen på av av

linjeutbildnings- forskningsnämnd.nämnd och och
fastställsUtbildningsplan för aktuella utbildningen KTH.hela den av

första 5 terminerna utbildningen genomförsDe två åren av av samver-
följande vilkorkande högskola uppdrag KTH ochpå påav

samverkande högskola skall
för utbildningen tillleder kunskaps- och färdig-attansvara samma-

linjeutbildnings- forskningsnämnd vidhetsmäl berörd och KTH.som
Krav exakt överensstämmelse mellan kursplaner vid ochpå KTH den
samverkande högskolan ställs

förrätta examination-
utbildningenför kvaliteten iansvara-

tillsammans för information utbildningenmed KTH svara om-
självständigt studievägledning administrationsköta och den ärsom-

förknippad med utbildningen i fråga.
De studerande söker och vid särskildteknologer KTH underantas som

antagningskod.
inskrivna vidTeknologerna samverkande högskola under femdeär ter-

minema.
samverkande högskola studieuppehållbeslutar anstånd, eller annatom

disciplinäraavbrott åtgärder. KTH, Stockholm, skall underrättassamt om
i frågor disciplinära avskiljandeoch samrådas med åtgärder,rörom som

etc.
KTH de teknologer med genomförtgodkänt resultatgaranterar att som

utbildningen vid isamverkande högskola bereds plats årskurs påtre sam-
vilkor förgäller följer utbildningen vid ide teknologer KTHma som som

Stockholm.

165





Översikt uppläggning 2321113912utbildningensöver

arbetsterapi ochför50120 ärpoängpoäng gemensammaav
markeradframgårsjukgymnastik vilket rutaav

ArbetsterapiochSamhälls-Arbetsterapi1
5metodSkapandebeteendeveten-Sp p

tekniker 5 p

SjukgymnastikSjukgymnastik
AT-SG55 pp

ArbetsterapiHumanbiologi
10Fysiologi p

10 p
Sjukgymnastik
10 p

SjukgymnastikArbetsterapiArbetsterapiHumanbiologi
1510SkapandeSjukdomslära pp

5tekniker5 pp

AT-SG

VetenskapligArbetsvet.Humanbiologi Samhälls- och
inriktning metodmedbeteende-Sjukdomslära

5vetenskap AT5 mot presp.p
5SG5 pp

AT-SGAT-SGAT-SGAT-SG

SjukgymnastikArbetsterapiSamhälls- och
1515beteende- pp

vetenskap
Sociologi

SjukgymnastikArbetsterapi
20 inkl.20 inkl. pp
fördjupnings-fordjupnings-
arbetearbete
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