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PRO-CARE
Forskargruppen PRO-CARE (Patient Reported Outcomes – Clinical Assesment Research & 

Education), tidigare Klinisk Patientnära Forskning med studentmedverkan i fokus bedriver 

sedan år 2005 forskning med inriktning mot patientsäkerhet och har bas vid Högskolan 

Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle. 

Målsättningen med PRO-CARE är att verka för och underlätta arbetet med patientsä-

kerhet, och samtidigt bereda väg för en bättre vetenskaplig förståelse och vetenskaplig 

förankring i den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskestudenter. Metodiken 

som används syftar till att förena högskolans tre primära uppgifter; forskning, utbildning 

och samverkan.

Under åren som gått har studenter medverkat i flera forskningsprojekt under den 

verksamhetsförlagda utbildningen, resultat har återförts till verksamheterna och veten-

skapliga artiklar har producerats. Studierna går under benämningen ”FUSS” som står för 

”Forskning, Utbildning och Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen”.
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Sammanfattning

Titel: Utveckling av ett tregradigt nivåspecifikt bedömningsunderlag i verksamhets-
förlagd utbildning, Sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Kristianstad. 

Bakgrund: Sjuksköterskestudenter är under sin verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU) i en lärandesituation som ska bedömas och betygsättas. Hur examinationen 
är utformad påverkar hur studenterna planerar och genomför sina studier. 

Syftet var att utveckla och testa ett tregradigt bedömningsunderlag (för nivåer i år 1, 
2 och 3 under utbildningen) med betygskriterier och tillhörande manual för VFU-
kurser i sjuksköterskeprogrammet.

Metoder som användes var enkäter för utvärdering av bedömningsformulärens fak-
torer (dess innebörd och relevans), samtal, seminarier, pedagogiska diskussioner, 
fokusgrupp och kvantitativ metod. Enkäten för utvärdering besvarades av handle-
dare och studenter. Dessutom fördes dialoger med lärare i sjuksköterskeprogram-
met. Projektgruppen deltog även i VFU-seminarier på Hkr och i pedagogiska sam-
tal i en fokusgrupp (LRC, Lärarresurscentrum). Dessutom tog projektgruppen del 
av resultat från regressions- och faktoranalys baserat på bedömningsunderlag. 

Resultat: Utifrån enkätsvaren reviderades bedömningsunderlaget, vilket resulte-
rade i en sammanslagning av vissa faktorer för att få ett sammanhang samt att fak-
torerna verkligen anknöts till situationer från VFU. 
Benämning på VFU-samtalen (mellan klinisk lärare, handledare och student) 
bestämdes att vara planerings-, väglednings- och bedömningssamtal, för att spegla 
innehållet i de tre samtalen. Något som framkom som betydelsefullt angående 
samtalen var att lärare ställde fördjupande frågor under samtalen som  vad, hur och 
varför. Resultatet från regressions- och faktoranalysen framhävde faktorer som 
självständighet och noggrannhet i omvårdnadsarbetet, mellanmänskliga relationer 
och samarbetsförmåga samt omsättning av forskning och lagar i praktiken. Dessa 
faktorer kunde användas som riktmärke vid bedömning och betygssättning av stu-
denter under deras VFU-kurser.  

Slutsatser: Bedömningen ska utgå från studentens förmåga (inte endast från teo-
retisk kunskap), i sitt sammanhang och i varierande situationer under deras VFU. 
Bedömningsunderlaget tar inte bara upp studentens kunskap utan även färdigheter 
och värderingar.
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Summary 
Title: Development of three-graded, level specific assessment forms for work inte-
grated learning in the nursing education at Kristianstad University 

Background: Nursing students are, during their work integrated learning (WIL) 
courses, in a learning situation that needs to be evaluated and graded. How the exa-
mination is shaped influence the students planning and carrying out of their stu-
dies. 

The aim was to develop and test three-graded, level (year 1, 2 and 3 during educa-
tion) specific assessment forms with criteria for grading and an adherent manual to 
be used during nursing students’ WIL courses. 

Methods used were questionnaires for evaluation of the assessment forms for WIL 
(their meaning and relevance), dialogues, seminars, pedagogical discussions, focus 
group, and quantitative methodology. The questionnaire for evaluation was answe-
red by supervisors and students. In addition dialogues with teachers in the nursing 
programme were carried out. The project group also participated in WIL-seminars 
at Kristianstad University and in pedagogical discussions in a focus group (at LRC, 
Teachers Resource Centre). In addition, the project group took part of results from 
regression- and factor-analyses based on the assessment forms.

Results: Based on the questionnaire answers the assessment forms were revised, 
resulting in merging of some factors in order to coherent factors and it was secured 
that the factors were connected to situations in the WIL. The labelling of the WIL-
dialogues (between the clinical teacher, the supervisor, and the student) was deci-
ded to be: “planning-“, “guiding-“, and “assessment dialogues”, in order to mir-
ror the actual content in the three different dialogues. Something that emerged as 
important was that teachers gave deepening questions during the dialogues, such 
as asking students about what, how and why. The results from the regression-, and 
factor analyses highlighted factors such as independence, carefulness in caring, 
interpersonal relations, collaboration, and transforming research and laws into 
practice. These factors could be used as guidance for the assessments and grading 
of students during their WIL courses.

Conclusions: The assessment shall be based on the students’ abilities (i.e. not only 
theoretical knowledge), the context, and different situations during their WIL. The 
developed assessment forms capture not only the students’ knowledge but also 
skills, and values.  
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Bilaga 1. 
Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskepro-
grammet – Kristianstadsmodellen, år 1
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Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskepro-
grammet – Kristianstadsmodellen, år 2
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Underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskepro-
grammet – Kristianstadsmodellen, år 3
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Planeringssamtal i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)

Bilaga 5. 
MANUAL –till underlag för bedömning av verksamhetsförlagd utbildning inom 
sjuksköterskeprogrammet - Kristianstadsmodellen
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Förord
Denna studie har genomförts i samverkan med ”Plattformen för forskning om 
verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande” vid högskolan Kristian-
stad.

Kristianstad december 2011
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Inledning
Denna rapport är en del av en större satsning på patientsäkerhet i ett unikt samar-
bete mellan forskargruppen PRO-CARE (Patient Reported Outcomes– Clinical 
Assesment Research and Education), sjuksköterskeprogrammet samt sjukhus och 
kommuner. Tidigare har större prevalensstudier gjorts som fokuserat på trycksår, 
nutrition, hygien/sårmikrobiologi, fallrisk samt smärta, och av dessa har betydande 
förbättringar av vårdrutiner noterats (Ulander et al. 2006; Westergren et al. 2008; 
2009a; 2009b; 2009c; 2009d; Westergren & Hedin, 2011).

Bakgrund
Studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) befinner sig i en 
lärandesituation som ska bedömas. Kriterierna för bedömning kan upplevas som 
otydliga och dolda för studenter och handledare (Öhlén, 2005).  

Bedömning och examination är styrande när det gäller studenters inlärning. Exa-
minationens utformning påverkar hur studenterna planerar och genomför sina stu-
dier (Mogensen m.fl., 2006).  

I sjuksköterskeprogrammet, vid sektionen för Hälsa och Samhälle, Högsko-
lan Kristianstad, användes AssCe-bedömningsformulär i VFU (Mogensen m.fl., 
2006). Studenter, handledare och kliniska adjunkter/lärare ansåg att det förelåg en 
osäkerhet angående kravnivån i bedömningen eftersom formuläret var utformat på 
samma sätt för samtliga utbildningsnivåer. Detta medförde att progressionen under 
utbildningen kunde vara svår att följa. Vissa bedömnings- faktorer ansågs även 
vara svårtolkade vilket kunde leda till missförstånd i bedömningssituationen. 

En arbetsgrupp bildades höstterminen 2005 med lärare från samtliga områden 
inom VFU. En inventering av tillgängliga bedömningsunderlag gjordes där ibland 
ett nivåspecifikt, målrelaterat bedömningsinstrument vid namn SUCNAT (Öhlén, 
2005). Bedömningsinstrumentet stämde inte överens med lärandemålen i sjuk-
sköterskeprogrammet, men kunde användas som grund för att utveckla ett  nytt 
bedömningsunderlag. Arbetsgruppen granskade samtliga bedömningsfaktorer i 
SUCNAT och diskuterade innehåll, konkretion och formuleringar för anpassning 
till sjuksköterskeprogrammet. 

Styrdokument som användes vid framtagandet av bedömningsunderlaget var 
Högskoleförordningen, Bolognaprocessen, vilken betonar lärandemål, Sjuksköter-
skeprogrammets utbildningsplan och kursplaner samt Kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska som utifrån en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt 
fokuserar omvårdnadsämnet, forskning och ledarskap (Socialstyrelsen, 2005). 

Gruppens arbete ledde fram till ett tydliggörande av progressionen genom de tre 
åren i sjuksköterskeprogrammet användes SOLO-taxonomin (Biggs, 2003). För 
att förtydliga progressionen av de faktorer som skulle bedömas för de olika åren 
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skulle studenten kunna utvecklas från ett deltagar-/observationsperspektiv (år 1) 
till att planera, tillämpa och värdera (år 2) och slutligen arbeta självständigt, ini-
tiera, leda, prioritera, reflektera och argumentera för samt ta eget ansvar för sina 
uppgifter (år 3). För varje år i utbildningen skulle förväntade läranderesultat bedö-
mas under de tre rubrikerna kunskap och förståelse, färdigheter och förmåga samt 
värderingar och förhållningssätt. Till varje område finns ett antal faktorer vars mål-
uppfyllelse bedöms. Sjuksköterskeprogrammet har 15 hp VFU år 1 sjukhusvård, 
30 hp år 2 primärvård och psykiatri och 30 hp år 3 sjukhusvård och hemsjukvård.  

Arbetet utmynnade i ett tvågradigt nivåspecifikt bedömningsunderlag, som tes-
tades i verksamheten under två terminer. Bedömningsunderlaget utvärderades 
genom en enkätundersökning med studenter och handledare, vilka representerade 
olika nivåer och olika verksamhetsområden i utbildningen. Underlaget förändrades 
utifrån de inkomna enkätsvaren.  

Bolognaprocessens införande medförde även graderade betyg samt fler betygs-
nivåer, vilket skapade ett behov att ta fram ett graderat bedömningsunderlag (Eke-
crantz m.fl. 2005). Utmaningen blev att utforma ett bedömningsunderlag som 
skulle göra det möjligt för studenten att utvecklas i kunskap, färdighet och reflek-
tion samt att få utvecklas från en nivå till en högre.

Syfte
Syftet var att utveckla och testa ett tregradigt bedömningsunderlag med betygskri-
terier inklusive manual för VFU i sjuksköterskeprogrammet.

Metod och genomförande 
Konstruktion av bedömningsunderlag
Under arbetet med framtagande av bedömningsunderlaget samverkade gruppen 
med kolleger, handledare i VFU och studenter där de framförde sina synpunkter. 
Det tvågradiga bedömningsunderlaget omarbetades till ett tregradigt och introdu-
cerades höstterminen 2009. 

En enkät konstruerades med frågeområden som berörde tydlighet i faktorernas 
innebörd och relevansen i antalet faktorer. Enkäterna fördelades utifrån utbildning-
ens fem VFU-områden. Femtio enkäter delades slumpvis ut till studenter och fem-
tio till handledare under senare delen av vårterminen 2010 med en svarsfrekvens 
på 58 enkäter. Samtidigt fördes en dialog med lärare i sjuksköterskeprogrammet 
med utgångspunkt från samma frågeområden som enkäten behandlade. En sam-
manställning av enkäter och lärarnas synpunkter utgjorde grund för revidering av 
bedömningsunderlaget.
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Samarbete/Presentation/Seminarieverksamhet
I ett samarbete med Albert Westergren gjordes under 2009 en regressions- och fak-
toranalys på 375 bedömningsunderlag i VFU-kurserna. Avsikten med analysen var 
att identifiera vilka faktorer som hade betydelse i det slutliga betyget för kursen. 

Bedömningsunderlaget presenterades på en tvärvetenskaplig konferens  -VILÄR 
2009, Trollhättan. 

Arbetsgruppen medverkade i Högskolans VFU-seminarier under 2010 för att 
utbyta erfarenheter kring VFU-frågor och inhämta nya idéer för utvecklandet av 
bedömningsunderlaget. 

Vi deltog i fokusgrupp som leddes av Leif Karlsson och Britten Ekstrand, med  
utgångspunkt i inspelade samtal mellan student, handledare och klinisk adjunkt/
lärare i VFU. Syftet var att lyfta fram det pedagogiska värdet av planerings- och 
bedömningssamtalens betydelse för studentens lärande och bedömning.

Resultat
Konstruktion av bedömningsunderlaget
Samarbetet med studenter, handledare och lärare medförde att flertalet faktorer för-
tydligades och en tregradig gradering för slutbedömning konstruerades. En två-
gradig gradering valdes att användas vid halvtid för VFU därför att den tregradiga 
tenderade att enbart bli bedömning. Beslutet att ha enbart tvågradig gradering med-
förde möjlighet att beskriva och dokumentera studentens styrkor och svagheter 
samt vidare utveckling. Bedömningsunderlaget testades under två terminer. Där-
efter utvärderades underlaget med en enkätundersökning till studenter, handledare 
och lärare.

Genom enkätsvaren framkom det att flertalet av deltagarna ansåg att faktorerna 
var lätta att förstå och att befintliga faktorer skulle behållas. Några deltagare ansåg 
att vissa faktorer behövde förtydligas. Synpunkter gavs om att faktorer kunde slås 
samman. Andra förslag till förändringar var önskemål om exemplifiering av fakto-
rernas innebörd och kriterier för bedömning. Flera studenter och handledare angav 
att det var betydelsefullt med samtalen under VFU mellan student, handledare och 
klinisk adjunkt/lärare. 

Utifrån enkätsvaren reviderades bedömningsunderlaget. Samtliga faktorer gran-
skades, vilket resulterade i en sammanslagning av vissa faktorer för att skapa hel-
het och sammanhang. Faktorerna skulle visa studentens förmåga att förstå och han-
tera komplicerade sammanhang/situationer (se bilaga 1-3). 

Samarbete/Presentation/Seminarieverksamhet
Vid medverkan i programöverskridande VFU-forskningsseminarier på Hög-

skolan behandlades bland annat bedömning och examination. En för gruppen ny 
benämning på VFU-samtalen framkom, som bättre svarade på vad samtalen egent-
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ligen innehöll. Det första samtalet som tidigare benämndes målsamtal fick nam-
net planeringssamtal. I samband med detta utvecklades ett skriftligt underlag för 
planering hur studenten ska genomföra sin VFU  (se bilaga 4). Det andra samta-
let som tidigare benämndes halvtidsbedömning ändrades till vägledningssamtal där 
fokus blir tydligare på studentens utvecklingsmöjligheter med vägledning av hand-
ledare och klinisk adjunkt/lärare. Det tredje samtalet ändrades från slutbedömning 
till bedömningssamtal. Därefter skapades ett utrymme där studenten tillsammans 
med handledare och klinisk adjunkt/lärare kunde ge förslag till vidare utveckling 
och detta benämndes utvecklingsunderlag. Som hjälp för studenter, handledare och 
klinisk adjunkt/lärare utformades en manual för hur samtalen genomförs och hur 
bedömningsunderlagen används (se bilaga 5).

I fokusgruppsdiskussionerna framkom vikten av att ställa fördjupande frågor, i 
form av vad, hur och varför, i VFU-samtalen för att hjälpa studenten att reflektera 
över VFU. Vidare framkom att kliniska adjunkter/lärare, handledare och studenter 
kunde tolka innehållet i bedömningsunderlagets faktorer olika. Under diskussio-
nerna i fokusgruppen blev det uppenbart att faktorerna behövde förtydligas. Detta 
ledde till att bedömningsunderlagets faktorer anknöts mer till situationer från VFU 
som synliggjorde sjuksköterskans mångfacetterade yrkesområde, vilket gjorde 
underlaget mer kontextuellt. 

Resultatet från regressions- och faktoranalysen visade på tre återkommande fak-
torer varav den ena var självständighet och noggrannhet i omvårdnadsarbetet, den 
andra var mellanmänskliga relationer och samarbetsförmåga samt den sista var 
omsättning av forskning och lagar i VFU. Dessa faktorer kunde användas som 
riktmärken för att underlätta lärarnas betygssättning av studenter i VFU. Vidare 
poängterades att underlaget var enbart ett riktmärke där undantag kunde före-
komma. 

Diskussion
Metoddiskussion
Utskickade enkäter var 100 till antalet. Inkomna svar var 58, vilket kan anses vara 
en låg svarsfrekvens. En anledning kan vara att enkäten skickades ut under senare 
delen av vårterminen och påminnelse skickades ut strax innan terminsavslut-
ningen. En annan anledning till att enkäten skickades ut sent på terminen var att så 
många som möjligt skulle ha testat bedömningsunderlaget. Styrkan med enkätsva-
ren var att synpunkterna kom från både student-, handledar- och lärarperspektiv 
samt från de olika nivåerna i utbildningen.

Resultatdiskussion
Mervärdet av att ha samarbetspartner både tvärvetenskapligt och kollegialt på sjuk-
sköterskeprogrammet har gjort att den egna kontexten har framträtt på ett nytt sätt. 
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Ett exempel var regressions- och faktoranalysen som synliggjorde risken för att 
permanenta traditioner. Eftersom analysen gjordes på redan av lärare betygssatta 
bedömningsunderlag, där både lärare och handledare utgår från samma perspek-
tiv, vilket är sjuksköterskeperspektivet, med all den tradition den vilar på. Sjuk-
sköterskans profession har ju gått från en yrkesutbildning till att även bli en akade-
misk utbildning. Strävan har funnits att göra utbildningen mer akademisk men är 
på ett subtilt sätt påverkad av traditioner i sjuksköterskans profession. McAllister 
mfl (2007) menar att för praktiska områden som sjuksköterskeyrket har det sedan 
länge funnits en spänning mellan teori och praktik. För att området ska utvecklas 
och utgå ifrån en evidensbaserad grund krävs teori. Praktiken formar professionens 
identitet och bidrar till studentens socialisering in i yrket (aa). 

I samband med enkätsvar och diskussioner i fokusgrupp har ställning tagits till 
att finna exempel som belyser innehållet i faktorerna istället för att fokusera på for-
mulering av bedömningskriterier, vilket återstår att arbeta vidare med. 

Att befinna sig i en lärandemiljö där studenten utmanas att gå vidare genom 
reflektion och ansvar för egen inlärning och utveckling är av vikt. Enligt Ekebergh 
(2001) är reflektion vägen för att uppnå en helhet mellan teori och praktik. Carls-
son (2010) anser att en trygg lärandemiljö utgörs av tillit, tid och utrymme för 
reflektion (aa). Bedömningen ska ske i sitt sammanhang och i varierande situatio-
ner för att kunskap, färdigheter och värderingar ska integreras. För att få progres-
sion i sin utveckling ska studenten ges möjlighet att utgå från sina egna kunskaper 
(Hellertz, 2004).

Under studentens lärandeprocess är det av vikt att få kontinuerlig återkoppling 
hur studenten lyckas i sitt lärande avseende process och mål. Återkopplingen sker 
genom de tre VFU-samtalen planerings-, väglednings- och bedömningssamtal som 
fick sina nya benämningar efter tvärprofessionella diskussioner i VFU-seminarier. 
Samtalen utgör en process såsom att - plantera, växa, skörda - vilket kan erbjuda 
ett optimalt lärandetillfälle. Mervärdet vid samtalet kan vara att den kliniska lära-
ren utmanar och bekräftar studentens utveckling i att se meningsfulla sammanhang 
mellan kunskap, färdighet och värdering för att kunna integrera detta i sitt förhåll-
ningssätt.

Vidare har behov framkommit av att belysa samtalen mellan student, handledare 
och lärare. Vad är det som sker och hur fångas det upp? Dessa frågor har väckts 
och skulle kunna belysas genom fokusgruppssamtal med handledare och studenter. 
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Allt som publiceras inom ramen för KUP res-
pektive Högskolepedagogisk debatt finns i 
digital form på Högskolans publikationsarkiv 
DIVA.

Kristianstad University Press KUP
Kristianstad University Press (KUP) har i olika 
former funnits sedan slutet på 1990-talet. Tidi-
gare namn är Kristianstad Academic Press och 
Kristianstad University College Press. 

KUP som förlag inrymmer två individuella 
delar, det är dels förlaget och dels sex skriftse-
rier. Tidigare var förlaget och en av skriftseri-
erna samma, men från och med 2010 är dessa 
separerade. 

Förlaget 
Förlaget ger ut större produktioner som avhand-
lingar, antologier och annat forskningsbase-
rat material. Innan 2010 gavs motsvarande pro-
duktioner ut inom skriftserienamnet ”Skrifter 
utgivna vid Högskolan Kristianstad” och hade 
både ISBN och ISSN nummer. Därav två publi-
ceringsrubriker. Förlaget är inte kommersiellt 
engagerat och tryckning av publikation finansie-
ras av författare eller annan intressent.

Publicerat från och med 2010
• Naranjo, Eduardo (Red.) (2011). Ett socio-
logiskt kalejdoskop. Aktuell forskning om ett 
mångskiftande samhälle. Kristianstad: Kris-
tianstad University Press. ISBN: 978-91-
979422-2-5
• Jonsson, Agneta (2011). Nuets didaktik. För-
skolans lärare talar om läroplan för de yngsta. 
Licentiatavhandling Nationell Forskarskola i 
Barndom, lärande och ämnesdidaktik (FoBa). 
(2011:01). Kristianstad: Kristianstad University 
Press. ISBN: 978-91-979422-1-8
• Brante, Göran & Hjort, Katrin (Red.) (2010). 
Dilemman i skolan: aktuella utmaningar och 
professionella omställningar. (2010:4). Kris-
tianstad: Kristianstad University Press. ISBN: 
978-91979422-0-1

• Nyberg Maria, Lennernäs Maria., Sepp 
Hanna., & Sollerhed Ann (2010). Förskolebarns 
hälsa och välbefinnande: dialoger med föräld-
rar till förskolebarn, Kristianstad Kommun. 
(2010:2). Kristianstad: Kristianstad Academic 
Press. ISBN: 978-91-973964-3-1
• Lindskov, Cecilia (2010). Family centre prac-
tice and modernity: a qualitative study from 
Sweden. (2010:1). Kristianstad: Kristianstad 
Academic Press. ISBN: 978-91-973964-9-3

Skriftserierna
Det finns sex olika skriftserier. De är i samtliga 
fall utom ett kopplat till antingen ett forsknings-
tema eller en kunskapsgrupp. Den allmänna 
serien (Skrifter utgivna vid Högskolan Kristian-
stad) är öppen för alla anställda vid Högskolan.

Forskningstemat Människa – hälsa –samhälle 
(ISSN 1654-0131)
Forskningstemat Människa – hälsa – sam-
hälle etablerades redan 1998 och har sedan dess 
varit en av de prioriterade forskningsmiljö-
erna vid Högskolan Kristianstad. Inledningsvis 
var inriktningen rent folkhälsovetenskaplig och 
temat tog sin utgångspunkt i den redan befint-
liga forskningsverksamheten med anknytning 
till folkhälsovetenskap. Successivt har temat 
alltmer orienterats mot arbetsrelaterad såväl 
folkhälso- som arbetsvetenskaplig forskning.

Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig och 
har fokus på hälsorelaterad arbetslivsforskning 
generellt samt med koppling till livsstilsfrågor 
specifikt. Forskningen bedrivs främst med en 
salutogen utgångspunkt och är till stor del delta-
garbaserad samt av interventionskaraktär.

Publiceringen sker huvudsakligen genom 
vetenskapliga tidskrifter, men rapporter med 
vissa inriktningar publiceras som komplement i 
Högskolans publikationsserie.
Kontaktperson: Göran Ejlertsson

Utgivning vid Högskolan Kristianstad
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Publicerat
• Gunnarsson, Jennie., Andersson, Ingemar., & 
Ejlertsson, Göran (2009). Egna krav i arbetet 
betydelsefulla för symptomförekomst: resulta-
tet från en enkätstudie till vårdanställda. Kristi-
anstad: Forskningstemat Människa-hälsa-sam-
hälle.
• Molin, Anna., Andersson, Ingemar., & Ejlerts-
son, Göran (2007a). Attityder till arbete och 
socialförsäkring: en kunskapsgenomgång. Kris-
tianstad: Forskningstemat Människa-hälsa-sam-
hälle.
• Molin, Anna., Andersson, Ingemar., & Ejlerts-
son, Göran (2007b). Individers levnadsvanor 
och frånvaro från arbete: en kunskapsgenom-
gång. Kristianstad: Forskningstemat Människa-
hälsa-samhälle.
• Augustinsson, Sören., & Bringsén, Åsa 
(2007). Skiss Skåne: konstnärer på arbetsplat-
ser: en insats för hälsa, välbefinnande och kre-
ativitet... Kristianstad: Forskningstemat Män-
niska-hälsa-samhälle.
• Nilsson, Petra., Ericsson, Ulf., Andersson, 
Ingemar., & Ejlertsson, Göran (2006). ”Jag är 
alltid glad när jag går till jobbet!”: rapport 
från fokusgruppsintervjuer på vårdenheten: 
Ängelholms sjukhus: våren 2006. Kristianstad: 
Forskningstemat Människa-hälsa-samhälle.

Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan 

(ISSN: 1652-9979)

Collaborative and integrated approaches to 

health (CIAH)

Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan 
(tidigare Forskningsplattformen för Utveckling 
av Närsjukvård) har funnits sedan 2003 och är 
ett samarbete mellan Region Skåne, Högskolan 
Kristianstad samt de sex kommunerna i Nordös-
tra Skåne (Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, 
Osby, Perstorp och Östra Göinge) som tillsam-
mans finansierar verksamheten. Den ursprung-
liga inriktningen för Plattformens verksamhet 
var att den forskning som bedrevs skulle ha en 
deltagarbaserad forskningsdesign. Representan-
ter för de olika finansiärerna återfinns i den sam-
ordningsgrupp som beslutar om, och följer upp 
Plattformens inriktning och verksamhet. 

Den nya verksamhetsperioden 2011–2015 har 

en delvis ny inriktning med ett ökat fokus på 
flervetenskaplig forskning inom tre prioriterade 
områden: Hälsofrämjande vård och omsorg, 
Personcentrerad vård och omsorg samt Orga-
nisation och Ledarskap inom vård och omsorg. 
Den forskning som bedrivs kommer fortfarande 
att genomföras i nära samarbete med ingående 
parterna, men kommer inte att vara avgränsad 
när det gäller projektens design. 
Kontaktperson: Manuela Schmidt

Publicerat
• Bing, Vibeke (2011). Sociala insatser på en 
familjecentral – en utvärdering. (2011:1). Kris-
tianstad: CIAH.
• Andersson, Emma, Levin, Ida, & Blomqvist, 
Kerstin (2010). Jag kan inte tänka på något 
annat, en empirisk studie av rädsla ur ett livs-
världsperspektiv, del av projektet Erfarenhets-
baserad Människokunskap. (2010:6). Kristian-
stad: CIAH.
• Johansson, Marie, Nilsson, Jonna, & Blom-
qvist, Kerstin (2010). Smärta och dokumen-
tation i sjukhusmiljö. (2010:5). Kristianstad: 
CIAH.
• Persson, Elna, Sjöström, Sofie, & Norén, 
Johanna (2010). Att skapa förståelse för feno-
menet ilska, del av projektet Erfarenhetsbase-
rad Människokunskap. (2010:4). Kristianstad: 
CIAH.
• Hultén, Maria, Larsson, Theresa, & Edfors, 
Ellinor (2010). Minnenas trädgård, Ett under-
lag för utvärdering  av utemiljön vid ett sär-
skilt boende för personer med demenssjukdom. 
(2010:3). Kristianstad: CIAH.
• Larsson, Lena, & Blomqvist, Kerstin (2010). 
Har han det bra så har jag det bra – Ett aktions-
forskningsprojekt där ett närståendestöd pla-
nerades i samarbete med närstående till yngre 
personer med demenssjukdom. (2010:2). Kristi-
anstad: CIAH.
• Blomqvist, Kerstin (2010). Helhetssyn – Att 
binda samman, avgränsa och leda. Rapport 
från en forskningscirkel om helhet och helhets-
syn i omsorg, vård och rehabilitering av äldre. 
(2010:1). Kristianstad: CIAH.
•Sundström, Malin, & Blomqvist, Kerstin 
(2009). Första mötet är det bästa egentligen, Ett 
aktionsforskningsprojekt med syfte att utveckla 
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kontaktmannaskap inom kommunal äldrevård. 
(2009:6). Kristianstad: CIAH.
• Lindskog, Ann-Sofie, Ringdahl, Ida, & Norén, 
Johanna (2009). Ovisshet upptar människans 
hela sfär, del av projektet Erfarenhetsbase-
rad Människokunskap. (2009:5). Kristianstad: 
CIAH.
• Molin, Frida, Sundberg, Andreas. & Blom-
qvist, Kerstin (2009). Hinder för och vägar till 
smärtdokumentation, En empirisk studie av 
äldre i särskilt boende eller med hemsjukvård. 
(2009:4). Kristianstad: CIAH.
• Yu, Li, Zhao, Sibin, Chen, Eric, & Blomqvist, 
Kerstin (2009). Design and Implementation of 
an e-Healthcare Subsystem for Chronic Renal 
Failure Patients. (2009:3). Kristianstad: CIAH.
• Johansson, Maria, Martinsson, Lena, & Lars-
son, Lena (2009). Lära sig leva med demens-
sjukdom, En utvärdering av en kurs utifrån 
närståendes perspektiv som syftade att stödja 
relationen mellan närstående och personen med 
demenssjukdom. (2009:2). Kristianstad: CIAH.
• Jönsson, Cecilia, Jönsson, Marie, & Lars-
son, Lena (2009). Hur kan vi på bästa sätt klara 
av vår nya vardag tillsammans?, Ett underlag 
för utvärdering av ett projekt som syftar till att 
stödja relationen mellan personer med demens 
och deras närstående. (2009:1). Kristianstad: 
CIAH.
• Berg, Agneta, & Rask, Marie (2008). Patien-
ternas syn på individualiserad vård på en orto-
pedisk klinik. (2008:1). Kristianstad: CIAH.
Bergström, Ann-Marie, & Blomqvist, Kerstin 
(2008). Äldrevårdsteam enligt ”Hässleholms-
modellen”- Processbeskrivning och nyttan med 
äldrevårdteam. (2008:2). Kristianstad: CIAH.
• Berg, Agneta, & Rask, Marie (2008). Patien-
ternas syn på individualiserad vård på en orto-
pedisk klinik. (2008:1). Kristianstad: CIAH.
• Abrahamsson, Agneta (2007). Brobyggare – 
Kulturtolkare mellan invandrare/flyktingar och 
det svenska samhället. (2007:3). Kristianstad: 
CIAH.
• Dychawy-Rosner, Irena (2007). Samtal om 
närsjukvården i Bromölla. (2007:2). Kristian-
stad: CIAH.
• Abrahamsson, Agneta, Lindskov, Cecilia, 
Berg, Agneta, Darin, Marianne, Jörnrud, Carina, 
Lennartsson, Ingela, Mattson, Stina, Sigurds-

son, Marie, Särnblad, Pia, & Tillawi, Ulrica 
(2007). Familjehuset Näsby – en utvärdering 
för utveckling. (2007:1). Kristianstad: CIAH.
• Lindell, Lisbeth, & Ek, Ann-Mari (2006). En 
fungerande vardag – en studie om samverkan 
mellan brukare, kommun och region för att för-
bättra livssituationen för människor med psy-
kiska funktionshinder i en öppenvårdsverksam-
het. (2006:2). Kristianstad: CIAH.
• Abrahamsson, Agneta, Augustsson, Janeth, & 
Jennfors, Lars (2006). Allaktivitetshuset i Näsby 
– utvärderingsbedömning. (2006:1). Kristian-
stad: CIAH.
• Larsson, Emma, & Abrahamsson, Agneta 
(2005). Sova ute aktivitet – en utvärderingsbe-
dömning. (2005:7). Kristianstad: CIAH.
• Springett, Jane, Blomqvist, Kerstin, Nilsson, 
Marie, Höglund, Birgitta, Säthersten Haralds-
son, Sara, Abrahamsson, Agneta, Berg, Agneta, 
Dychawy Rosner, Irena, Hägglöf, Susanna, 
Johansson, Yvonne, Lindell, Lisbeth, Lindskov, 
Cecilia, Olsson, Ingela, Olsson, Sven-Erik, & 
Peterson, Pia (2005). Närsjukvård – bakgrund, 
erfarenheter och pilotstudie. (2005:6). Kristian-
stad: CIAH.
• Nilsson, Marie (2005). Annotated Biblio-
graphy – Patient Centeredness. (2005:5). Kris-
tianstad: CIAH.
• Abrahamsson, Agneta, Karjalainen, Jenny, & 
Knutsson, Christina (2005). Humana Basala 
Strategier – Flyktingkvinnors hälsa och resur-
ser i utvecklingen av närsjukvård. (2005:4). 
Kristianstad: CIAH.
• Ek, Ann-Marie, Lindell, Lisbeth, & Nilsson, 
Marie (2005). Formativ utvärdering av Projekt 
neuropsykiatri I närsjukvård, Nordöstra Skånes 
sjukvårdsdistrikt – tentative resultat. (2005:3). 
Kristianstad: CIAH.
• Olausson, Jenny, Abrahamsson, Agneta, & 
Karlsson, Leif (2005). “Doh, välkommen till 
verkligheten!” – Kristianstads ungdomars bud-
skap till beslutsfattare. (2005:2). Kristianstad: 
CIAH.
•Springett, Jane, Abrahamsson, Agneta, & 
Dychawy-Rosner, Irena (2005). Annual Report 
2004. (2005:1). Kristianstad: CIAH.
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Pro-Care 
(Clinical Assessment Research 
& Education) (ISSN: 1654-1421)
Forskargruppen PRO-CARE (Clinical Assess-
ment Research & Education), tidigare Klinisk 
Patientnära Forskning med studentmedverkan 
i fokus bedriver sedan år 2005 forskning med 
inriktning mot patientsäkerhet och har bas vid 
Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa 
och Samhälle. 

Målsättningen med PRO-CARE är att verka 
för och underlätta arbetet med patientsäkerhet, 
och samtidigt bereda väg för en bättre veten-
skaplig förståelse och vetenskaplig förankring i 
den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuk-
sköterskestudenter. Metodiken som används 
syftar till att förena högskolans tre primära upp-
gifter; forskning, utbildning och samverkan.

Under åren som gått har studenter medverkat i 
flera forskningsprojekt under den verksamhets-
förlagda utbildningen, resultat har återförts till 
verksamheterna och vetenskapliga artiklar har 
producerats. Studierna går under benämningen 
”FUSS” som står för ”Forskning, Utbildning 
och Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen”. 
Kontaktperson: Gita Hedin

Publicerat
•Westergren, A. & Hedin, G. (2011). Undernä-
ring, Övervikt och Relationer till Aktiviteter i 
Dagligt Liv – En studie genomförd med hjälp 
från studenter i sjuksköterskeprogrammet. Kris-
tianstad: PRO-Care – 1654-1421:32.
• Edfors, E., Hedin, G., & Westergren, A. 
(2011). Forskning, Utbildning & Samverkan i 
Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) – student-
medverkan i forskning under verksamhetsför-
lagd utbildning. Kristianstad: PRO-CARE – 
1654-1421:31.
 • Westergren, A., & Hedin, G. (2010). Använ-
darvänligheten av Minimal Eating Observation 
and Nutrition Form. Kristianstad: PRO-CARE 
– 1654-1421:30.
• Westergren, A., & Hedin, G. (2009). Fallrisk-
bedömning. Kristianstad: Klinisk Patientnära 
Forskning – 1654-1421:28.
• Edfors, E., & Westergren, A. (2010). ”Om man 
ska ha mat, ska det vara god mat”. Kristianstad: 
Klinisk Patientnära Forskning – 1654-1421:27.

• Westergren, A., & Hedin, G. (2009). Nutrition 
åren 2005, 2007 och 2009. Kristianstad: Klinisk 
Patientnära Forskning – 1654-1421:26.
• Malmström, M.,. Ulander, K., & Westergren, 
A. (2010). Patient´s experiences of postopera-
tive information after oesaphageal or gastric 
cancer  an interview study. Kristianstad: Klinisk 
Patientnära Forskning – 1654-1421:25.
• Westergren, A., Hedin, G., & Axelsson, C. 
(2008). Långvarig och akut smärta. Kristian-
stad: Klinisk Patientnära Forskning – 1654-
1421:24.
• Blom, L., Jönsson, A-L., & Westergren, A. 
(2008). Vårdprogram minskar postoperativt 
illamående. Kristianstad: Klinisk Patientnära 
Forskning – 1654-1421:23.
• Axelsson, C., Ulander, K., & Westergren, A. 
(2008). Fallriskbedömning med Downton Fall-
risk Index. Kristianstad: Klinisk Patientnära 
Forskning – 1654-1421:22.
• Westergren, A., & Pettersson, K. (2009). Från 
utspisning till restaurang. Kristianstad: Klinisk 
Patientnära Forskning – 1654-1421:21.
• Ulander, K. (2007). Hälsosammare matva-
nor och ökade matvanor hos äldre. Kristianstad: 
Klinisk Patientnära Forskning – 1654-1421:20. 
• Ulander, K., Torfárdottir. O., Axelsson, C., 
Westergren, A., & Lindholm, C. (2007). Eating 
and Nutrition Iceland. Kristianstad: Klinisk 
Patientnära Forskning – 1654-1421:19.
• Lindholm, C., Axelsson, C., Westergren, A., & 
Ulander, K. (2008). Trycksår i Nordöstra Skåne. 
Blev det någon skillnad? Jämförelse mellan 
2005 och 2006. Kristianstad: Klinisk Patient-
nära Forskning – 1654-1421:18.
• Lindholm, C., Westergren, A., Axelsson, C., 
& Ulander, K. (2008). Verksamhetsberättelse 
2007 – Forskargruppen för Klinisk Patientnära 
Forskning. Kristianstad: Klinisk Patientnära 
Forskning – 1654-1421:17.
• Westergren, A., & Petersson, K. (2007). Kun-
skaper och attityder hos personal som deltagit 
i studiecirklar kring Ätande och Näring. Kristi-
anstad: Klinisk Patientnära Forskning – 1654-
1421:16.
• Westergren, A., Nilsson, M., & Hagell, P. 
(2007). Adaption of ”Seniors in the community: 
Risk evaluation for eating and nutrition, Ver-
sion II” (SCREEN II) for use in Sweden: Report 
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on the translation process. Kristianstad: Klinisk 
Patientnära Forskning – 1654-1421:15.
• Westergren, A., & Petersson, K. (2007). Utvär-
dering av studiecirklar på temat ”Ätande och 
Näring” – genomförda vår och höst 2006 samt 
vår 2007. Kristianstad: Klinisk Patientnära 
Forskning – 1654-1421:14.
• Lindholm, C., Torfadóttir, O., Axelsson, C., 
& Ulander, K. (2007). Hygiene standards and 
wound microbiology at Fjordungssjukrahusid, 
Iceland in cooperation with Kristianstad Univer-
sity, October 2006. Kristianstad: Klinisk Patient-
nära Forskning – 1654-1421:13.
• Lindholm, C., Westergren, A., Holmström, B., 
Axelsson, C., & Ulander, K. (2007). Hygienruti-
ner, sårbehandling och sårmikrobiologi – Kart-
läggningsstudie omfattande fem sjukhus, nio 
vårdcentraler och äldreboenden i sex kommu-
ner, Skåne november 2006. Kristianstad: Klinisk 
Patientnära Forskning – 1654-1421:12.
• Lindholm, C., Torfadottir, O., Axelsson, C., & 
Ulander, K. (2007). Pressure Ulcers – Preva-
lence and prevention at Akureyri hospital 2005 
and 2007. Kristianstad: Klinisk Patientnära 
Forskning – 1654-1421:11.
• Ulander, K. (2007). Utvärdering – Projekt kli-
niska adjunkter vid Ängelholms sjukhus 2005-
2006. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forsk-
ning – 1654-1421:10.
• Ulander, K., Axelsson, C., & Lindholm, C. 
(2007). Verksamhetsberättelse 2006 – Verksam-
hetsförlagd utbildning i Sjuksköterskeprogram-
met. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning 
– 1654-1421:9. 
• Johansson, B., & Ulander, K. (2007). Klinisk 
slutexamination i sjuksköterskeprogrammet 2006 
– en rapport från Högskolan Kristianstad. Kris-
tianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 1654-
1421:8.
Ulander, K., Westergren, A., Torfadottir, O., 
Axelsson, C., & Lindholm, C. (2007). Point pre-
valence study of Eating and Nutrition March 
2006, at Fjordungssjukrahusid, Iceland in coope-
ration with Kristianstad University. Kristianstad: 
Klinisk Patientnära Forskning – 1654-1421:7.
Lindholm, C., Westergren, A., Axelsson, C., & 
Ulander, K. (2007). Trycksår i Skåne – Rapport 
från punktprevalensstudien 2006 omfattande sex 
sjukhus och sex kommuner. Kristianstad: Klinisk 

Patientnära Forskning – 1654-1421:6.
• Lindholm, C., Axelsson, C., & Ulander, K. 
(2007). Verksamhetsberättelse 2005 – Verksam-
hetsförlagd utbildning i Sjuksköterskeprogram-
met. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning 
– 1654-1421:5.
• Westergren, A., Lindholm, C., Axelsson, C., 
& Ulander, K. (2007). Både Undernäring och 
Övervikt inom Vård och Omsorg November 2005 
– En punktprevalensstudie kring Ätande och 
Näring. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forsk-
ning – 1654-1421:4.
• Lindholm, C., Torfadottir, O., Axelsson, C., & 
Ulander, K. (2007). Pressure Ulcers 2005 – ”We 
have none at our ward” – A prevalence study at 
the hospital in Fjordungssjukrahusid, Iceland in 
cooperation with Kristianstad University. Kris-
tianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 1654-
1421:3. 
• Lindholm, C., & Olsson, B. (2007). Ringar på 
vattnet HT 2005 – Certifieringsutbildning. Kris-
tianstad: Klinisk Patientnära Forskning – 1654-
1421:2. 
• Lindholm, C., Westergren, A., Axelsson, C., 
& Ulander, K. (2007). Trycksår VT 2005 – ”det 
har vi inga på vår avdelning”. Kristianstad: 
Klinisk Patientnära Forskning – 16654-1421:1.

Skrifter utgivna vid Högskolan 
Kristianstad (ISSN: 1404-9066)

Skriftserien utgör ett komplement till publice-
ring av vetenskapliga arbeten i erkända tidskrif-
ter. Rapportserien är gemensam för alla institu-
tioner och enheter inom Högskolan.
Kontaktperson: Göran Brante

Publiceringar efter 2009 (ISSN 1404-9066)
• Masche, G. J., & Siotis, C. (2011). Barns cyk-
lande på båda sidor om Öresund. En vetenskap-
lig undersökning inom projektet Öresund som 
cykelregion. Kristianstad: Kristianstad Univer-
sity Press.

Skrifter publicerade vid Högskolan Kristianstad 

1999–2009 (ISSN 1404-9066)

• Wernberg, Anna (2009). Lärandets objekt. Vad 
elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för 
dem att lära sig och vad de faktiskt lär sig under 
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lektionerna. Avhandling Nationella Forskar-
skolan i Pedagogiskt Arbete (NaPa). Kristian-
stad: Kristianstad University Press. ISBN: 978-
917264-895-1
• Gustavsson, Laila (2008). Att bli bättre lärare. 
Hur undervisningsinnehållets behandling blir 
till samtalsämne lärare emellan. Avhandling 
Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete 
(NaPa). Kristianstad: Sektionen för lärarutbild-
ning, Högskolan Kristianstad. ISBN: 978-91-
7264-527-1 
• Naranjo, Eduardo (Red.) (2008). Reflektioner 
från ett mosaikforum. Kristianstad: Kristianstad 
University Press. ISBN: 91-973964-7-8 
• Smith, Elin (2008). Corporate governance and 
corporate entrepreneurship: empirical studies 
on Swedish riding schools. Licentiatavhandling. 
Kristianstad: Kristianstad University College 
Press. ISBN: 91-974946-6-6 
•Eskilsson, Olle & Redfors, Andreas (Red.). 
(2007). Ämnesdidaktik ur ett nationellt och 
internationellt perspektiv: rapport från Riks-
konferensen i ämnesdidaktik 2006. Proceedings. 
Kristianstad: Kristianstad University Press. 
ISBN: 91-973964-4-3 
• Håkansson, Anita (2007). Lärares pedago-
giska arbete inom den kommunala vuxenutbild-
ningen. Avhandling Nationella Forskaskolan i 
Pedagogiskt Arbete (NaPa). Kristianstad: Kris-
tianstad University Press. ISBN: 978-91-7264-
271-3 
• Olteanu, Constanta (2007). ”Vad skulle x 
kunna vara?”: andragradsekvation och andra-
gradsfunktion som objekt för lärande. Avhand-
ling. Kristianstad: Kristianstad University Press. 
ISBN: 978-91-7264-394-9 
• Sandström Madsén, Ingegärd (2007). Samtala, 
läsa och skriva för att lära: i ett utvecklingsper-
spektiv från förskola till högskola. Kristianstad 
University Press. ISBN: 91-973964-5-1 
• Swahn, Jan-Öjvind (Red.) (2005). Måltiden 
i framtiden II: symposium om mat- och mål-
tidskunskap vid Högskolan Kristianstad den 2 
februari 2004. Kristianstad: Kristianstad Uni-
versity Press. ISBN: 91-973964-2-7 
• Swahn, Jan-Öjvind (Red.) (2003). Måltiden i 
framtiden: symposium om mat- och måltidskun-
skap vid Högskolan Kristianstad den 11 febru-
ari 2002. Kristianstad: Kristianstad University 

Press. ISBN: 91-973964-0-0 (korr) (inb) 
• Ågren, Göran & Wenhow, Torsten (Red.) 
(2002). Högskolan Kristianstad: en jubileums-
bok 1977-2002. Kristianstad: Kristianstad Uni-
versity Press. ISBN: 91-973964-0-0 
• Wersäll, Britt-Louise (2000). TV-etik, medie-
juridik och mediepolitik : om värden och våld. 
Kristianstad: Kristianstad University Press. 
ISBN: 91-630-9991-8 

Specialpedagogiska rapporter och 
notiser från Högskolan Kristianstad 
(ISSN 2000-0022)

Föreliggande skriftserie har som ambition att 
visa upp det forsknings- och utvecklingsarbete 
som medarbetare i Kunskapsgruppen för spe-
cialpedagogik, liksom studerande i kurser och 
program, bidrar med. 
Kontaktperson: Jerry Rosenqvist

Publicerat
• Christiansson-Banck, Ulla (2011). ”Här 
behandlar vi alla olika”. Utvärdering av Spe-
cialutformat individuellt program, SM/IV, för 
elever med diagnostiserade neuropsykiatriska 
funktionshinder i Hässleholms kommun. Nr 7. 
Kristianstad: Kunskapsgruppen i specialpeda-
gogik.
• Karlsudd, Peter (2011). Sortering och diskri-
minering eller inkludering. Nr 6. Kristianstad: 
Kunskapsgruppen i specialpedagogik.
• Rosenqvist, Jerry (2010). Om begreppet oli-
gofreni: Benämningen av utvecklingsstörning 
under två århundraden. Nr. 5. Kristianstad: 
Kunskapsgruppen i specialpedagogik.
• Rosenqvist, Jerry (Red.) (2009). Specialpe-
dagogik i mångfaldens Sverige. – Delstudie II: 
Särskoleelever med utländsk bakgrund i storstä-
der. Nr. 4. Kristianstad: Kunskapsgruppen i spe-
cialpedagogik.
• Palla, Linda (2009). En förskola för alla: Tre 
artiklar om förskola och (special)pedagogik. 
Nr. 3. Kristianstad: Kunskapsgruppen i special-
pedagogik.
• Östlund, Daniel & Rosenqvist, Jerry (2008). 
”Det går med små, små steg, man tänker inte 
på det förrän man börjar prata om det”. – En 
utvärdering av särskolan och resursskolorna i 
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Lunds kommun 2006. Nr. 2. Kristianstad: Kun-
skapsgruppen i specialpedagogik.
• Christiansson, Ulla (2008). Behovet av kom-
petensutveckling i särskolan: Kartläggning 
av skolledares synpunkter. Nr. 1. Kristianstad: 
Kunskapsgruppen i specialpedagogik.

Högskolepedagogisk debatt
KUP har också en enskild tidskrift Högskolepe-
dagogisk debatt. Tidskriften ges ut av Lärand-
ResursCentrum (LRC) vid Högskolan Kristian-
stad. Den är tänkt att utkomma med två nummer 
per år. Högskolan Kristianstad har som ett av 
sina mål att bli erkänd för sin pedagogiska 
utveckling. Ett sätt för att bli det är att lyfta 
debatten internt kring högskolepedagogiska frå-
gor. Debatten finns naturligtvis men via publi-
cering ökar möjligheten till att fler engagerar sig 
i de problemställningar som lyfts fram, och det 
är av godo.  Inom Högskolepedagogisk debatt 
är det möjligt att presentera idéer och utveck-
lingsprojekt, att väcka frågor och diskussioner 
kring företeelser och fenomen vad gäller utbild-
ning, undervisning och lärande, samt att disku-
tera vilka tänkbara handlingsscenarier som där-
med uppstår. 

Kontakt: 
Göran Brante 
hogskolepedagogiskdebatt@hkr.se
044-203260
goran.brante@hkr.se
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PRO-CARE
Forskargruppen PRO-CARE (Patient Reported Outcomes – Clinical Assesment Research & 

Education), tidigare Klinisk Patientnära Forskning med studentmedverkan i fokus bedriver 

sedan år 2005 forskning med inriktning mot patientsäkerhet och har bas vid Högskolan 

Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle. 

Målsättningen med PRO-CARE är att verka för och underlätta arbetet med patientsä-

kerhet, och samtidigt bereda väg för en bättre vetenskaplig förståelse och vetenskaplig 

förankring i den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskestudenter. Metodiken 

som används syftar till att förena högskolans tre primära uppgifter; forskning, utbildning 

och samverkan.

Under åren som gått har studenter medverkat i flera forskningsprojekt under den 

verksamhetsförlagda utbildningen, resultat har återförts till verksamheterna och veten-

skapliga artiklar har producerats. Studierna går under benämningen ”FUSS” som står för 

”Forskning, Utbildning och Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen”.
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Utveckling av ett tregradigt 
nivåspecifikt bedömningsunderlag 
i verksamhetsförlagd utbildning
Sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Kristianstad

Lisbeth Blom

Ann-Christin Olsson

Birgitta Olsson
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