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Dnr: U2015/1626/UH 

 

Kvalitetssäkring av högre utbildning 

 

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. 

 

Inledningsvis välkomnar vi särskilt de förslag som rör utökat samarbete med arbetslivet 

och är gärna delaktiga i detta. 

  

Förslag: Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ska ansvara för ett nationellt 

kvalitetssäkringssystem med inriktning på både kontroll av resultat och på 

kvalitetsutveckling av högre utbildning. Det nationella kvalitetssäkringssystemet ska 

bestå av fyra komponenter: 

 

 Examenstillståndsprövning 

 Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem 

 Utbildningsutvärderingar 

 Tematiska utvärderingar 

 

UKÄ bör få i uppdrag att ansvara för att vidareutveckla och implementera systemet med 

utgångspunkt i regeringens bedömningar, tillämpliga lagar och förordningar och de 

principer för kvalitetssäkring som har tagits fram inom ramen för Bolognaprocessen. 

Detta arbete bör ske i samråd med universitet och högskolor och med företrädare för 

studenter och arbetsliv. 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker men har följande kommentarer: 

 

-  Vi ställer oss särskilt bakom ambitionen att inkorporera arbetsliv och studenter 

i högre utsträckning. Utbildningens användbarhet för arbetsmarknaden är 

utomordentligt viktig och det är angeläget att motverka tendenser till 

ämnesprotektionism i de fall då detta inte gagnar anställningsbarhet hos 

studenter.  

 

- Vi hade gärna sett ett mer utförligt resonemang kring vilka komponenter som 

bör ingå i ett kvalitetssäkringssystem? Vi anser att det ska finnas vissa 

frågeställningar och ämnesområden som alla system ska redovisa. Det skulle 

också möjliggöra jämförbarhet mellan lärosäten. Förslaget får inte heller leda 



 

 

till en ökad administrativ börda. Det är viktigt att premiera 

kvalitetsäkringssystem som kan införlivas i det dagliga utbildningsarbetet.  

 

- Utredaren föreslår att utbildningsutvärderingar ska kunna initieras av UKÄ 

men att de även bör kunna utföras på uppdrag av regeringen. Detta strider mot 

europeiska riktlinjer (ESG) där den granskande myndighetens autonomi 

poängteras. 

 

Förslag: Resurser för utbildning och avancerad nivå ska från och med den 1 januari 

2016 inte längre fördelas på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningars resultat. 

 

Förbundets kommentar: Vi tillstyrker. Det tidigare systemet hade i viss mån fördelar 

men även problem med validitet. Resultat och kvalitet är svåra att mäta på ett 

rättvisande sätt och då blir ett sådant system problematiskt. 
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