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Programrapport 
 

Programmets namn: 

Specialistsjuksköterskeutbildning med 
inriktning mot hälso- och sjukvård för barn 
och ungdomar 

Ladokkod: 

 

Antal högskolepoäng: 

60hp 
Årskull 
VABAR18h 

Programansvarig: 
Laura Darcy 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

10 av 15 antagna studenter har fullföljt programmet och alla 10 har svarat på 

programutvärderingen. En student tog uppehåll innan examensarbete och en student gjorde 

uppehåll under examensarbete. Det återstår 10  studenter som fullföljt hela programmet med 

godkänt betyg. Samtliga av studenterna är kvinnor varav fem med tidigare högskolestudier 

(mer än 15 hp) förutom sjuksköterskeutbildningen. Ålder variera från 26-53 år.  

 

Genomströmningen av studenter i programmet är god, av de 15 registrerade studenterna i 

slutet på första kursen, och där 3 har studieuppehåll och 2 har hoppat av utbildningen. 

Samtliga 10 studenter hade godkänt på alla moment och ett flertal studenter har väl godkänt på 

flera moment. 

Analys av:  

Studenternas möjlighet till ansvar och delaktighet 

Barnspecialistprogrammet är upplagt som en modifierad distansutbildning. Detta upplägg gör 

att studenten måste ta stort eget ansvar för sina studier vilket har fungerat bra. Föreläsningar, 

seminarier, workshop och klinisk träning har erbjudets i syfte att ge en grundläggande 

förståelse för de aktuella områdena. Studenten fördjupar sedan sitt lärande genom egenstudier 

som följs upp genom examination. Detta arbetssätt har utvärderat av både lärare och studenter 

som positivt för det egna lärandet då studenten ses som en aktiv, kompetens och 

kunskapssökande individ mes eget ansvar för sina studier. Studenternas delaktighet gynnas 

också i denna aktiva lärandeformen. Merparten av examinationerna sker som aktivt 

lärandemoment i form av bland annat seminarium, hemtentamen och skriftliga 

inlämningsuppgifter 

Samläsning av ett flertalkurser har genomförds med distrikt specialist sjuksköterskeutbildningar 

som upplevds som mestadels som positiv. 

VFU har erbjudets inom elevhälsa, BVC och barnsjukvård, såsom planerat. 
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Innehåll, undervisningsformer, examination och progression 

Studenterna utvärderar programmets innehåll, undervisningsformer, examinationer och 

progression som mestadels bra eller mycket bra.  

 

Det finns några områden som det finns potential att förtydliga i utbildningen enligt 

studentutvärderingen och det är följande:  

• Bättre samarbeta mellan vårdvetenskapligmetodkurs och examensarbetekurs 

• Relevansen av två kurser i programmet har ifrågasatts - Ledarskap och Vårdande och 

Folkhälsa  

• En del studenter har ingen erfarenhet av barnsjukvård  

 

 

Forskningsanknytning 

Majoriteten av respondenterna anser att de har fått redskap för att hålla sig uppdaterad inom 

forskning. 

Lärarna utvärderar forskningsanknytningen i programmet som väldigt god. Lektorerna och 

doktorandernas forskning för in i utbildningen, kurslitteratur (inkluderande vetenskaplig 

litteratur) uppdateras årligen för att följa utvecklingen, examinationer och övriga kursmoment 

bygger på vetenskap och aktuell forskning. Lärare inom programmet forskar aktivt oh deltar i 

forskningssamhället med vetenskapliga artiklar och konferenspresentationer.  

 

Då kompetens saknas inom lärarlaget så bjuds föreläsare in till visa delar av programmet för att 

upprätthålla kvalitén och forskningsanknytningen tex akutsjukvård samt palliativvård. 

 

Studenterna tränas i att forsknings-anknyta examinationsuppgifter genom att söka vetenskaplig 

litteratur, granska den och inkludera den i examinationer. I examensarbetet kommer detta till 

uttryck genom framskrivning av ett eget arbete på magisternivå vilket ställer stora krav på 

studenternas vetenskapliga förmåga. Studenterna skriver sina uppsatser inom områden som 

finns inom ramen för pågående forskning på akademin och/eller väljer självständigt ett eget 

område av relevans för barnsjuksköterskeprofessionen. En av examensarbete arbetas vidare till 

en publicerad artikel av studenterna och handledaren. 

Resurser 

Resursfördelningen inom barnspecifika delar av programmet avseende lärarkompetens är 

fördelad på två lektorer och en doktorand. Antalet faktiska timmar som respektive lektor har i 

programmet varierar beroende på andra arbetsuppgifter. Lektorerna är kursansvariga för de 

teoretiska kurserna. Varje kurs har en kursansvarig och en examinator (som alltid är disputerad 

lektor).  

 

För att säkerställa hög vetenskaplighet inom programmet tas vid behov föreläsare med specifik 

kompetens in i undervisningen. 
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Enligt en enkät som lämnades ut direkt efter simuleringen så upplevde studenterna att 

simuleringen i kursen Pediatrik  i mycket hög grad gav dem nya kunskaper samt hjälpte dem i 

mycket hög grad att nå kursens mål. 

Användbarhet och förberedelser för arbetslivet 

Enligt studenternas svar i programutvärdering så har utbildningen överlag förberett 

studenterna på ett bra sätt inför sin yrkesroll som barnsjuksköterska. Studenterna känner sig väl 

förberedda att arbeta inom nämnd ansvarområden. Studenterna skulle i hög omfattning välja 

att studera på Högskolan i Borås om det valt idag och de skulle i hög omfattning 

rekommendera utbildningen till andra som vill utbilda sig till barnsjuksköterska.  

 

Kontakt med verksamheten har skett genom programrådsmöten där företrädare från olika 

delar av barnsjuksköterskans verksamhets område erbjuds att vara med.  

 

Övrigt 

 

En huvudhandledare inom barnverksamheten på SÄS har tillsats och är involverad i möten och 

utbildningen. 

Programansvarig hade möjlighet att vara i barnverksamhet 20 % under vt20, tack vara PAUS 

vinnova stipendium. Detta har mynnat ut i naturlig kontakt och kommunikation mellan programmet 

och verksamheterna, med en bättre förståelse för båda verksamheter, förslag på examensarbete, ev. 

rekrytering av nya studenter till programmet. Kontakt har etablerats med ny tillsatta 

huvudhandledare inom barnverksamheten på DSBUS och med barnmottagnings verksamhet som 

har en ny uppdrag och struktur inom VGR. Studenter har tidigare önskar praktik på BUP. Kontakt 

har etablerats med BUP och det finns förhoppning om studiebesök för intresserade studenter. 

 

Under våren 2020 har Covid-19 pandemin haft påverkan på studenter och lärare i organisering av 

läraktiviteter och VFU. Det har taget tid och skapat osäkerhet. Trots detta har samlade insatser lett 

till att studenterna kunna följa utbildningen.  
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Eventuella förslag till förändringar 

 
Metodkursen flyttades till att vara i anslutning till examensarbetekurs för att underlätta för 

studenterna. Dock krävs ett bättre samarbete mellan metod (framförallt kvantitativt metod kurs) och 

examensarbete för att kurserna är meningsfulla för kommande examensarbete 

 

Öppenhet och tydlighet om vad utbildningen kräver på distans efter strävas online, i skrift och vid 

alla moment vi träffar studenterna tex välkomstbrevet, vilken har gjorts ännu tydligare under 

pågående covid-19 pandemin. 

 

Kontakt med verksamheten kan utvecklas – vi fortsätter att bjuda in till programmöten för dialog 

kring utbildning och VFU frågor. 

 

Relevansen av två kurser i programmet har ifrågasatts - Ledarskap och Vårdande och Folkhälsa  

Uppgifterna i kurser kan göras mer relevant till barnspecialisten. Diskussionen fortsätter med andra 

program som samläser kursen. 

 


