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Kvalitetssystem för utbildning på grund-och avancerad nivå 
vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet 
 

Universitetskanslersämbetet genomförde under åren 2011-2015 en utvärdering av kvaliteten 
på utbildning vid universitet och högskolor. Utvärderingen hade stort fokus på resultat och 
mindre på andra aspekter som förutsättningar och genomförande. Efter denna 
utvärderingsomgång har UKÄ tagit fram ett nytt system. Riksdagen tog 3 mars 2016 beslut 
om Ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning (2015/16:76). Enligt beslutet ska 
UKÄ göra prövningar av examensrätt och vissa utbildningar samt tematiska utvärderingar. 
Riktlinjerna för UKÄ utvärderingar följer den europeiska samarbetsorganisationen ENQA 
rekommendationer och ska således innehålla både förutsättningar, genomförande och 
resultat. Se figur 1. 

 

 

 

En viktig komponent i det nya kvalitetssystemet är att utvärdera högskolornas eget 
kvalitetsarbete. Generella kvalitetsaspekter som ska beaktas tas fram av UKÄ i samverkan 
med universitet och högskolor. Fokus kommer även i fortsättningen att ligga på resultat i 
betydelsen att utbildningarna uppfyller kraven i högskolelagen, högskoleförordningen och 
examensbeskrivningarna. Utvärderingar ska gälla både grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå. En närmare beskrivning av hur UKÄ ska arbeta finns beskriven i rapporten 
Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning (2016:16) som publicerades 30 
september 2016. 

Rektor beslutade i november 2015 om ett kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå vid Umeå universitet som ligger nära det nationella systemet och som vad 
man kan bedöma lever upp till UKÄ kommande krav (FS 2015/1433). Rektor har nu beslutat 
om ett nytt kvalitetssystem för utbildning gemensamt för både grundutbildning och 
forskarutbildning (2019: FS 1.1-1324-18). Vi hänvisar till rektors beslut för en närmare 
beskrivning av syftet med Umeå universitets kvalitetssystem och tankegångarna kring de 
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olika delarna i systemet. 

Medicinska fakulteten vill arbeta med utgångspunkt från att rapporter som tas fram inom 
olika utbildningar så långt möjligt ska vara direkt användbara för det interna kvalitetsarbetet 
inom den instans som tagit fram rapporten. Dokumentationen ska vara programmens 
egendom med fokus på det som programmen tycker är viktigt. Rapporten ska vara ett 
verktyg för kursansvariga och programansvariga i det interna utvecklingsarbetet. Alla 
sammanställningar ska innehålla analys och förslag till åtgärder. Vissa uppgifter är viktiga 
också för högre nivåer inom fakulteten som Utbildningsstrategiska nämnden (UN) och 
fakultetsnämnd (FN). När högre nivå begär in rapport från lägre nivå ska ett av syftena alltid 
vara att den ska utgöra underlag för dialog. 

Kvalitetssystemets utformning 
Centrala inslag i förslaget till kvalitetssystem för grundutbildning vid medicinsk fakultet är 
programanalys, återkoppling och kollegial/extern utvärdering. 

Programanalys 
Programanalysen är uppbyggd efter kriterierna i ENQA (European Association for Quality 
Assurance in Higher Education) och ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance 
in the European Higher education Area), se figur 1. 
 
Programanalysen görs årligen av programmet. Programanalys för föregående år skickas till 
Medicinska fakulteten under februari. Programanalysen är programmets egendom och 
tyngdpunkten i innehållet kan alltså variera något mellan olika program. Institutioner kan 
behöva bidra med vissa uppgifter. Det gäller främst vid analys av lärartillgång. 
Programanalysen ska vara kortfattad. Bilagor kan bifogas som stöd för det som står i 
programanalysen men den väsentliga informationen ska så långt möjligt finnas i själva 
texten. Kvalitetsrådet ansvarar för att ta fram en mall för hur programanalysen ska vara 
utformad. För att undvika dubbelarbete kan vissa av punkterna fogas samman i en 
gemensam text om det gör framställningen enklare och bättre. Däremot ska det alltid gå att 
tydligt urskilja svaret på nedanstående punkter. Programanalysen ska innehålla den 
information programmet bedömer att en kollegial/extern utvärderare behöver för att 
genomföra utvärderingen men andra relevanta dokument kan också behöva bifogas inför 
granskning. Programråd har ingen formell uppgift för programanalysen men en lämplig 
arbetsgång kan vara att enskilda program skriver programanalysen för genomgång i 
programrådet innan den skickas till fakulteten. 
 
Programanalysen har ett antal punkter som ger en allmän beskrivning av programmet och 
programansvarigas syn på programmets utveckling de kommande 3-5 åren. 
 

• Inledning med beskrivning av programmet. (Yrkesinriktning? Legitimation? Syfte 
och mål?) 

• Programmets styrning och allmänna organisation (ledningsstruktur, centrala 
ekonomiska avsättningar och programgemensamma projekt). Hur planeras innehåll 
och upplägg av enskilda kurser i relation till programmet som helhet? 

• Nationella examensmål. Övergripande matris (bilaga) som beskriver hur man 
uppnår nationella examensmål. Lokal profilering av programmet. 

• Pedagogisk modell. Hur sker kopplingen mellan examensmål-undervisning- 
examination? Vilka stöd till inlärning finns kopplade till examensmålen. En analys 
för valet av olika undervisningsmoment. Det ska vara en beskrivning av pedagogisk 
modell men inte någon fullständig lista på olika undervisningsinslag. Digitala 
pedagogiska inslag och arbetet med självständiga arbeten kommenteras särskilt. 

• Lärarkompetens i relation till pedagogisk modell. Analys av akademisk kompetens, 
professionskompetens och möjligheter till pedagogisk vidareutbildning. Antal 
meriterade och excellenta lärare. Inga listor på deltagande lärare. 

• Lokaler. Analys av tillgång och anpassning i relation till pedagogisk modell. Inga 
listor på använda lokaler. 

• Utvecklingsarbete. Beskrivning av i vilka områden det främst sker 
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utvecklingsarbete. Exempel på rubriker kan vara examination, VFU, digitala inslag, 
studentinflytande men vad programmet väljer att beskriva styrs av vilket 
utvecklingsarbete som pågår. 

• Interprofessionellt lärande. (Omfattning? Med vilka? Innehåll?) 
• Användbarhet. Analys av arbetsmarknadens behov, alumnundersökningar, 

söktryck, antagningsstatistik och genomströmning. Vilka parametrar styr 
planeringstal? Hur man arbetar med studentrekrytering? (Underlag från kansliet: 
söktryck, meritvärden förändring över tid, genomströmning året innan). 

• Internationalisering. Student- och lärarutbyten. Lärare med erfarenheter från 
utländska lärosäten. Kontakter med internationellt verksamma forskare. 
Internationalisering på hemmaplan. 

• Samverkan. Formerna för och omfattning av samverkan. Förutsättningar för 
samverkan med regioner, kommuner, organisationer och företag. Internt arbete 
gentemot extern part. VFU/praktik och handledarmodell. 

• Jämställdhet. Beskriv hur jämställdhetsaspekter inkorporeras i undervisningens 
uppläggning och genomförande och vid rekryteringsarbete. 

• Hållbar utveckling. Beskriv hur arbetet sker inom programmet för att 
medvetandegöra och arbeta efter agenda 2030. 

• Arbetet med andra nationella kvalitetskriterier angivna av UKÄ (exv. breddad 
rekrytering).  

• Arbetet med av Umeå universitet och fakulteten beslutade kvalitetskriterier 
(kvalitetsindikatorerna (helårsstudenter avancerad nivå, in- och utresande 
studenter, externa examensarbeten, disputerade lärare), åtgärder baserade på med 
fak verksamhetsplan, nybörjarenkäter, studentkårsskrivelser, studiebarometer etc.). 

• En beskrivning av hur programmet arbetar med integrering mellan forskning och 
undervisning. Inga förteckningar över disputerade lärare eller liknande. 

• Säkerställande av att regelverket för utbildning följs. En beskrivning av de rutiner 
som finns för checklistor, tidsplanering och spridning av information. Ingen 
genomgång av regelverket som sådant. 

• Formerna för kursutvärderingar och fortlöpande dialog med studenter.   Analys och 
återkoppling. Beskriv hur resultatet av kursutvärderingar har påverkat kommande 
kurser. 

• Programutvärderingar. Formerna för och analys av den senaste 
programutvärderingen. 

• Summering av det gångna årets aktiviteter utifrån föregående års åtgärdsplan. 
• Analys av nuläget. Nulägesanalysen utformas som SWOT där man beskriver styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. 
• Åtgärdsplan för det kommande året och för de närmaste 3-5 åren.  

 

UKÄ extern utvärdering av yrkesprogram och generella examina 
Den externa utvärderingen är den högsta nivån inom kvalitetssystemet. UKÄ kommer 
under åren 2020-2022 att utvärdera sjuksköterskeprogrammet och 
specialistsjuksköterskeprogrammen. Tyngdpunkten ska som tidigare ligga på en kontroll av 
att utbildningarna uppnår nationella examensmål (resultat). Självständiga arbeten ligger 
till grund för bedömningarna men också utbildningarnas beskrivningar över hur man i 
övrigt uppnår målen. Till skillnad från förra utvärderingsomgången ska man utvärdera 
förutsättningarna för att nå målen, uppföljnings-, åtgärds- och återkopplingsrutiner. Det 
sägs uttryckligt att hänsyn ska tas till ESG med beskrivning av förutsättningar, 
genomförande och resultat (figur 1). Externa utvärderare, studenter och representanter 
från arbetslivet kommer att finnas med som granskare. Det finns inte beskrivet någon 
detaljplanering för hur UKÄ utvärderingar ska genomföras men utbildningarna ska skicka 
in en självvärdering där man beskriver de punkter som skisseras ovan. 
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Programutvärdering genomförd med kollegial extern granskning 
Utbildningsutvärdering med kollegial extern granskning ska göras minst vart sjätte år 
enligt Umeå universitets nya kvalitetssystem för utbildning. Granskningen ska utgå från 
kvalitetskrav för utbildningsprogram och huvudområden beskrivna i bilaga till 
kvalitetssystemet. Fakulteten bedömer vilka delar som är lämpliga att ingå i kollegial 
granskning. Utvärderingen baseras på utbildningsplan, examensbeskrivning, 
utbildningsprogrammets VB/VP för de senaste åren samt övrigt som fakulteten anvisar. 
Granskningen genomförs av extern sakkunnig från annat lärosäte. Dekan utser granskare 
efter samråd med berört program. Det kan också vara värdefullt att skapa ett utbyte med 
annan högskola. Studenter ska erbjudas att medverka i planeringen av granskningen.  
Medicinska fakulteten genomför kollegiala externa granskningar av programmen vart 4:e år 
enligt ett i huvudsak rullande schema. Det formativa inslaget i granskningen är det 
viktigaste. Programmen väljer tema och frågeställningar för granskningen men minst 
varannan gång ska granskaren göra en bredare översikt av programmets innehåll och 
genomförande. Program som genomgår extern utvärdering av UKÄ ett visst år hoppar då 
över kollegial granskning om den skulle ha genomförts samma år. Omfattningen i tid och 
innehåll sker enligt gemensamma riktlinjer för Umeå universitet. 
 

Medicinska fakultetens handläggningsordning för kollegial extern granskning 
Fakultetens handläggningsordning följer rektorsbeslutet och kan sålunda ses som en 
precisering av vad som där anges. Någon övergripande handläggningsordning för 
fakulteten finns inte fastställd i ett särskilt dokument, utan återfinns på fakultetens 
hemsida: https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/utbildning/kvalitet/ 
 
Fakultetens kvalitetssäkringsarbete baseras på den centralt fastställda regeln (se ovan) och 
annat som anges på universitetets hemsida: 
http://www.umu.se/om-universitetet/visioner-strategier-regler/kvalitetsarbete/  

 
Kvalitetssäkringssystemet har implementerats succesivt med start under 2017.  
 
Fakultetskansliet ansvarar för samordning och processtöd i kvalitetssäkringsarbetet:  
 

– I beslutet om kvalitetssystem för utbildning ingår också i vilken ordning 
utbildningsprogrammen ska utvärderas. Se planering för 2017-2021 nedan. 
Tidsplaneringen kan ändras efter behov. 

 
– Programrådet lämnar förslag på granskare senast under maj månad. Granskaren 

ska komma från annat lärosäte. Ekonomisk ersättning motsvarande bemanning om 
3-5 dagar heltidsarbete utgår för granskningen och ersätts från programmet.  
 

– Dekanen fattar beslut om granskare före sommaruppehållet. 
 

– Granskaren tillsänds utbildningsplan, senaste programanalys (med eventuell 
uppgradering), övergripande och detaljerade matriser som beskriver hur man 
uppnår nationella examensmål, programutvärderingar samt annan dokumentation 
av betydelse. Detta görs senast i början av höstterminen. 

  
– Efter att granskaren tagit del av tillsänt material, kontaktar denne 

programansvariga för förtydliganden och kompletteringar.  
 

– Granskningen kan gälla en allmän översikt av programmet eller någon särskild 
aspekt av verksamheten. 

 
– Granskaren sammanställer sin analys och sina rekommendationer i en kortfattad 

rapport. Rapporten ska fokusera på styrkor och svagheter samt möjligheter till, 
liksom hinder/hot, för utveckling samt rekommendationer och förslag på 
förändringar och åtgärder. Granskning och granskningsrapport ska vara gjorda 

http://www.umu.se/om-universitetet/visioner-strategier-regler/kvalitetsarbete/
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senast under november. 
 

– Med rapporten som grund gör programansvariga i samråd med programrådet en 
analys och eventuellt en utvecklingsplan. 

  
– Analysen finns med som del i nästa års dialog med fakultetsledningen.  

 
Underlag för granskning: 

• Programanalys 
• Utbildningsplan 
• Målmatriser 
• UmU + Med fak kvalitetssystem 
• Annan relevant dokumentation 

(2017). Röntgensjuksköterskeprogrammet, Läkarprogrammet, Fysioterapeutprogrammet 
(+avancerad nivå). Tränarprogrammet (+ avancerad nivå) 

(2018). Arbetsterapeutprogrammet, Bildterapeutprogrammet, Logopedprogrammet, 
Biomedicinsk analytikerprogrammet, program inom Public Health och 
Specialistsjuksköterskeprogram (Distrikt-, Anestesi- och Barnmorskeprogrammet) 

(2019). Biomedicinprogrammet (+ master), Tandteknikerprogrammet, 
Sjuksköterskeprogrammet, Tandläkarprogrammet och avancerad nivå inom omvårdnad 

(2020). Specialistsjuksköterskeprogram (bland de som inte utvärderades 2018) 

 
(2021). Samma som 2017 förutom Tränarprogrammet samt program inom Arbetsliv och 
hälsa, Tandhygienistprogrammet och Idrottsfysiologprogrammet 

 
Kursutvärderingar 
Ansvarsfördelning mellan fakultet, program och institutioner vad gäller genomförande och 
uppföljning av utbildningsinsatser finns beskrivna i fakultetens delegationsordning. 
Kursutvärderingar ska genomföras efter varje kurs enligt handläggningsordning för 
kursutvärderingar. Kursansvariga ansvarar för att utvärderingen sammanställs. När det 
gäller programkurser ska analys och åtgärdsplan vara underlag för dialog med 
programansvariga och presenteras för såväl den studentgrupp som genomförde 
utvärderingen och inkommande studentgrupp. 
 
När det gäller fristående kurser som inte är kopplade till program så tas beslut om 
kursplaner i Utbildningsstrategiska nämnden efter genomgång i kvalitetsrådet. 
Institutionerna ansvarar för genomförande och uppföljning av fristående kurser och detta 
redovisas i institutionernas verksamhetsberättelse. 
 
En sammanställning av kursutvärderingen läggs på programmets/institutionens webbplats. 

 

Dialog med fakultetsledning 
Görs varje år med utgångspunkt från programanalys, ev. programutvärdering av studenter, 
ev. rapport från extern granskning (UKÄ) eller kollegial extern granskning.  

Deltagare: 
• Av dekan utsedda representanter från fakultetsledningen (sammankallande) 
• Programrådsordförande 
• Programansvarig 
• Särskilt berörd prefekt (om sådan finns) 
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• Student från programmet/programrådet 
• Handläggare vid fakultet 

 
Kvalitetsrådets roll 

• Utarbeta handläggningsordning för kvalitetsarbetet 
• Utarbeta mall för programanalyser 
• Kunskapsspridning mellan programråd 
• Omvärldsbevakning vad gäller kvalitetsarbete 

 

Arbetsgång (årshjul) 
• Februari. Relevanta sifferuppgifter för kvalitetsuppföljning av föregående år skickas från 

fakulteten till programmen. Programanalys för föregående år skickas till fakulteten. Analys och 
utvecklingsplan efter genomförd kollegial extern granskning skickas in. 

• Maj. Programmens kvalitetsdialog med fakultetsledningen 
• Maj. Berörda program skickar förslag på sakkunnig för kollegial extern granskning till 

medicinska fakulteten. Sakkunnig ska vara tillfrågad och problemställningar ska vara klara om 
det påverkar valet av sakkunnig. 

• Juni. Dekanus beslutar om kollegial extern granskare 
• September. Relevant dokumentation skickas till kollegial extern granskare 
• November. Granskare skickar rapport till programmet efter genomförd granskning 
• Januari. Med rapporten som grund gör programansvariga i samråd med programrådet en 

analys och en åtgärdsplan. 
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