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Förord

Den här rapporten är en beskrivning av det arbete som ligger bakom en mycket in-
tressant utbildningssatsning. Utbildningen är en traditionell sjuksköterskeutbildning
förlagd i Lycksele. Det som gör utbildningen intressant är dess två profilområden, den
regionalpolitiska motiveringen samt att undervisningen är nätburen. Här kommer
utbildningen till studenterna istället för tvärtom! Profilområdena är tänkta att
förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknad i norra Sveriges inland som
beställaren av utbildningen, Akademi Norr, hoppas att de ska välja. Arbetet med
den här bakgrundbeskrivningen har varit intressant och stimulerande. Rapporten
illustrerar ett konstruktivt försök att inom en region komma till rätta med en negativ
migrationsutveckling och kompetensbrist. Under arbetets gång har vi intervjuat
inblandade parter och haft kontakt med studenter på Sjuksköterskeprogrammen i
Lycksele och Umeå. I samtliga fall har vi mötts av en positiv attityd och ett enormt
engagemang. Vi tar det här tillfället i akt och tackar er alla för den tid som ni
lagt ner på att hjälpa oss. Vi ser fram emot att följa utbildningen i det fortsatta
utvärderingsarbetet. Det ska bli spännande att se vad utfallet blir.

Umeå den  juni .

Maria Fåhraeus Sofia Lundberg

Förord 
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. Inledning

Den här rapporten avser att presentera en utvärdering av ett utbildningsprojekt som
omfattar en  poängs sjuksköterskeutbildning i Lycksele. Utvärderingen avser att
klarlägga utvecklingen av utbildningen från idéstadiet fram till kursstart vårterminen
. Kommunalförbundet Partnerskap Inland och dess operativa enhet Akademi
Norr har i egenskap av representant för  kommuner i norra Sverige initierat utbild-
ningen. Akademi Norr arbetar för att skapa högskoleutbildningar i regionen. Kurser
och utbildningsprogram köps in från universitet och högskolor men utbildningar-
na är lokaliserade till olika orter i regionen. Akademi Norr hoppas på detta sätt höja
kompetensen hos befolkningen och bryta den negativa nettomigration som präglar re-
gionen. Nettomigrationen under de senaste fem åren går från regionen och  procent
av dem som flyttat är i åldrarna  till  år. Högre utbildning kan vara en betydan-
de faktor bakom utflyttningen. Eliasson () visar i en studie på svenska data att
sannolikheten att individer flyttar för utbildning minskar om hemorten kan erbju-
da universitets- eller högskoleutbildning. Akademi Norr väljer utbildningarna med
utgångspunkten att de ska motsvara behovet av kompetens hos företag och offentlig
sektor men även svara mot efterfrågan från befolkningen. Sjuksköterskeprogrammet
i Lycksele uppfyller båda dessa kriterier. Det finns en uttalad efterfrågan på sjukskö-
terskor både från kommunal och från landstingskommunal sida. Antalet sökande till
utbildningen visade också på ett stort intresse från potentiella studenter. De  platser-
na i Lycksele motsvarar dock inte behovet av sjuksköterskor i regionen, vilket uppgår
till drygt fem gånger så mycket i termer av nyanställningar den närmaste femårsperi-
oden. Beskrivningen ovan är inte unik för norra Sveriges inland. Enligt en rapport
från  () kommer den framtida efterfrågan på sjuksköterskor att vara större än
tillgången på desamma i hela Sverige om nuvarande förhållanden fortsätter. Proble-
met orsakas av kombinationen en ökande äldre befolkning i Sverige samtidigt som
ungdomars intresse för vårdutbildning minskat.

Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele ges av Institutionen för omvårdnad vid Umeå
universitet. Den består av en traditionell sjuksköterskeutbildning men skiljer sig från
den reguljära utbildningen eftersom den har två profilområden, en -profil och en
glesbygdsprofil. Utbildningen är anpassad efter den framtida arbetsmarknad som Aka-
demi Norr hoppas att studenterna skall välja, det vill säga någon av de orter som ingår
i regionen. -profilen syftar till att ge studenterna kompetens i den moderna teknik
som kan användas inom vården för att överbygga geografiska avstånd. Glesbygdspro-
filen skall ge studenterna kunskap om de arbetsförhållanden och den sjukdomsbild
som finns i norra Sveriges inland. Profilområdena är tänkta att löpa som en röd tråd
genom utbildningen. Utbildningen ligger rätt i tiden, den tillämpar modern under-
visningsteknik och en ambition är att undervisningen i huvudsak skall vara nätburen.
Regeringen har nyligen tilldelat det nya Nätuniversitetet  miljoner kronor och sat-
sar ytterligare  miljoner kronor på regional samverkan mellan lärosäten, kommuner
och landsting samt uppbyggnad av lokala lärcentrum. Syftet med satsningarna är att
motverka snedrekryteringen till högskolor och universitet. Förhoppningen är att män-
niskor som inte vill flytta från orten för att utbilda sig ska få möjlighet till utbildning
ändå. Det är också dessa människor som varit målgrupp för Sjuksköterskeprogram-
met i Lycksele. De  studenter som påbörjat sina studier på sjuksköterskeprogrammet
kommer i huvudsak från Akademi Norr-regionen, trots att utbildningen hade riksin-
tag.

Den här rapporten beskriver arbetet bakom Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele
samt presenterar resultatet av en enkät till studenterna. Enkäten avsåg att kartlägga

 Uppgiften är baserad på Befolkningsstatistik från .

 Rapport från Södra Lapplands Forskningsenhet, Ericsson och Sjölander ().

 Se artikel av Thomas Östros -- i Västerbottens-Kuriren, Proposition /: och Proposition
/:.

. Inledning 
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geografisk tillhörighet, bakgrundsfaktorer till valet av utbildning, levnadsförhållan-
den samt förväntningar hos studenterna. Den reguljära sjuksköterskeutbildning som
samtidigt pågår vid universitetet i Umeå används som referensgrupp. Det är viktigt
att notera att rapporten inte har för avsikt att generellt analysera nätburen utbildning
eller distandsutbildning i förhållande till universitetsförlagd utbildning. Rapporten
kommer dock att diskutera om Lycksele utbildningen och Umeå utbildningen är att
betrakta som komplement eller substitut till varandra. Diskussionerna i rapporten
baseras i huvudsak på eget insamlat material i termer av intervjuer, dokument och
enkäten.

 – Hur gick det till? En utvärdering av Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele
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. Utvärderingsuppdraget

Centrum för regionalvetenskap () har på uppdrag av Institutionen för om-
vårdnad åtagit sig att utvärdera sjuksköterskeprogrammeten i Lycksele. Utvärderingen
omfattar projektets förberedelsetid, utbildningsprocessen samt utfallet av satsningen.
Denna första del ska utvärdera det arbete som genomförts under projektets förbere-
delsetid, det vill säga fram till tidpunkten för utbildningens start. Inom ramen för
detta redovisas förväntningar och farhågor hos studenter, lärare och beställare. Vi-
dare ges en beskrivning av bakgrunden till och organisationen bakom projektet. En
genomgång av de budgeterade kostnaderna för utbildningen samt finansieringen av
dessa kommer att redovisas i rapporten. Kostnaderna för utbildningssatsningen be-
står av utvecklingskostnader, investeringskostnader för inköp av ny utrustning samt
av traditionella undervisningskostnader. Den totala kostnadsbilden överstiger därmed
den statliga basfinansiering universitetet erhåller för att bedriva utbildning. Utvärde-
ringen innehåller även en analys av sökmönstret till utbildningen. Här är faktorer som
studenternas geografiska bakgrund, ålder, boende samt familjesituation av intresse. I
denna del har studenter som går på sjuksköterskeprogrammet på universitetsområdet
i Umeå använts som referensgrupp. Analysen kan ge information om vilka faktorer
som bestämmer om en utlokalisering av universitetsutbildning till regioner utanför
etablerade universitetsorter kan locka till sig nya kategorier av studenter.

Studenternas bakgrund har kartlagts genom en enkätundersökning. Enkäten skic-
kades ut till de studenter som tackat ja till sin utbildningsplats på Sjuksköterskepro-
grammet i Lycksele. Till dessa studenter har  stycken påminnelser gått ut vilket har
resulterat i en svarsfrekvens på , procent. Till referensgruppen i Umeå delades
enkäten ut i samband med en föreläsning under introduktionsveckan. Detta resul-
terade i en svarsfrekvens på  procent. Frågorna i enkäterna har utformats i syfte att
kartlägga studiebakgrund, levnadsförhållanden, förväntningar och vilka faktorer som
varit viktiga för valet av utbildning. Frågorna är också tänkta att kartlägga om utbild-
ningen nått den målgrupp av studenter som Akademi Norr hoppats på. Studenterna
har också tillfrågats om vad de skulle ha gjort om inte det här utbildningsalternativet
hade funnits. Frågan är motiverad utifrån vikten av att studera om utbildningen är ett
alternativ till arbetslöshet eller inte. Avslutningsvis ingår även frågor om studenternas
framtidsplaner i enkäten. Information och synpunkter från initiativtagare, projektle-
dare, kommunrepresentanter med flera gällande projektets förberedelsetid har inhäm-
tats via intervjuer. Ekonomisk redovisning och annan skriftlig dokumentation om
projektet, historisk såväl som löpande, har också använts som en källa till information
i utvärderingen.

Studenterna på Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele och Umeå kommer i det fort-
satta arbetet med utvärderingen att få svara på enkäter i slutet av varje termin. Dessa
enkäter ska ge information om hur utbildningen samt den använda pedagogiken och
tekniken upplevs av studenterna. Enkäterna är en del av den fortsatta utvärderingen
av utbildningssatsningen. Resultaten från dessa kommer att presenteras i en rapport
som ska färdigställas efter det att utbildningen avslutats ().

 Enkäten finns presenterad i appendix C.

 Det är  studenter som svarat på enkäten, men av dessa hoppade av senare under utbildningens gång.
Denna plats övertogs av en student som inte har svarat på enkäten. Detta betyder att vi har  svar av 
möjliga.

 Enkäten finns presenterad i appendix C

 För lista över genomförda intervjuer se appendix D.

. Utvärderingsuppdraget 
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. Målsättning, bakgrund, kostnader och inblan-
dade parter

Det här avsnittet innehåller en presentation av de inblandade parternas målsättning
med sjuksköterskeprogrammet i Lycksele. Avsnittet ger också en beskrivning av histo-
rien till hur utbildningen kom till, kostnaderna och inblandade parter. Avslutningsvis
beskrivs valet av ort för utbildningen.

. Målsättning och bakgrund

Den övergripande målsättningen från beställarens sida, Akademi Norr är att möta
behovet av sjuksköterskor inom Akademi Norr regionen (vilken presenteras nedan).
Den här utbildningen har ett regionalpolitiskt motiv. Utbildningen är anpassad för
att möta de kompetensbehov som finns i yrket men också specifikt i regionen. Det
är brist på sjuksköterskor. Regionen präglas dessutom av en negativ migrationsut-
veckling, framförallt i åldersgruppen  till  år (se tabell A i appendix A för mer
information). Målgruppen är enligt Akademi Norr individer som bor i Akademi Norr
området, vill utbilda sig och sannolikt blir kvar i regionen efter examen. Behovet av
utbildningssatsningar inom Akademi Norr regionen har utvärderats av Södra Lapp-
lands Forskningsenhet i Vilhelmina () på uppdrag av Akademi Norr. I rapporten
”Kartläggning av en regions utbildningsnivå, rekryteringsunderlag och behov av hög-
skoleutbildade” fastställer de att behovet av nyanställda sjuksköterskor den närmaste
femårsperioden uppgår till ungefär  tjänster. Kommunerna i regionen uppger att
deras behov motsvarar ungefär  av dessa tjänster. Enligt samma rapport är rekryte-
ringsunderlaget till utbildningar i regionen bra eftersom en stor del av befolkningen
har gymnasieexamen och någon form av högskolebehörighet.

Lycksele kommun ser det som sin målsättning att utbildningen skall höja kom-
petensen samt möta utbildningsbehovet inom kommunen. Utföraren, Institutionen
för omvårdnad vid Umeå universitet ser det som det primära att ge en så bra sjuk-
sköterskeutbildning som möjligt och att kvaliteten ska motsvara den på det reguljära
sjuksköterskeprogrammet som är förlagd till universitetsområdet i Umeå. Institutio-
nen ser gärna att studenterna tillgodogjort sig utbildningen på ett bra sätt via den
tekniska utrustning som de förväntas använda. Nedan följer en beskrivning av hur
arbetet med sjuksköterskeprogrammet gått till.

Under  presenterade Umeå universitet en beskrivning av utbildningsbehovet
inom Stödområde  för Utbildningsdepartementet. Beskrivningen baserades på en
rapport ” – för strategisk utveckling” från . Rapporten togs fram av Uni-
vEx på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten och där presenteras en rad tänkbara
utbildningssatsningar inom Västerbottens län. Länsstyrelsen i Västerbotten har även
själva tagit fram en utvecklingsplan om kompetensutveckling på alla utbildningsni-
våer inom länet. Generell kompetensutveckling anses av Länsstyrelsen vara en viktig
förutsättning för en allmän utveckling av Västerbottens län.  fokuserar däremot
på kompetensutveckling på universitets- eller högskolenivå.

Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele faller inom ramen för det delområde i 
– rapporten som kallas -K, det vill säga det kommunstrategiska utbildningspa-
ketet. Målgruppen för detta är personer med högskolebehörighet och avser heltids-
studier. En målsättning med utbildningspaketet är att studierna, via modern teknik
och pedagogik, skall vara möjliga att sköta hemifrån. En generell målsättning med

 Formellt har detta skett på uppdrag av kommunalförbundet Partnerskap Inland. Akademi Norr är den
operativa styrenheten inom förbundet och har hand om högskoleutbildningar.

 UnivEx arbetar med extern utbildning vid Umeå universitet, där utbildningen kan skräddarsys efter bestäl-
larens önskemål.

. Målsättning, bakgrund, kostnader och inblandade parter 
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 är att de kunskaper/de examina som genereras skall vara lätta att omsätta och
tillämpa i regionens näringsliv och offentlig sektor. I  dokumentet går även att
utläsa att utbildningarna skall komma till studenterna istället för tvärtom. I praktiken
betyder detta att undervisningen i första hand ska ske vid företag, studiecentra eller
andra träffpunkter i kommunerna. Utbildningsdepartementet beviljade sedermera to-
talt  utbildningsplatser i Sverige. Umeå universitet tilldelades  av dessa platser,
varav  är de som idag finns på sjuksköterskeprogrammet i Lycksele. Akademi Norr
är initiativtagare till den utbildningen.

Till en början () innebar utbildningsförslaget en  poängs utbildning i Te-
levård och vård- och omsorgsinfrastruktur med  platser. Denna utbildning bytte
sedan namn till Televård. Under  bestämdes att utbildningen skulle omfatta 
poäng och då benämnas Telemedicin. Under sommaren år  beslutades i diskus-
sioner mellan Institutionen för omvårdnad, institutionen för socialt arbete och in-
stitutionen för informatik vid Umeå universitet, Akademi Norr och UnivEx att ut-
bildningen skulle vara en traditionell sjuksköterskeutbildning om  poäng. Detta
motiveras enligt intervjuer med inblandade parter av att det skulle ge utbildningen
en högre kvalitet. I november år  fick Institutionen för omvårdnad uppdraget att
genomföra utbildningen. Vid den tidpunkten fanns det ett önskemål från dåvaran-
de kommunalrådet i Lycksele, Sten-Ove Bäckström om att utbildningen skulle starta
höstterminen . Från institutionens sida förklarades att detta inte var möjligt var-
för utbildningsstart bestämdes till vårterminen . Anledningen till detta var att
förberedelsearbetet förväntades ta mer tid i anspråk än vad detta medgav. I det ra-
mavtal som undertecknats mellan Umeå universitet och Akademi Norr i september
 framgår att universitetet åtagit sig att genomföra en  poängs sjuksköterskeut-
bildning med - och glesbygdsprofil. Utbildningen ska enligt avtalet vara i huvudsak
nätburen samt vara decentraliserad. Utbildningskostnaden är ett fast pris. Kostna-
derna presenteras mer i detalj nedan. Umeå universitet har via avtalet åtagit sig att
ansvara för projektering, kompetensutveckling av lärare, reskostnader för lärare, ut-
veckling och anpassning av utbildningens innehåll och uppläggning samt utbildning
enligt fastställd kursplan. Universitetet handhar även ekonomi- och utbildningsad-
ministration samt -stöd och tekniska förutsättningar för undervisning från Umeå.
Beställaren (Akademi Norr) ansvarar för lokaler i Lycksele och tillhörande kostnader,
teknisk utrustning, markandsföring, rekrytering, studerandeservice, inköp av material
och litteratur, utvärdering och praktikkostnader. Enligt de intervjuer som gjorts har
det inte varit några oklarheter i ansvarsfördelningen.

. Projektets organisation

Akademi Norr är en operativ utvecklingsenhet inom ramen för ett kommunalför-
bund, Partnerskap Inland, vilket består av  kommuner från de fyra nordligaste länen
i Sverige. Alla kommuner i förbundet utom Kramfors kommun är inlandskommu-
ner. Tabell  nedan presenterar kommunerna, folkmängd för år  och det län de
tillhör. Av tabellen framgår att majoriteten av kommunerna i Akademi Norr regionen
är lokaliserade i Västerbottens län och att den totala folkmängden i regionen år 
uppgår till   personer.

Akademi Norr har som mål att skapa högre utbildning anpassad efter de behov
som finns inom Akademi Norr regionen. Kommunalförbundet bildades bland annat
för att bli en starkare part i förhandlingar med Utbildnings- och Näringslivsdepar-
tementet, Länsstyrelsen och Europeiska Unionen () om medel till utbildning men
också i förhållande till tillhandahållarna av utbildning. Akademi Norr är i huvudsak
finansierat via -medel men också av de kommuner som ingår i förbundet. Utbild-
ningarna anpassas efter regionens näringslivs och offentliga sektors behov, men också
efter enskilda individers önskemål. Akademi Norr erbjuder därför både kortare kurser
och programutbildningar. Utbildningarna sker på plats inom regionen, på så kallade

 Kartan är hämtad från Akademi Norr’s eget informationsmaterial.

 – Hur gick det till? En utvärdering av Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele
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Tabell : Akademi Norr regionen, karta och befolkning år .

Kommun Län Folkmängd
Sollefteå Västernorrland  
Kramfors Västernorrland  
Strömsund Jämtland  
Lycksele Västerbotten  
Vilhelmina Västerbotten  
Storuman Västerbotten  
Vindeln Västerbotten  
Malå Västerbotten  
Åsele Västerbotten  
Dorotea Västerbotten  
Sorsele Västerbotten  
Arvidsjaur Norrbotten  
Arjeplog Norrbotten  

Totalt  

lärcentrum, och köps in från universitet och högskolor, de är alla med andra ord någon
form av distansutbildning. Graden av decentralisering varierar mellan utbildningar-
na. Utbildningsorterna är spridda inom regionen. Valet av ort och tillhandahållare av
utbildning sker utifrån att utbildningen ska ha högsta möjliga kvalitet. Detta innebär
bland annat att det inte behöver vara det universitet eller den högskola som ligger
geografiskt närmast utbildningsorten som får uppdraget. Akademi Norr har ett kansli
som idag leds av Daniel Lindgren och är lokaliserat i Storuman. Varje kommun inom
Akademi Norr har ett Lärcentrum, lokaliserat till huvudorten i respektive kommun.
I Lycksele respresenteras kommunalförbundet av Ulf Ståhlbröst. Han är högskolean-
svarig vid Lycksele Lärcentrum och har arbetat med Sjuksköterskeutbildningen sedan
i mars . Lokalerna inrymmer utbildningslokaler, datasalar, videokonferens studio
samt biblioteksservice. På Lärcentrum finns också tentamensmöjligheter, studieväg-
ledning och lokala handledare. Vägg i vägg med Lärcentrum i Lycksele har Umeå
universitet egna lokaler och det är här som undervisningen inom ramen för sjukskö-
terskeprogrammet äger rum. Eva Wiberg vid Lycksele Lärcentrum har haft ansvaret
för markandsföringen av utbildningen. Marknadsförings insatserna kommer att dis-
kuteras mer i detalj nedan.

Beställningen på sjuksköterskeprogrammet till Umeå universitet har gått via Uni-
vEx i egenskap av administrativ samordnare. Projektkoordinator Kerstin Reinholds-
son har varit huvudansvarig för detta projekt. Hennes uppgift har varit att initiera och
medverka i utvecklingen av sjuksköterskeprogrammet inom universitetet och gente-
mot Akademi Norr. Kerstin Reinholdsson har arbetat med projektet sedan hösten
. Inledningsvis förde hon diskussioner med nyckelpersoner i Lycksele och Vilhel-
mina kommun om utbildningens önskvärda effekter, sökunderlag och lokaliserings-
frågan. Båda orterna var till en början aktuella för utbildningen. Valet av utbildnings-
ort diskuteras mer i detalj nedan. Kerstin ansvarade även för interna kontakter inom
Umeå universitet. Till en början engagerade detta institutionen för omvårdnad, socialt
arbete och informatik. Samtalen med kommunerna och institutionerna resulterade i
ett beslut under hösten år  att en sjuksköterskeutbildning om  poäng skulle ges
i Lycksele och att Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet skulle tillhanda-
hålla utbildningen. Projektsekreterare respektive projektledare från institutionens sida
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är Gunvor Lövgren och Per-Olov Sandman. Kerstin har bistått institutionen med
utvecklande av avtalsunderlag, budget och marknadsföring. Hennes arbete med sjuk-
sköterskeprogrammet avslutades i och med att ramavtalet undertecknades av Umeå
universitet och Akademi Norr.

. Valet av utbildningsort

Valet av Lycksele som utbildningsort har varit ett av två alternativ sedan de första dis-
kussionerna kring en vård/sjuksköterskeutbildning lokaliserad till Akademi Norr re-
gionen. I början av arbetet med utbildningen, det vill säga under , kandiderande
även Vilhelmina kommun för lokalisering av en vårdutbildning. Det fanns önskemål
från dessa två kommuner om en  poängs grundläggande utbildning i televård samt
en  poängs utbildning i  stöd för redan yrkesverksamma inom vård och omsorg.
Enligt inblandade parter utvecklades den grundläggande utbildningen så småningom
till en  poängs utbildning som ger sjuksköterskeexamen med en - och glesbygds-
profil. Motivet till att utöka utbildningen var, vilket nämnts tidigare, att detta skulle
höja kvaliteten på densamma. Valet av Lycksele som ort för sjuksköterskeutbildning-
en var till en början inte självklart. Efter interna diskussioner bland kommunalråden i
Akademi Norr regionen valdes Lycksele sedan enhetligt till utbildningsort. Vilhelmi-
na tilldelades en  poängskurs i televård. Valet av Lycksele som värd för utbildningen
baserades i huvudsak på tre faktorer. Lycksele har ett lasarett med tillhörande vård-
bibliotek och det är därför logiskt att bygga upp ett kliniskt träningscentrum här. En
del av undervisningen sker dessutom på lasarettet. Den kompetens som behövs för att
genomdriva denna typ av utbildning finns, enligt Akademi Norr själva, i Lycksele, vil-
ket också har en central geografisk lokalisering inom Akademi Norr regionen. Hänsyn
togs även till önskemål från Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. Deras
önskemål var utformade från möjligheterna att genomföra utbildningen. Det har ef-
ter att Lycksele officiellt deklarerades som utbildningsort inte varit några diskussioner
kring valet av utbildningsort.

. Projektets finansiering

Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele är finansierat av flera parter. De budgeterade
kostnaderna kan delas upp i bas- och merkostnader, vilka i sin tur fördelas på mer-
kostnader inom respektive utom Umeå universitets totala kostnader. Baskostnaderna
finansieras via statliga medel och motsvarar det basanslag som Institutionen för om-
vårdnad skulle ha fått om utbildningen varit förlagd till universitetsområdet i Umeå,
det vill säga . miljoner kronor. Merkostnaderna är fördelade mellan Akademi Norr,
som står för merparten av dessa, Lycksele kommun och Södra Lapplands sjukvårdsdi-
strikt. Lycksele kommun är därmed finansiär som kommun men också i egenskap av
medlem i Akademi Norr. Akademi Norr ser inga hinder att under utbildningens gång
söka ytterligare finansiärer.

Baskostnaderna avser direkta kurskostnader för lärare, -stöd, administration av
kursen samt studenthälsovård. Merkostnaderna inom Umeå universitets kostnader
består av indirekta kurskostnader motsvarande drygt . miljoner kronor för intern
utbildning av lärare, utbildningsmaterial, kommunikation (videokonferens), resor och
boende i samband med att lärare vistas i Lycksele, projektledning och utbildning av
studenterna i studieteknik, webbplattform och videokonferens. Till detta kommer
projekteringskostnader motsvarande drygt  miljon kronor samt en garanti till Insti-
tutionen för omvårdnad på en halv miljon kronor i fall utbildningen av någon anled-
ning inte skulle bli av. Beställaren stod för denna garanti. Institutionen för omvård-
nad krävde garantin, motsvarande fyra månaders arbete, för att ta på sig utbildning-
en. I och med att utbildningen blev av utbetalades inte garantin. De merkostnader
som ligger utanför Umeå universitets totalkostnader omfattar biblioteket, ”Kick-off”
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för studenterna, klinikförlagda studier (praktik), teknik och utrustning, kliniskt trä-
ningscentrum () samt kostnader för den här utvärderingen. Dessa merkostnader
är ungefär . miljoner kronor. Bibliotekskostnaderna tillkom på grund av att biblio-
teket saknade, för sjuksköterskeprogrammet, relevant kurslitteratur och handböcker.
Utbildningen kräver ett kliniskt träningscentrum för både schemalagda och egna stu-
dier, vilket saknades i Lycksele. Beställaren finansierade inköpen till biblioteket. Södra
Lapplands sjukvårdsdistrikt finansierade uppbyggnaden av  och är formell ägare
till träningscentrat. Institutionen för omvårdnad har haft ansvaret för att specificera
den utrustning som behövs i  samt litteraturen till biblioteket. Enligt Institutio-
nen för omvårdnad har önskemålen angående detta tillgodosetts från beställarens sida.
Centrum för utbildningsteknik vid Umeå universitet () har varit ansvariga för att
identifiera den tekniska utrustning som behövs i undervisningen och utbildningsbe-
hovet. Denna beskrivs mer i detalj nedan.

Den budgeterade totalkostnaderna för utbildningen är ungefär . miljoner kro-
nor vilket motsvarar ungefär   kronor per student. Ersättningsbeloppet för en
helårsstudent på motsvarande program vid en universitetsförlagd utbildning uppgår
till   kronor (Helårsstudent,  plus helårsprestation, ).I det perspekti-
vet kan sjuksköterskeutbildningen i Lycksele framstå som en dyr utbildning. Det är
dock viktigt att notera att i beloppen ovan ingår höga startkostnader eftersom det
är första gången utbildningen bedrivs på detta sätt. Det finns dessutom en ambition
från beställarens sida om att kunna ge utbildningen fler gånger och då nyttja mycket
av den utrustning som nu köpts in och de kunskaper och erfarenheter som projektet
genererat. Ytterligare en anledning till att beställaren har önskemål om fler omgång-
ar av utbildningen är att de  sjuksköterskor som om tre år examineras i Lycksele
inte motsvarar det behov av sjuksköterskor som finns inom Akademi Norr regionen,
både från landstingskommunal och från kommunal sida. Detta intygas bland annat
av kommunalrådet i Lycksele, Lilly Bäcklund. Enligt Daniel Lindgren vid Akademi
Norr motsvarar behovet av sjuksköterskor i regionen att utbildningen ges i fyra om-
gångar till med  utbildningsplatser per gång. Det är därför viktigt att utvärdera de
samhällsekonomiska kostnader och intäkterna av denna utbildning innan det ekono-
miska slutresultatet diskuteras. Institutionen för omvårdnad har dock uppgett att de i
dagsläget inte har resurser att genomföra ytterligare omgångar av utbildningen. Det-
ta hindrar inte att Akademi Norr genomför utbildningen igen men att tjänsten köps
in från annat universitet eller högskola. I det ramavtal som tecknats mellan Umeå
universitet och Akademi Norr framgår att Akademi Norr har förtur till att få utbild-
ningen om Umeå universitet skulle initiera fler omgångar av denna. Det var viktigt
för beställaren att få med detta i avtalet med tanke på de höga startkostnaderna.

Lycksele kommun står i egenskap av värdkommun för utbildningen och medlem i
Akademi Norr för delar av merkostnaderna. Enligt kommunen själv står den värd för
många av utbildningarna inom regionen och har därmed höga utbildningskostnader.
Kostnaderna är motiverade utifrån att kommunen värderar utbildning högt och att
det finns ett stort behov av välutbildad arbetskraft i kommunen. Kommunalrådet Lil-
ly Bäcklund anser att det finns ett symbolvärde i att vara en kommun som kan erbjuda
utbildningar som leder till en universitetsexamen. Lycksele kommun har enligt dem
själva hög utflyttning bland invånare i åldern – år och anser att utbildningssats-
ningar av detta slag kan bromsa utflyttningen. Det är därför enligt kommunalråd
Lilly Bäcklund i valet mellan att inte stå kostnaderna och därmed inte kunna erbjuda
denna typ av utbildningar eller att göra det ett enkelt beslut. Beslutet att finansiera
sjuksköterskeprogrammet förenklades ytterligare av det i så hög grad motsvarade be-
hovet av arbetskraft inom kommunen. Generellt anser hon dock att utbildning är en
statlig angelägenhet och skall fullt ut finansieras som en sådan. Detta är en linje hon
tillsamman med andra kommunalråd driver i egenskap av representant i direktionen
för Akademi Norr.

 I och med att garantin aldrig betalades ut ingår inte denna i totalsumman.

 Se ”Resurser och uppdrag ”.

 Se tabell A i appendix A för uppgifter på nettoimigration i Lycksele kommun perioden –.
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. Institutionen för omvårdnad

Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet har det huvudsakliga ansvaret för
uppbyggandet och genomförandet av sjuksköterskeprogrammet i Lycksele. Här följer
en beskrivning av Institutionen för omvårdnad per år . Institutionen ligger under
den medicinsk- odontologiska fakulteten vid universitetet och har för närvarande 
anställda. Antalet professorer är tre (varav en är en gästprofessur), universitetslekto-
rerna är , samtliga är disputerade. Antalet universitetsadjunkter är  och doktoran-
derna är  (åtta av dessa har doktorandtjänst). Administrativ och teknisk personal
omfattar nio personer. Institutionen har även  stycken projektassistenter. Detta är
en ung institution som från att  ha funnits som en enhet inom institutionen för
internmedicin år  övergick och blev en egen institution vid Umeå universitet.
Institutionen bedriver forskning och undervisning i omvårdnad, medicinsk etik och
medicinsk psykologi. De två senare ämnena är nya sedan år . Omvårdnad har
sedan  varit huvudämne i sjuksköterskeutbildningen. Institutionen erbjuder för-
utom sjuksköterskeprogrammet (i Umeå, Lycksele och Skellefteå) specialistutbildning
för sjuksköterskor, magisterutbildning i omvårdnad samt forskarutbildning. Högsko-
leverket genomförde under  en uppföljande utvärdering av utbildningar inom
vård och omsorg i Sverige. Umeå universitet bedömdes på samtliga utbildningar, där-
ibland sjuksköterskeprogrammet, som högskolemässiga utan kommentarer.

Gunvor Lövgren och Per-Olov Sandman är projektsekreterare respektive projekt-
ledare i projektgruppen för Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele vid institutionen och
har haft det övergripande ansvaret för detta. De har arbetat i projektet sedan novem-
ber . I projektgruppen ingår även en -samordnare, en programansvarig samt
representant från UnivEx. Projektgruppen har bland annat ordnat seminarier och fort-
bildningskurser för lärarna samt varit på studieresor till Lund och Jönköping. Syftet
har varit att de själva och andra vid institutionen skall lära sig mer om vad nätbu-
ren utbildning innebär. Projekten i Lund och Jönköping har till vissa delar inneburit
nätburen undervisning. En nyttig erfarenhet av dessa besök var att inte hänga upp
projektet på så kallade eldsjälar. Gunvor och Per-Olov anser båda två att de lärt sig
mycket genom att arbeta med projektet och detta kan även komma hela institutionen
till godo. Eventuellt kan reguljärutbildningen i Umeå utvecklas utifrån de erfarenheter
som görs i Lycksele.

Inom ramen för projektet har en -samordnare anställts vid institutionen. Dennes
roll är att vara lärarna och studenterna behjälpliga med den interaktiva utrustning som
kommer att användas i undervisningen och kommunikationen mellan lärarna och
studenterna men också studenterna sinsemellan. Till en början innehades denna tjänst
av en person, Anna Tegel Nilsson, med kompetens både inom informationsteknik och
omvårdnad, hon är utbildad systemvetare och sjuksköterska. Under projektets gång
flyttade hon från orten och slutade därmed sin anställning. I hennes ställe anställdes
Tomas Harrqvist.

Britt-Mari Oja är programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele. Hon
kom i kontakt med projektet i april . Som programansvarig har Britt-Mari det
övergripande ansvaret för innehållet i utbildningen, att utforma kursplaner samt att
engagera lärare till kurserna. Sjusköterskeprogrammet i Lycksele omfattar  stycken
huvudansvariga lärare. Dessa lärare har mer eller mindre handplockats bland lärarna
vid institutionen i Umeå. Tillsammans med ekonomiadministrationen ansvarar pro-
gramansvarige även för uppföljningen av ekonomin kring utbildningen. Britt-Mari
har varit med i marknadsföringsgruppen och arbetet med att utforma utbildnings-
broschyren och texten till utbildningskatalogen. När texten till den senare skulle be-
stämmas var innehållet i utbildningen inte fastställt. Detta gjorde att utbildningen
presenterades som en distansutbildning, vilket den inte är. Arbetet i marknadsförings-
gruppen har i huvudsak skötts via videokonferens. Marknadsföringsarbetet beskrivs
mer detaljerat nedan.

 – Hur gick det till? En utvärdering av Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele
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. Marknadsföringsinsatserna

Under utbildningens beredningsarbete bildades en rekryterings- och marknadsfö-
ringsgrupp med representanter från UnivEx, Institutionen för omvårdnad, Akademi
Norr, Södra Lappland sjukvårdsdistrikt samt Lycksele Lärcentrum. Inom ramen för
gruppens arbete diskuterades och beslutades hur marknadsföringsarbetet skulle läg-
gas upp. Gruppen tog även fram en broschyr där Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele
presenterades.

När beslut var taget om utbildningen skulle starta gick det ut ett pressmeddelande
angående detta. En presskonferens hölls i Lycksele där media informerades om utbild-
ningen, dess profil samt behovet av sjuksköterskor i inlandet. Medverkande vid press-
konferensen var UnivEx, Akademi Norr, Institutionen för omvårdnad samt Lycksele
kommun. Detta initiativ resulterade i att en av länstidningarna skrev om utbildningen
samt att båda lokal  redaktionerna hade ett inslag om detta. Även det stora anta-
let sökande till utbildningen och introduktionsveckan har uppmärksammats i lokala
media.

Marknadsföringsåtgärderna fokuserades på de fyra nordligaste länen. Utbildningen
hade dock ett riksintag och via Verket för högskoleservices () utbildningskatalog
och  hemsida gick information ut till hela landet. Texten om Sjuksköterskepro-
grammet till  angående utbildningen var tvungen att vara klar vid en tidpunkt
då mycket arbete återstod med utbildningen. Av den anledningen blev utbildning-
en felaktigt presenterad som en distansutbildning – utbildningen har nämligen fler
samlingar i Lycksele än vad en traditionell distansutbildning har. Vid utbildningsstart
fanns en viss oro från institutionens sida, att detta skulle uppfattas som negativt av de
studenter som blivit antagna till utbildningen. Detta har dock hittills inte föranlett
några avhopp efter utbildningsstart. Studenterna ska i slutet av den första terminen
tillfrågas om studierna varit förenliga med boende på annan ort inom ramen för det
fortsatta arbetet med utvärderingen.

När beredningsarbetet och upphandlingsarbetet i princip var klart tog Akademi
Norr över det operativa ansvaret för marknadsförings- och rekryteringsarbetet.
Kostnaderna för detta låg på Akademi Norr. Representanter från Lycksele Lär-
centrum anser att det är viktigt att Institutionen för omvårdnad samt Akademi
Norr har två olika roller. Akademi Norr känner regionen och människorna och har
de viktiga kontakterna, kommunalförbundet ska därmed fokusera på information
och marknadsföring. Institutionen för omvårdnad ska fokusera på utbildningen
och dess innehåll. När det gäller Sjuksköterskeprogrammet har Eva Wiberg som
arbetar som utbildningskonsulent vid Lycksele Lärcentrum ansvarat för rekryteringen
av studenter. För detta arbete bildade hon en lokal marknadsförings- och rekryte-
ringsgrupp. I gruppen deltog representanter från Södra Lapplands sjukvårdsdistrikt,
Landstinget, Socialförvaltningen samt den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i
kommunen. Budgetramen för marknadsföringsarbetet var   kronor. En översikt
över de marknadsföringsåtgärder som genomfördes presenteras nedan. Åtgärderna
genomfördes huvudsakligen under perioden augusti till oktober .

✗ Utskick av broschyr

Broschyren som togs fram under beredningsstadiet av utbildningen skickades ut
till presumtiva studenter, personalansvariga inom kommuner och landsting, organisa-
tioner som i sitt arbete har kontakt med vårdpersonal samt till organisationer/nätverk
som arbetar med distansutbildning. Studie- och yrkesvägledare inom Akademi Norr
området fick också denna information. Broschyrerna började distribueras under våren
.

 Marknadsföringsdokument från UnivEx, --.

. Marknadsföringsinsatserna 
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✗ Internet

Information om utbildning lades ut på Lycksele kommuns hemsida, på :s hem-
sida samt på Västerbottens läns landstings interaktiva informationsplats .

✗ Arrangemang i Lycksele

En marknadsförings dag för både privat och offentlig sektor kallad ”Dag på stan i
Lycksele” anordnades under hösten. Här hade Lycksele Lärcentrum ett tält där bland
annat broschyren om sjuksköterskeutbildningen delades ut.

Varje höst och vår inför ansökningstillfällena till universitet/högskolor anordnar
Umeå universitet och Lycksele lärcentrum en kväll med öppet hus, Kvällsöppet, för
intresserade. Hösten  deltog lärare från Institutionen för omvårdnad samt utbild-
ningens programansvariga i detta arrangemang och informerade om sjuksköterskeut-
bildningen som skulle starta i Lycksele. Inför Kvällsöppet skickades ett pressmedde-
lande till media i Akademi Norr området samt till . Lokaltidningar, Sveriges Radio
Västerbotten samt lokal  var där och rapporterade.

✗ Arrangemang i Stockholm

Lycksele näringslivskontor tillsammans med Lycksele näringsliv genomförde en
marknadsföringsmässa i Stockholm där Akademi Norr deltog och bland annat in-
formerade om sjuksköterskeutbildningen.

✗ Annonsering

Annonsering i tidningen Vårt län (Västerbotten), Upp i Norr, lokala annonsblad i
Akademi Norr regionen samt i länstidningar i Västerbotten genomfördes under hös-
ten.

✗ Med hjälp av personaldirektören för Södra Lapplands sjukvårdsdistrikt gjordes en
reportageserie om rekryteringssituationen i inlandet i en av länstidningarna.

För en framgångsrik marknadsföring anser Eva Wiberg att det är viktigt att bilda en
arbetsgrupp för ändamålet där representanter från tänkbara framtida arbetsgivarna in-
går. Sökbilden till denna utbildning överträffade personalen på Lycksele Lärcentrums
förväntningar både när det gäller antalet sökande och den geografiska sökbilden på de
sökande. Till de  utbildningsplatserna i Lycksele sökte  personer och majoriteten
kom från den region som marknadsföringsåtgärderna var inriktad på. Desamma gäller
för de som antogs till utbildningen, dessa kommer i första hand från Lycksele kom-
mun samt närliggande inlandskommuner. Beslut om att sjuksköterskeutbildningen
skulle starta i Lycksele togs sommaren . Det har därmed funnits utrymme för
intresserade att komplettera sina studier under  för att bli behörig att söka in på
sjuksköterskeprogrammet. Detta kan också ha påverkat antalet sökande i en positiv
riktning.

Med facit i hand anser Eva Wiberg att det skulle ha räckt med en mindre satsning
på marknadsföringen. Antalet sökande hade förmodligen varit tillräckligt ändå. Fler
sökande har dock pressat upp medelbetyget vilket uppskattats av Institutionen för
omvårdnad. Eva Wiberg anser vidare att det är lättare att rekrytera till utbildningar
riktade mot offentlig förvaltning. Detta förklarar hon med att rekryteringsbasen är
bredare för samhällsvetenskapliga utbildningar än vad det är för naturvetenskapliga
utbildningar. För studenten är inte arbetsplatsen och yrket efter examen lika given vid
utbildningar riktade mot näringslivet som för utbildningar riktade mot offentlig för-
valtning. Näringslivet i Akademi Norr regionen saknar också till viss del insikt i vad
en medarbetare med akademisk kompetens kan tillföra. Slutligen anser Eva Wiberg
att det också är lättare att identifiera presumtiva arbetsgivare som ska ingå i rekryte-
ringsgruppen vid utbildningar riktade mot offentlig förvaltning.

 – Hur gick det till? En utvärdering av Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele
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. Sjuksköterskeprogrammet

I november  fick Institutionen för omvårdnad beställningen av utbildningen från
Akademi Norr. Per-Olof Sandman och Gunvor Lövgren från Institutionen för om-
vårdnad anser att beställningen var tydlig. Vid denna tidpunkt var det en nätburen
sjuksköterskeutbildning för  studenter i Lycksele som beställaren ville ha. Bakgrun-
den till att antalet platser är  är enligt beställaren budgetmässiga samt pedagogiska.
Beställaren har i diskussioner med Institutionen för omvårdnad undersökt möjlighe-
ten med ett lokalt intag till utbildningen. Institutionen för omvårdnad har i dessa
diskussioner framhållit att de  duktigaste sökande ska tas in, oavsett geografisk till-
hörighet. I diskussioner med Akademi Norr har institutionen poängterat möjligheten
att sökande från andra delar av landet kan ge rekryteringsmöjligheter till bygden. Det
blev som tidigare nämnts ett riksintag till utbildningen. Trots detta kommer majo-
riteten av studenterna från inlandskommuner, dessa skulle således varit aktuella för
utbildningen även vid ett lokalt intag.

Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele ska genomföras efter samma utbildningsplan
som gäller för den reguljära utbildning som ges på universitetsområdet i Umeå av In-
stitutionen för omvårdnad. Sjuksköterskeutbildningen i Lycksele ska dock ha en -
och glesbygdsprofil. -profilen kommer att integreras i utbildningen genom att nät-
buren undervisningsteknik används. Inga förkunskapskrav ställdes på studenterna när
det gällde datoranvändning istället gavs en introduktion i grundläggande användar-
kunskaper som en del av introduktionen till utbildningen. När det gäller glesbygds-
perspektivet har Institutionen för omvårdnad valt att integrera det i lämpliga moment
under utbildningens gång istället för att ha ett särskilt moment där detta avhandlas.
Det är de kursansvariga lärarnas planering av de enskilda momenten på utbildningen
som avgör hur framträdande profilområdena kommer att bli.

Profilområdena har gett upphov till diskussioner mellan beställare och utförare
under projektets gång. Akademi Norr anser att ordet glesbygd har en negativ klang.
Ordet glesbygd är i och för sig korrekt eftersom arbetet som sjuksköterska i regionen
påverkas av geografiska avstånd. Det hade dock varit önskvärt med en annan benäm-
ning, t. ex. gleshet vilket motsvarar den internationella termen för detta. I övrigt anses
profilområdena spegla utvecklingen i yrket. Akademi Norr anser att det är positivt att
utbildningen är anpassad till de förhållanden som råder i regionen då detta kan göra
det lättare att behålla de utexaminerade sjuksköterskorna i inlandet efter examen.

UnivEx som verkat som projektkoordinator har uppfattat att det funnits skillnader
mellan beställare och utförare när det gällde hur hårt -profilen skulle marknadsfö-
ras. Beställaren har gärna velat föra fram den medan utföraren av utbildningen önskat
tona ner den. Från Institutionen för omvårdnad är budskapet att detta är en traditio-
nell sjuksköterskeutbildning som ger studenterna användarkompetens på -området
till följd av den nätburna undervisningstekniken. Utbildningen ger inga formella po-
äng i datavetenskapliga ämnen. Även Janne  Karlsson från Centrum för utbild-
ningsteknik () anser att integrationen av  i utbildningen ger kompetens för ett
databaserat arbete. Parterna har, enligt dem själva, numera en gemensam syn på -
profilen. Studenterna har i den enkät som tidigare nämndes fått värdera ett antal
faktorers betydelse för val av utbildning. Det genomsnittliga värdet för betydelsen av
glesbygdsperspektivet var , på en femgradig skala där tre hade betydelsen viktigt.
Nätburen undervisningsteknik ger möjlighet till studier hemma. När studenterna vär-
derade ”möjlighet till studier hemma” var det genomsnittliga värdet , på en skala
där fyra var mycket viktigt.

Sjuksköterskeprogrammet innehåller  poäng klinikförlagda studier. Det är In-
stitutionen för omvårdnads ansvar att ta fram praktikplatserna. Målsättningen är att
ordna praktikplatser i Västerbottens län. Anledningen till det är den handledarorgani-
sation som finns i länet. Institutionen vill att handledarna ska ha B-kurs i omvårdnad
samt fem poäng i handledningsmetodik. I dagsläget saknas delvis handledare med den
kompetensen. Att ordna praktikplatser i regionen ger studenterna kontakt med lokala
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arbetsgivare vilket kan bidra till att studenterna blir kvar i regionen. Detta ligger dock
utanför Institutionen för omvårdnads intresse att verka för att det blir så. Lycksele
Lärcentrum och Akademi Norr anger att de inte haft önskemål om lokala praktik-
platser. Ulf Ståhlbröst, Lycksele Lärcentrum påtalar att det kan vara bäst att praktisera
någon annanstans än på hemorten för att inhämta mer kunskap under utbildningsti-
den. Britt-Marie Oja, programansvarig för utbildningen, tycker också att det är viktigt
för studenterna att komma ut och se någonting annat under de kliniska studierna. Vid
sidan av praktiken finns ett kliniskt träningscentra uppbyggt i Lycksele där delar av
vissa moment under utbildningens gång är förlagda. Det kliniska träningscentrat är
uppbyggt av Södra Lapplands sjukvårdsdistrikt. I den reguljära utbildningen som ges
av institutionen tillämpas delvis en undervisningspedagogik kallad problem baserat
lärande (). På Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele kommer denna pedagogik att
tillämpas fullt ut.

 – Hur gick det till? En utvärdering av Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele
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. Tekniken

 har varit engagerad i sjuksköterskeutbildningen sedan januari  och då fun-
gerat som tekniskt stöd till Institutionen för omvårdnad. Vid sidan av  anställde
Institutionen för omvårdnad i januari  en -samordnare, Anna Tegel Nilsson,
som från institutionens sida ansvarade för den tekniska delen av projektet. När hon
av familjeskäl valde att avsluta sin anställning i juni  följde en vakans som medför-
de att projektet tappade fart något. Under vakansen juni  till och med november
 fungerade  även som institutionens stöd i -frågor. I november  tillträd-
de Tomas Harrqvist som -samordnare.

När Institutionen för omvårdnad kontaktade  var ambitionen att utbildning-
en skulle ha ett mobilt upplägg. Institutionen antog att de blivande studenterna var
drygt trettio år, hade tidigare yrkeserfarenhet och möjligen familj. Med detta som ut-
gångspunkt diskuterades frågor om val av infrastruktur samt kommunikation. Med
infrastruktur avses vilken typ av uppkoppling som ska användas; modem eller fast
uppkoppling. Kommunikationsfrågor innefattar val av teknik och metod.  har
också fungerat som stöd för -samordnaren när det gäller planering och organisering
av den grundläggande fortbildningen i data för berörda lärare vid institutionen. 
har vidare haft ansvar för lärarnas spetsutbildning. En genomgång av lärarförberedel-
serna följer nedan.  har ett fortsatt ansvar för tekniken även sedan utbildningen
satt igång – målsättningen är att de inte ska släppa ett projekt helt förrän det gjorts
klart att berörd institution klarar av att hantera tekniken själv.

Webbplattformen Pingpong är central i utbildningen i Lycksele. Pingpong drivs av
Centrum för utbildningsteknik i samarbete med Umdac och ett flertal institutioner
vid Umeå universitet. Plattformen ligger på en server på Umdac som övervakas och
är åtkomlig  timmar om dygnet via Internet. På plattformen kommer Institutionen
för omvårdnad att lägga ut information om utbildningen i Lycksele. En videokonfe-
rensstudio finns i Vårdvetarhuset i Umeå och en mottagarenhet finns i Lycksele denna
utrustning gör det möjligt att nyttja videkonferensföreläsningar i utbildningen. Stu-
denterna fick i samband med att de startade utbildningen tillgång till varsin bärbar
dator, en webbkamera samt ett headset det vill säga hörlurar och mikrofon. Denna
utrustning gör det möjligt att ha möten via Internet där tvåvägskommunikation är
möjlig.

Nedan följer en presentation av hur Institutionen för omvårdnad med hjälp av
teknik överbygger geografiska avstånd mellan lärare och studenter i sjuksköterskeut-
bildningen i Lycksele.

✗ -bilder, texter, presentationer, inlämningsuppgifter, studieplaner samt littera-
turhänvisningar som lärarna vill delge studenterna kan kommuniceras via webb-
plattformen Pingpong. Studenterna kan arbeta mot Pingpong vid exempelvis ten-
tamen och inlämningsuppgifter.

✗ Handledning av studenter kan ske via videokonferensmöten där läraren har en
egen kamera vid sin dator och studenten har en vid sin. Vid denna typ av hand-
ledning kan studenterna vara spridda på  olika platser. När studenterna är ute
på praktik är det inte säkert att detta sätt att kommunicera fungerar. Därför är
utgångspunkten att kontakt mellan lärare och elever vid praktik sker via e-post
och/eller telefon.

✗ Undervisning i form av föreläsningar samt seminarieverksamhet med lärare i
Umeå och studenter i Lycksele sker genom videomöten.

✗ Grupparbeten via nätet kan antingen genomföras genom videomöten med per-
sonlig webbkamera och/eller genom att kommunicera via webbplattformen.

I projektförberedelserna har Institutionen för omvårdnad genomfört studieresor
till Jönköping och Lund för att utbyta erfarenheter med andra universitet som ge-
nomfört liknande projekt. Studieresorna har innehållit träffar med både lärare och
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studenter. En erfarenhet som institutionen tagit till sig är att det tar mycket tid i an-
språk att planera och förbereda denna typ av utbildning. En annan viktig erfarenhet
är att tekniken inte upplevts som ett problem av studenterna. Däremot har studenter
som deltagit i denna typ av utbildningar upplevt att det varit svårt att få tag på lärarna.
För att motverka detta kommer institutionen att göra ansträngningar för att öka lärar-
nas tillgänglighet. Telefontid kommer att avsättas då lärarna går att nå. Studenterna
ska också veta att lärarna kontrollerar sin e-post dagligen och få en bekräftelse på att
brevet mottagits även om svaret kanske dröjer. När det gäller tekniken kommer det att
finnas ett journummer som studenterna kan ringa för stöd – dagtid ska det alltid fin-
na hjälp. Institutionen för omvårdnad har även tagit del av erfarenheter från liknande
utbildningssatsningar som genomförts vid Umeå universitet. Mellan  och 
genomförde Umeå universitet en Elektronik och dataingenjörsutbildning i Pajala som
till viss del var nätburen. Vid utbildningen i Pajala spelades videokonferensföreläs-
ningarna in, vilket var mycket uppskattat av studenterna. En annan erfarenhet från
utbildningen i Pajala är att det är bra med fysiska träffar mellan studenter och lärare i
början av varje kurs innan man börjar med videokonferensföreläsningar.

Janne  Karlsson, , har erfarenheter av många utbildningar som i olika ut-
sträckning tillämpat nätburen undervisning. Valet av metod för utbildningen är i
Lyckselefallet enligt honom inte unikt men det är unikt att det tillämpas på en hel
utbildning och att studenterna teoretiskt kan befinna sig på  olika platser vid ex-
empelvis handledning. I Dataingenjörsutbildningen i Pajala var också handledningen
delvis nätburen men där var studenterna samlade på ett ställe för detta.

 – Hur gick det till? En utvärdering av Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele
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. Lärarna

Under våren  tillfrågades utvalda lärare vid Institutionen för omvårdnad om de
var intresserade av att delta som kursansvariga på utbildningen i Lycksele. De tillfrå-
gade lärarna valdes utifrån att de höll i motsvarande kurser på den reguljära utbild-
ningen. Att vara kursansvarig innebär planering, genomförande samt examination av
kursen. Totalt finns  stycken kursansvariga lärare på Sjuksköterskeprogrammet i
Lycksele. För utbildningen i Lycksele har Institutionen för omvårdnad valt att tillsätta
en programansvarig lärare; Britt-Marie Oja. Att vara programansvarig innebär att ha
ett övergripande ansvar för utbildningen, att utforma kursplaner samt engagera lärare.
Den som är programansvarig är tillsammans med ekonomiadministrationen ansva-
rig för uppföljningen av projektets ekonomi. Tillsättningen av den programansvarige
blev klart under våren . Ett fåtal lärare tackade nej till medverkan i utbildning-
en i Lycksele, orsaken till detta kan vara en osäkerhet kring datoranvändningen tror
Britt-Marie Oja. Den  mars  hölls ett första informationsmöte för de lärare som
var valt att medverka i Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele. Under den första termi-
nen på utbildningen har tre kursansvariga lärare varit aktuella. Dessa lärare samt den
programansvarige har intervjuats inom ramen för denna rapport.

De lärare som är aktuella för utbildningen i Lycksele har erbjudits en förberedande
fortbildning i allmän datoranvändning, ordbehandling samt e-posthantering. Semi-
narier som behandlat erfarenheter från andra universitet/högskolor som genomfört
nätbaserade kurser har också arrangerats. Pedagogisk utbildning i , undervisning i
webbplattformen Pingpong samt övningar i videokonferensteknik har också genom-
förts. Vid sidan av det som institutionen organiserat har vissa självstudier varit nöd-
vändiga bland annat träning i webbplattformen Pingpong. Det varierar mycket i tid
när lärarna kommer in i utbildningen. Oavsett när lärarna kommer i utbildningen har
de fått introduktionsutbildning vid samma tidpunkt. Vid en eventuell upprepning av
denna utbildning skulle man kanske ha individualiserat utbildningen till lärarna i
högre utsträckning anser Gunvor Lövgren, Institutionen för omvårdnad. Janne 
Karlsson , anser att det är nödvändigt med ytterligare insatser för de lärare som
kommer in i utbildningen andra och tredje året. Det är viktigt att de lärare som kom-
mer in sent i utbildningen också använder sig av den tillgängliga tekniken för att
helhetsintrycket för studenterna ska bli bra. De lärare som intervjuades inför första
terminen påtalade inte några direkta brister i utbildningen. En lärare önskade sig mer
utbildning medan en annan lärare kände sig väl förberedd.

Samtliga lärare säger i intervjuerna att de inte funderat så mycket kring undervis-
ning via videokamera. Hos en lärare fanns en farhåga att det skulle kännas stelt att
prata inför en kamera medan en annan lärare bara konstaterade att det kommer att
kännas ovant. Den tredje läraren trodde att det skulle vara som vid traditionella före-
läsningar – när föreläsningen väl är igång rullar det på. Samtliga lärarna tror vidare att
e-post kontakten med studenterna kommer att gå bra. Lärarnas förväntningar på stu-
denterna på utbildningen i Lycksele är att de ska vara motiverade och fokuserade. Att
gruppen i Lycksele är mindre än antalet studenter på det reguljära programmet fram-
hålls som något positivt. En av lärarna uttrycker en liten farhåga att det kan finnas
studenter som tror att det kommer att vara lättare än vad det faktiskt är att genomföra
utbildningen på detta sätt och att dessa studenter senare upptäcker motsatsen. Under-
visningsformen kan komma att innebära fler kontakter med enskilda studenter tror
en av lärarna. Undervisningen i Lycksele kommer vara en kombination av traditionel-
la föreläsningar och nätburen undervisning. Vid start och avslut av kurserna planerar
lärarna att närvara i Lycksele. Lärarna uppskattade vid intervjutillfällena att antalet
dagar i Lycksele skulle bli cirka fem per fempoängskurs. Under introduktionskursen
var antalet planerade dagar på plats i Lycksele det dubbla.

Samtliga intervjuade lärare tror att nätburen undervisning är mer tidskrävande än
traditionell undervisning, åtminstone initialt. Upplägget på föreläsningar måste pla-
neras om vid videkonferensföreläsningar. Vid traditionella föreläsningar kan tre 
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minuters pass läggas vid samma tillfälle. Att köra så långa pass är inte lämpligt med
videokonferensteknik – målsättningen är att begränsa passen till  minuter per till-
fälle – detta kräver ett annat upplägg på föreläsningarna. Vid sidan av tekniken finns
andra faktorer som lärarna också påtalar gör undervisning på utbildningen i Lyckse-
le mer tidskrävande än undervisning på den reguljära utbildningen. Lärarna tar här
främst upp användandet av problem baserat lärande (). Lärarna är inte negativa till
 som pedagogisk idé men tror att det är en mer krävande undervisningsform. När
det gäller  finns viss erfarenhet av pedagogiken bland lärarna.  har tillämpats på
Sjuksköterskeprogrammet i Umeå men inte fullt ut vilket den kommer att göras på
utbildningen i Lycksele. Britt-Marie Oja, programansvarig, tror att  till en början
kan vara förvirrande för studenterna, speciellt för de studenter som inte varit i kon-
takt med utbildning på ett tag. Men hon tror att detta kommer att ordna sig. Lärarna
har erfarenhet av  och vet när kriserna brukar komma. Genom handledning kan
problemen motverkas. Upplägget på första terminen på Sjuksköterskeprogrammet i
Lycksele skiljer sig från termin ett på den reguljära utbildningen, följden på kurserna
har stuvats om, detta tas också upp som något som kräver mer tid i form av förbere-
delsearbete.

Det har funnits en oro på institutionen att Lyckseleutbildningen kommer att ta
resurser från den reguljära utbildningen. För att motverka oron har projektgruppen
för Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele varit mycket noga med att redovisa resursan-
vändningen i projektet och kompensera reguljärutbildningen för motsvarande uttag.

I intervjuerna med lärarna framkommer att det varit positivt med en -
samordnare på institutionen som underlättat den tekniska delen av förberedelserna.
-samordnaren har bland annat byggt upp informationsstrukturen på webbplattfor-
men Pingpong, det så kallade ”trädet”. Med en fungerande informationsstruktur un-
derlättas arbetet framöver.

 – Hur gick det till? En utvärdering av Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele



“Sofia” — // — : — page  — #i
i

i
i

i
i

i
i

. Studenterna

I det här avsnittet följer en presentation av geografiskt upptagningsområde för Sjuk-
sköterskeprogrammet i Umeå respektive Lycksele samt andra skillnader och likheter
bland studenterna i bakgrund, erfarenhet av universitetsstudier, förväntningar och vil-
ka faktorer som varit viktiga för valet av utbildning. Diskussionen nedan baseras på
uppgifter från Verket för Högskolestudier () samt den enkät som de studenter som
antagits till utbildningen på respektive ort ombads svara på.

. Sökande studenter

Sjuksköterskeprogrammet i Umeå har  platser. Till dessa platser var antalet sökan-
de , varav . procent var kvinnor. Bland de sökande hade drygt en femtedel
detta som första handsalternativ. Den geografiska spridningen var god, ansökningar-
na kommer från hela landet, men de allra flesta kommer från Umeå eller Skellefteå
kommun. Den genomsnittliga åldern bland de sökande till utbildningen i Umeå var
 år. I Lycksele finns  platser på sjuksköterskeprogrammet. Till dessa platser sökte
 studenter (. procent kvinnor), varav . procent hade detta som förstahand-
salternativ. De sökande till Lycksele är i genomsnitt statistiskt signifikant äldre än
de i Umeå, den genomsnittliga åldern i Lycksele är  år och de sökande kommer i
första hand från Lycksele kommun och närliggande inlandskommuner. Utbildningen
i Lycksele hade fler sökande per plats än Umeå, . sökande per plats jämfört med
.. Skillnaden blir tydligare vid en studie av hur många som sökt respektive ort i
första hand. Antalet första hands sökande per plats var . i Umeå och . i Lyckse-
le. Även vid en nationell jämförelse är andelen första hands sökande per plats hög i
Lycksele. Sjuksköterskeprogram med start vårterminen  ges på  platser i landet.
Flest förstahandssökande per plats har Högskolan Dalarna. Sjuksköterskeprogrammet
i Lycksele kommer på en delad :e plats tillsammans med Högskolan Gävle. Se tabell
A i appendix A. Intervjuerna som gjorts i samband med utvärderingen visar att an-
talet sökande till utbildningen i Lycksele varit över förväntan för några medan andra
trodde att det skulle bli många sökande.

. De antagna studenterna

De studenter som antagits till sjuksköterskeprogrammet vid första antagningen på re-
spektive studieort kommer i första hand från Västerbottens län. Till utbildningen i
Lycksele kommer så gott som samtliga från kommuner i Västerbottens län. När det
gäller utbildningen i Umeå är den geografiska spridningen något större även om Väs-
terbottens län dominerar som upptagningsområde. Ingen av studenterna som antagits
i Umeå har Lycksele som hemkommun. Tre av dem som antagits till utbildningen i
Lycksele har hemadress i Umeå. Den geografiska lokaliseringen av studieorten är i bå-
da fallen viktig för de studenter som antagits. I den enkät som studenterna ombads
fylla i så graderade Lyckselestudenterna betydelsen av att utbildningen ges i Lycksele
till att i genomsnitt vara näst intill mycket viktig. Umeåstudenterna anser att Umeå
som utbildningsort var i genomsnitt viktig men inte så viktig som Lyckselestudenter-
na graderade ortens betydelse. En tänkbar faktor som också kan ha påverkat kon-
centrationen till kommuner i Västerbotten inland till utbildningen i Lycksele är att
den omfattande marknadsföringen av denna utbildning i huvudsak koncentrerades

 Se tabell A i appendix för mer detaljer kring geografisk tillhörighet på de sökande.

 Skillnaden är signifikant, t-värdet är .

 Medelvärdet för Umeå är . och för Lycksele .. Skillnaden är statistiskt signifikant, t-värdet är ..
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Tabell : Ranking av utbildningsalternativ (procent inom parantes)

Rankning Lycksele Umeå
Sökande Antagna Sökande Antagna

:a handsalternativ  (.)  (.)  (.)  (.)
:a handsalternativ  (.)  (.)  (.)  (.)
:e handsalternativ  (.)  (.)  (.)  (.)
:e handsalternativ  (.)  (.)  (.)  (.)
:e handsalternativ  (.) –  (.)  (.)
:e handsalternativ  (.) –  (.)  (.)
Totalt  ()  ()  ()  ()

Tabell : Ålder, deskriptiv statistik.

Statistiska Lycksele Umeå
Sökande Antagna Sökande Antagna

Genomsnitt . . . .
Minimum    

Maximum    

Standardavvikelse . . . .
Antal    

till detta område. Se tabell A i appendix A och tabell B i appendix B för mer infor-
mation kring geografiskt upptagningsområde. Av dem som antagits till Lycksele har
. procent av studenterna detta som förstahands alternativ, motsvarande siffra för
Umeå är . procent. Se tabell  nedan.

Tabell .
Bland de studenter som antagits till Lycksele hade  procent även sökt sjukskö-

terskeprogrammet med Umeå som studieort. Denna siffra är lägre bland de antagna
studenterna till programmet i Umeå, här har . procent även sökt samma utbild-
ning i Lycksele. Från enkäten till studenterna framgår att det var inte så viktigt för
någon av studerandegrupperna att utbildningen ges av Institutionen för omvårdnad
vid Umeå universitet. Det var andra faktorer, vilka berörts ovan och fler kommer att
presenteras nedan, som var viktigare än detta för valet av utbildning.

Den genomsnittliga åldern för de som antagits till de  platserna i Lycksele re-
spektive de  platserna i Umeå är högre än motsvarande beräkning på de sökande.
För de antagna studenterna i Lycksele är genomsnittlig ålder  och i Umeå  och
skillnaden är statistiskt signifikant. Se tabell  nedan.

Tabell .
Andelen män som antagits till utbildningen i Lycksele respektive Umeå är i båda

fallen lägre än andelen män som sökte sjuksköterskeprogrammet på respektive ort.
När det gäller Umeå är andelen män . procent medan den i Lycksele är  procent.

Kan vi dra några slutsatser utifrån detta? Eftersom det rör sig om deskriptiv sta-
tistik och inte några djupare statistiska analyser bör detta ske med en viss försiktighet.
Den bild som framkommer är att sjuksköterskeprogrammet i Lycksele attraherar äldre
sökande, som rankar detta alternativ högre än andra studiealternativ och de kommer i
första hand från Västerbottens inland. Sjuksköterskeprogrammet i Umeå lockar i jäm-
förelse med Lycksele yngre sökanden som inte rankar detta alternativ högt i lika hög
grad som i Lycksele, den geografiska spridningen är också större än i Lyckselefallet.
Ett generellt intryck gällande båda utbildningsorterna är att de inte attraherar första-
hands sökande från södra delarna av Sverige. Andelen män och kvinnor som sökt och
antagits till Lycksele respektive Umeå är approximativt lika stora för orterna, ungefär
 procent av de sökande var män, medan motsvarande siffra för de som antagits är
cirka  procent. Bland de personer som intervjuats i samband med utvärderingen
fanns det en förväntan om att den -profil som präglat marknadsföringen av sjuk-

 t-värdet är ..

 – Hur gick det till? En utvärdering av Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele



“Sofia” — // — : — page  — #i
i

i
i

i
i

i
i

sköterskeprogrammet i Lycksele skulle locka till sig fler manliga sökande än reguljära
utbildningen i Umeå, men så verkar inte vara fallet.

. Studenterna i Lycksele

Av de  studenter som antogs i första urvalet till sjuksköterskeprogrammet i Lycksele
tackade  stycken nej till sin plats. Av dessa sju var sex stycken kvinnor. Den genom-
snittliga åldern bland dem som tackade nej är . år, alla utom två har Lycksele som
förstahandsalternativ och två studenter har även sökt reguljärutbildningen i Umeå och
då rankat detta alternativ högre än Lycksele. Samtliga reserver som kallades till de sju
reservplatserna i första omgången var kvinnor. Efter första reservintaget gjordes sedan
två intag till för att fylla de  platserna. Genomsnittsåldern på dessa är något lägre än
på dem som tackade nej till sin plats, . år. Ingen av dessa sju har sökt utbildningen
i Umeå och de har alla Lycksele som sitt förstahandsalternativ. Alla utom en kommer
från Västerbottens län, varav tre från Umeå kommun.

. Studenternas bakgrund

Studenterna i Lycksele är, vilket konstaterades tidigare, i genomsnitt äldre än studen-
terna i Umeå och kommer i huvudsak från Västerbottens inland varav Lycksele kom-
mun utgör hemkommun för ungefär en tredjedel av studenterna. Från den enkät som
studenter från båda orterna besvarat går det att utläsa en hel del annan intressant in-
formation avseende levnadsförhållanden, studiebakgrund och tidigare sysselsättning
än den som presenterats ovan. Svarsfrekvensen på enkäten till Umeåstudenterna är
. procent och i Lyckselefallet är den . procent.

.. Levnadsförhållanden

Det är en tydlig skillnad mellan studerande från de båda orterna i levnadsförhållanden.
Nästan samtliga (. procent) av de studenter som besvarat enkäten i Lycksele är gift
eller sammanboende. Motsvarande siffra i Umeå är  procent. Det finns även en
tydlig skillnad i boendeform. Lyckselestudenterna bor i huvudsak i en villa som de
äger (. procent) medan de huvudsakliga boendeformerna bland Umeåstudenterna
är hyreslägenhet alternativt studentbostad. Andelen studenter som har barn är högre
i Lycksele jämfört med Umeå,  procent jämfört med . procent. Genomsnittligt
antal barn bland Lyckselestudenterna är statistiskt signifikant högre än motsvarande
i Umeå, . barn per student i Lycksele jämfört med . barn per student i Umeå.

I enkäten tillfrågades studenterna hur många gånger de bytt bostadsort de senaste 
åren. Även här finns en skillnad mellan de två orterna. Bland Umeåstudenterna är det
ungefär en fjärdedel som aldrig flyttat under denna period medan drygt  procent av
Lycksele studenterna uppger att de bott kvar på samma ort under de senaste  åren.
Den bild som framträder är att Lyckselestudenterna i högre grad än Umeåstudenterna
lever i en relativt bofast familj med barn som bor i villa. Bland Umeåstudenterna är
det lika vanligt att vara gift/sammanboende som ensamstående och de hyr sin bostad i
högre grad än de äger den. Frekvenser och deskriptiv statistik för levnadsförhållanden
finns i tabellerna B och B i appendix B.

.. Studiebakgrund

När det gäller studiebakgrunden är skillnaden mellan studerandegrupperna inte lika
tydlig som för levnadsförhållanden även om skillnader finns. Drygt en tredjedel av

 t-värdet är .
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Umeåstudenterna behövde komplettera sina tidigare studier för att ha behörighet till
Sjuksköterskeprogrammet. Motsvarande siffra i Lycksele är drygt  procent. Det är
vanligare (drygt  procent) bland Umeåstudenterna att ha läst vid universitet tidiga-
re än bland studenterna i Lycksele, där en tiondel gjort detta. En del av litteraturen
på Sjuksköterskeprogrammet är på engelska varför studenterna tillfrågades i enkäten
om de läst kurslitteratur på engelska tidigare. Bland Lyckselestudenterna svarade 
procent att så var fallet och motsvarande siffra för Umeå är . procent. Studenter-
na tillfrågades även om hur de upplever svårighetsgraden av att läsa engelsk text. De
ombands markera detta på en skala från  till , där  är mycket lätt och  svarar mot
mycket svårt. Här finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan studerandegrup-
perna. Det genomsnittliga värdet svarar i båda fallen mot en medelsvår nivå (genom-
snittet ligger bland Umeåstudenterna på . och i Lycksele på .). Det finns ingen
statistiskt belagd skillnad mellan Umeå och Lycksele i genomsnittligt antal timmar
som studenterna förväntar sig lägga ner på studier under en vecka. De förväntar sig
att lägga ner ungefär  timmar i genomsnitt. Det är heller inte någon skillnad mellan
grupperna i hur de tror att deras ekonomi kommer att påverkas av studierna jämfört
med innan de påbörjade sin utbildning. De fick ange detta på en skala mellan  och 
där  är mycket sämre,  är mycket bättre och  motsvarar inte alls. Båda grupperna
tror i genomsnitt att ekonomin kommer att bli sämre. Studenterna ombads vidare
att uppskatta hur de tror att deras tid till hushållsarbete, fritid och rekreation samt
till socialt umgänge kommer att påverkas av studierna jämfört med innan. Även här
tillämpades en sjugradig skala från mycket mindre tid till mycket mer tid. Det är en
signifikant skillnad mellan Lycksele och Umeå i frågan om tid till samtliga alternati-
ven. Lyckselestudenterna tror i genomsnitt att de kommer att ha mindre tid till alla
tre aktiviteterna medan Umeåstudenterna tror att de ska ha lite mindre tid till detta.
Mer information kring detta finns i tabellerna B, B och B i appendix.

.. Tidigare sysselsättning

Många av studenterna har uppgivit att de hade anställning innan de påbörjade sina
studier. De flesta av dessa arbetade inom offentlig sektor och i en majoritet av fallen
var arbetet relaterat till vårdsektorn. Det var fler som hade en anställning bland Lyck-
selestudenterna, . procent att jämföra med . procent i Umeå och de har också
högre representation bland yrken relaterade till vården (. procent att jämföra med
. procent). Andelen fast anställda bland Lycksele studenterna är . procent och
bland Umeå studenterna . procent. Det är betydligt fler bland Umeåstudenterna
som valt att lämna sin anställning i samband med att de började studera, hela .
procent, medan inte fullt en femtedel av Lyckselestudenterna sagt upp sig. De allra
flesta i båda grupperna har uppgivit att de kunde ha fortsatt sin anställning om de ve-
lat men att de valde att börja läsa istället och det främsta skälet som uppges är behovet
av personlig utveckling. Detta understryks av att studenterna i genomsnitt graderade
personlig utvecklig till att vara en mycket viktig faktor för valet av utbildning. Ingen
av de studenter i Lycksele som saknade anställning innan påbörjade studier var ar-
betslös. De studerade eller var hemma med barn. En majoritet av de Umeåstudenter
som inte hade fast anställning var studerande (. procent). Om de inte studerade
var de arbetslösa (. procent), i beredskapsarbete (. procent) eller gjorde något
annat (vad har inte uppgivits). I den enkät som nämndes ovan ombads studenterna
gradera betydelsen av en rad andra faktorer för valet av utbildning varav en var att
utbildningen ger en sjuksköterskeexamen. På en skala från  (saknar betydelse) till
 (avgörande betydelse) uppger Lycksele studenterna att denna faktor nästan var av
avgörande betydelse, genomsnittet ligger på .. Denna faktor var även mycket viktig
bland Umeåstudenterna även om den inte var lika avgörande som bland Lyckselestu-
denterna. I Umeåfallet är genomsnittet .. Den genomsnittliga skillnaden mellan
Lycksele och Umeå är statistiskt signifikant (t-värdet är .). Det har dessutom varit
viktigare i båda grupperna att utbildningen ger en sjuksköterskeexamen än att den ger
en universitetsexamen. Detta var en annan faktor som studenterna ombands gradera
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i enkäten. Båda grupperna angav dessutom i genomsnitt att det var mycket viktigt att
utbildningen leder till ett intressant jobb liksom att det är en intressant utbildning.
Den bild som visar sig pekar på att studenterna gjort ett aktivt val att börja på sjukskö-
terskeprogrammet och att detta inte varit en utväg från arbetslöshet. Mer information
kring detta finns i tabellerna B, B och B i appendix B.

. Framtiden

I enkäten ombads studenterna svara på frågor om de önskar specialisera sig efter exa-
men, hur de tror att deras ekonomi kommer att påverkas efter examen jämfört med
innan de började på sjuksköterskeprogrammet, på vilken ort de helst vill arbeta efter
examen samt hur mycket högre lön de skulle krävas för att få dem att ta anställning
på en annan ort än deras förstahandsalternativ. För både Umeå och Lycksele gäller att
de allra flesta (. respektive . procent) i dagsläget har för avsikt att specialisera sig.
Det populäraste alternativet är akutsjukvård (runt  procent i båda fallen), följt av
Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar i Umeå respektive distriktsjuksköterska
i Lycksele. Psykiatrisk vård lockar ingen och vård av äldre endast . procent i Umeå
och ingen i Lycksele. Enligt Institutionen för omvårdnad speglar detta inte behovet av
specialistutbildade sjuksköterskor, det är precis tvärtom, där behovet är som störst vill
nästan ingen specialisera sig.

I en fråga i enkäten om önskad ort för framtida anställning hade studenterna möj-
lighet att välja mellan Lycksele, annan ort i Lappland än Lycksele, Umeå, Skellefteå,
Stockholm eller Norge. Dessa alternativ ansågs mest relevanta med tanke på den geo-
grafiska tillhörighet som studenterna har. Det kan dock vara en svaghet i enkäten
att det saknades ett alternativ söder om Stockholm. Studenterna i Lycksele önskar i
huvudsak anställning efter examen på sin hemort. En tredjedel vill arbeta i Lycksele,
drygt hälften på annan ort i Lappland än Lycksele och en tiondel i Umeå. Ingen i
Lycksele önskar arbete i Skellefteå, Stockholm eller Norge. Av intervjuer med repre-
sentanter från Akademi Norr framgår att de också tror att studenterna kommer att
bli kvar inom regionen efter examen. Umeåstudenterna vill till en majoritet, . pro-
cent, arbeta i Umeå efter examen. De tydligaste alternativen till detta är Stockholm
eller Norge där i båda fallen . procent önskar anställning efter examen. Endast .
procent respektive . procent vill arbeta i Lycksele respektive Skellefteå. Något fler
av Umeåstudenterna vill till en annan ort än Lycksele i Lappland, . procent. När
det gäller frågan om hur mycket mer studenterna vill ha i lön för att ta en anställ-
ning på en annan ort än sitt förstahandsval är svarsfrekvensen betydligt lägre än för
enkäten som helhet. Många har istället uppgivit att lönens storlek inte har någon
betydelse för var de vill arbeta efter examen. Familjens totala situation och en öns-
kan om att bo kvar på den nuvarande bostadsorten har angetts som skäl. Bland dem
som har fyllt i önskad löneskillnad vill Lyckselestudenterna ha signifikant mer i lön i
genomsnitt än Umeåstudenterna för att ta anställning i Stockholm eller Norge men
signifikant mindre i genomsnitt för ett arbete i Lycksele. Det finns inga signifikanta
löneanspråksskillnader när det gäller Umeå, Skellefteå eller annan ort i Lappland än
Lycksele. Från enkäten går att utläsa att Lyckselestudenterna har en något mer positiv
syn på sin ekonomiska situation efter studietiden i genomsnitt jämfört med Umeåstu-
denterna. De fick uppskatta detta utifrån  alternativ där  motsvarar mycket sämre, 
är mycket bättre och  är ingen påverkan alls. I Umeå tror studenterna i genomsnitt
att deras ekonomiska situation efter examen kommer att bli lite bättre medan Lyckse-
lestudenterna tenderar i genomsnitt att förvänta sig en bättre ekonomisk situation. Se
tabellerna B, B och B i appendix B för mer detaljer.

 Den geografiska tillhörigheten var via uppgifter från VHS känd innan enkäten utformades.

 Umeåstudenterna graderade detta till  i genomsnitt medan motsvarande siffra bland Lyckselestudenterna
är ., t-värdet är ..

. Studenterna 
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. Sammanfattning och slutsatser

Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet fick under år  uppdraget att
utforma en Sjuksköterskeutbildning i Lycksele med - och glesbygdsprofil. Akademi
Norr är beställare av utbildningen och projektet koordinerades av UnivEx vid Umeå
universitet. Från beställarens sida motiveras utbildningssatsningen av en brist på sjuk-
sköterskor i regionen och en nettomigration från regionen. Utbildningen kostar mer
än motsvarande universitetsförlagda utbildning. En stor del av merkostnaderna för-
klaras av höga startkostnader. Undervisningen är till stora delar nätburen. Detta har
bland annat inneburit att studenterna utrustats med varsin dator och webbkamera.
För att kunna genomföra nätburen undervisning har en konferensstudio byggts upp i
Umeå med en mottagarenhet i Lycksele.

Institutionen för omvårdnad har förberett sig väl inför utbildningens start vår-
terminen . Projektet har letts av en projektsekreterare och en projektledare från
institutionen. Med i projektgruppen har även en representant från UnivEx och en pro-
gramansvarig varit. En så kallad  samordnare har anställts vid institutionen. Cent-
rum för utbildningsteknik vid Umeå universitet () har bistått institutionen med
tekniskt stöd, identifikation av utrustningsbehov samt utbildning av berörda lärare.
Projektgruppen har gjort studieresor till utbildningsorter som tidigare har praktiserat
nätburen undervisning. Syftet med resorna har varit att samla erfarenheter och före-
bygga problem. Under utvärderingen har vi träffat de lärare som varit inblandade i
undervisningen i Lycksele under den första terminen, projektsekreteraren, projektle-
daren, UnivEx, representanter från Akademi Norr och den programansvarige. Vårat
samlade intryck är att projektet är väl genomarbetat och de vi intervjuat genomsyras
av en positiv attityd till utbildningen i Lycksele. Institutionen har med all sannolikhet
fått insikter i nätburen undervisning som de kan ha nytta av inför eventuella liknande
uppdrag i framtiden. Erfarenheterna från Lycksele kan förmodligen även vara till nytta
för Sjuksköterskeprogrammet i Umeå. Institutionens egen målsättning med projektet
är att ge en så god sjuksköterskeutbildning som möjligt och att den ska vara av minst
samma kvalitet som motsvarande universitetsförlagda utbildning. Det är för tidigt att
säga något om huruvida denna målsättning nåtts eller inte. Det får utvärderingen av
de terminsvisa enkäterna som  åtagit sig att ansvara för samt institutionens eg-
na kursutvärderingar utvisa. Institutionen har dock all anledning att vara nöjd så här
långt. Antalet sökande och antalet sökande i första hand visade på ett stort intresse för
utbildningen i Lycksele.

Från den enkät som studenterna fick och svarade på i början av terminen går det
att utläsa att Sjuksköterskeprogrammet attraherat en ny grupp studenter. Lyckselestu-
denterna skiljer sig åt i levnadsförhållanden, ålder, sysselsättning innan utbildning-
en startade och är mindre flyttningsbenägna jämfört med Umeåstudenterna. De här
studenterna skulle sannolikt inte ha valt universitetsstudier om inte Sjuksköterskepro-
grammet getts i Lycksele. På en fråga i enkäten om vad de skulle gjort om utbildningen
i Lycksele inte blivit av svarade nästan alla att de skulle fortsatt sina arbeten. Drygt 
procent skulle ha fortsatt arbeta som undersköterska, nästan  procent som vård-
biträde i Lycksele,  procent uppger att de skulle ha arbetat som vårdbiträde på en
annan ort än Lycksele, . procent skulle ha varit barnlediga, . procent skulle jobba
inom ambulansen och . procent skulle ha sökt sjuksköterskeprogrammet på en an-
nan ort än Lycksele. Detta indikerar att Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele inte är
ett alternativ till arbetslöshet. De här studenterna vill verkligen bli sjuksköterska.

Med motsvarande utbildning i Umeå som referens kan vi dra slutsatsen att de två
orterna bör betraktas som komplement till varandra snarare än två konkurrerande
utbildningsalternativ. Utbildningen i Lycksele bör inte heller betraktas som en arbets-
marknadspolitisk åtgärd. Ingen av studenterna i Lycksele var arbetslös vid ansöknings-
tillfället, nästan samtliga arbetade och många av dessa hade fast anställning.

Kartläggningen av studenterna visar även att Akademi Norr nått sin målgrupp.
Studenterna är väl förankrade i regionen och har i enkäten uppgivit att de önskar
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stanna kvar i regionen efter examen. Det ska bli spännande att se hur många av stu-
denterna som verkligen gör det. Först då kan en regionalekonomisk analys av den
här utbildningssatsningen göras. Behovet av sjuksköterskor i Akademi Norr regionen
har uppskattats till  nyanställningar den närmaste femårsperioden. Arbetsmarkna-
den ser god ut för studenterna. Det ska bli intressant att se vilka insatser som görs från
landstingskommunal och kommunal sida i syfte att rekrytera de examinerade sjukskö-
terskorna. Lycksele kommun uppskattar att deras behov av sjuksköterskor uppgår till
 och uppger att de ska vara tidigt ute i rekryteringsarbetet. Kommunen och lands-
tingskommunen är båda finansiärer av utbildningen samtidigt som de i egenskap av
potentiella arbetsgivare konkurrerar om de färdiga studenterna.

Utbildningen finansieras av statliga medel, Akademi Norr, Lycksele kommun och
Södra lapplands sjukvårdsdistrikt. Utbildningen kostar ungefär . miljoner kronor
av vilka . miljoner kronor motsvarar en universitetsförlagd sjuksköterskeutbildning.
En sjuksköterska i Lycksele kostar nästan en halv miljon kronor medan en sjukskö-
terska i Umeå kostar   kronor. Men, i Lyckselekostnaderna ingår höga start-
och utvecklingskostnader. Dessa kostnader avser bland annat utrustning som kan an-
vändas om utbildningen ges fler gånger. Akademi Norr har uttryckt en önskan om att
så ska bli fallet.

Sjuksköterskeprogrammet faller väl inom den ambitionsnivå som UnivEx redovi-
sade i  dokumentet. De färdiga studenterna kommer sannolikt att vara lätta att
omsätta på arbetsmarknaden i regionen. Undervisningen är nätburen och studierna är
möjliga att genomföra hemifrån.

Den fortsatta utvärderingen av det här projektet kommer att studera hur utbild-
ningen fortskrider, om tekniken fungerar bra och om den överbygger de geografiska
avstånden mellan lärare och studenter. Det ska vidare bli intressant att följa hur pro-
filområdena uppfattas av studenterna. Den regionalekonomiska analys som avslutar
utvärderingen kommer att bli spännande liksom om fler intag till utbildningen kom-
mer att göras innan de första studenterna tar examen.

 – Hur gick det till? En utvärdering av Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele



 

Appendix A. Tabeller baserade på uppgifter från Verket för Högskolestudier (VHS) och 

Statistiska Centralbyrån (SCB). 

 
Tabell A1. Geografisk spridning, antal sökande och antagna studenter i Lycksele och 

Umeå, länsvis. Procent inom parentes. 
   
Län Lycksele Umeå 
 Sökande Antagna Sökande Antagna 
Stockholms län 14 (5.3) - 71 (10.4) 4 (5.0) 
Uppsala län - - 11 (1.6) - 
Södermanlands län 1 (0.4) - 15 (2.2) - 
Östergötlands län 4 (1.3) - 14 (2.1) - 
Jönköpings län - - 10 (1.5) - 
Kronobergs län 1 (0.4) - 5 (0.7) - 
Kalmar län 1 (0.4) - 5 (0.7) - 
Gotlands län 3 (1.1) - 1 (0.1) - 
Blekinge län - - 3 (0.4) - 
Skåne län 4 (1.3) - 28 (4.1) - 
Hallands län 2 (0.7) - 7 (1.1) - 
Göteborgs- och Bohus län 10 (3.8) - 45 (6.6) 3(3.8) 
Älvsborgs län 3 (1.1) - 16 (2.3) 1 (1.3) 
Skaraborgs län 3 (1.1) - 8 (1.2) 2 (2.5) 
Värmlands län 1 (0.4) - 11 (1.6) - 
Örebro län 2 (0.7) - 10 (1.5) - 
Västmanlands län 3 (1.1) - 8 (1.2) - 
Dalarnas län 3 (1.1) - 11 (1.6) 1 (1.3) 
Gävleborgs län - - 16 (2.3) 1 (1.3) 
Västernorrlands län 11 (4.2) - 45 (6.6) 9 (11.3) 
Jämtlands län 12 (4.5) - 25 (5.1) 1 (1.3) 
Västerbottens län 154 (58.1) 29 (96.7) 230 (33.8) 54 (67.5) 
Norrbottens län 33 (12.5) 1 (3.3) 76 (11.2) 4 (5.0) 
Totalt 265 (100) 30 (100) 681 (100) 80 (100) 

 



 

 

Tabell A2. Sökande statistik hela Sverige. Sjuksköterskeutbildningar med start VT 2002. 
     
Utbildningsalternativ Universitet/Högskola Antal Antal  Antal sökande 
   platser sökande i  1:a hand/plats 
   1:a hand  
SJUKSK. DI GOTLAND KAROLINSKA INSTITUTET 15 65 4.3
SJUKSK. NORRTÄLJE KAROLINSKA INSTITUTET 30 64 2.1
SJUKSK. DIST. BOLLNÄS HÖGSKOLAN I GÄVLE 16 37 2.3
SJUKSK. DIST. HUDIKSVALL HÖGSKOLAN I GÄVLE 16 45 2.8
SJUKSK.PROG. HALMSTAD HÖGSKOLAN I HALMSTAD 26 120 4.6
SJUKSK.PROG. VARBERG HÖGSKOLAN I HALMSTAD 42 73 1.7
SJUKSK. KARLSTADS UNIVERSITET 60 174 2.9
SJUKSK. MALMÖ HÖGSKOLA 15 62 4.1
SJUKSK. DI. AVESTA HÖGSKOLAN DALARNA 8 17 2.1
SJUKSK. DI. LUDVIKA HÖGSKOLAN DALARNA 8 27 3.4
SJUKSK. DI. LYCKSELE UMEÅ UNIVERSITET 30 106 3.5
SJUKSK. DI. VANSBRO HÖGSKOLAN DALARNA 8 17 2.1
SJUKSK. DI. KAROLINSKA INSTITUTET 25 32 1.3
SJUKSK. LINKÖPING LINKÖPINGS UNIVERSITET 72 143 2
SJUKSK. NORRKÖPING LINKÖPINGS UNIVERSITET 64 104 1.6
SJUKSK.PROG. D MORA HÖGSKOLAN DALARNA 16 33 2.1
SJUKSK.PROG. ESKILSTUNA MÄLARDALENS HÖGSKOLA 81 118 1.5
SJUKSK.PRROG. SKEÅ UMEÅ UNIVERSITET 25 49 2
SJUKSK.PROG. VÄSTERÅS MÄLARDALENS HÖGSKOLA 81 128 1.6
SJUKSK.PROG. UMEÅ UMEÅ UNIVERSITET 75 138 1.8
SJUKSK.PROG. LUNDS UNIVERSITET 100 295 3
SJUKSK.PROG. VÄXJÖ UNIVERSITET 50 128 2.6
SJUKSK.PROG. HÖGSKOLAN DALARNA 20 104 5.2
SJUKSK.PROG. HÖGSKOLAN I KALMAR 60 104 1.7
SJUKSK.PROG. HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD 75 148 2
SJUKSK.PROG. LULEÅ TEKN. UNIVERSITET 50 223 4.5
SJUKSK.PROG. BLEKINGE TEKN. HÖGSKOLA 75 116 1.5
SJUKSK.PROG. HÖGSKOLAN I GÄVLE 32 111 3.5
SJUKSK.PROG. HÖGSKOLAN I SKÖVDE 120 159 1.3
SJUKSK.PROG. HÖGSKOLAN I TROLLH./UDDV. 95 175 1.8
SJUKSK.PROG. RÖDA KORSETS HÖGSKOLA 60 196 3.3
SJUKSK.PROG. SOPHIAH. SJUKSK. SKOLA 50 132 2.6
SJUKSK.PROG. GÖTEBORGS UNIVERSITET 100 446 4.5
SJUKSK.PROG. ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 30 107 3.6
SJUKSK.PROG. HÄLSOHÖGSK. I JÖNKÖPING 75 165 2.2
SJUKSK.PROG. ÖREBRO UNIVERSITET 60 185 3.1
SJUKSK.PROG. UPPSALA UNIVERSITET 110 197 1.8
SJUKSK.UTB. MALMÖ HÖGSKOLA 90 242 2.7
SJUKSK.UTB. SUNDSVALL MITTHÖGSKOLAN 55 77 1.4
SJUKSK.UTB. ÖSTERSUND MITTHÖGSKOLAN 50 91 1.8
SJUKSK.UTB. HÖGSKOLAN I BORÅS 100 193 1.9
SJUKSK.UTB. KAROLINSKA INSTITUTET 150 393 2.6
 



 

 
Tabell A3. Nettomigration (inflyttade – utflyttade) åldersgruppen 20 – 44 år Akademi Norr regionen 

perioden 1997 - 2001 
      
 1997 1998 1999 2000 2001 
Kramfors -82 -146 -154 -187 -156 
Sollefteå -179 -135 -195 -219 -112 
Strömsund -101 -110 -132 -105 -97 
Vindeln -37 -16 -22 -8 -1 
Malå -30 -33 -40 -50 -16 
Storuman -18 -51 -41 -74 -63 
Sorsele -12 -29 3 -22 -14 
Dorotea -10 -17 -26 0 -22 
Vilhelmina -30 -79 -39 -54 -100 
Åsele -30 -18 -35 -6 -14 
Lycksele -100 -105 -87 -131 -22 
Arvidsjaur -56 -86 -65 -38 5 
Arjeplog -14 -20 -19 -27 -31 
Totalt -699 -845 -852 -921 -643 
 

Tabell A4. Nettomigrationen för Lycksele kommun perioden 1997-2001. 
      
 År 
 1997 1998 1999 2000 2001 
Total nettomigration (inflyttade – utflyttade) -130 -140 -115 -113 -38 
Nettomigration per åldersgrupp   
20-24 -55 -47 -77 -90 -29 
25-29 -15 -35 -2 -42 1 
30-34 -5 -13 -4 7 10 
35-39 -13 -3 -8 -8 4 
40-44 -12 -7 4 2 -8 
Total nettomigration 20-44 år -100 -105 -87 -131 -22 
Andel nettomigration i åldern 20-44 år av total 
nettomigration i procent. 

76 75 76 115 58 

 



 

 

Appendix B. Tabeller baserade på studerande enkäterna. 

 
Tabell B1. Frekvenser levnadsförhållanden. 

   
 Umeå Lycksele 
 Antal Procent Antal Procent 
Kvinnor 54 81.8 28 93.3 
Män 12 18.2 2 6.7 
  
Ålder  
<20 år 13 19.7 2 6.7 
21-25 år 36 54.5 6 20.0 
26-30 år 6 9.1 4 13.3 
31-35 år 6 9.1 6 20.0 
36-40 år 4 6.1 7 23.3 
41-45 år 5 16.7 
>45 år 1 1.5  
  
Gift/sammanboende 33 50.0 29 96.7 
Singel 33 50.0 1 3.3 
  
Boende  
Äger villa 7 10.6 22 73.3 
Hyr villa 1 1.5 1 3.3 
Äger bostadsrätt 3 4.5 1 3.3 
Hyr bostadsrätt 4 6.1 1 3.3 
Hyr lägenhet 27 40.9 3 10.0 
Studentbostad 15 22.7  
Inneboende 9 13.6  
  
Har barn 12 18.8 21 70.0 
  
Har aldrig flyttat 14 21.2 20 66.7 
  
N 66 30  

 
Tabell B2. Frekvenser geografisk spridning boende innan utbildning. 

   
 Umeå Lycksele 
 Antal Procent Antal Procent 
Stockholms län 1 1.5 0 0 
Kalmar län 2 3.0 0 0 
Skaraborg län 3 4.5 0 0 
Gävleborgs län 1 1.5 0 0 
Västernorrlands län 6 9.0 0 0 
Jämtlands län 0 0 1 3.4 
Västerbottens län 46 69.7 29 96.6 
Norrbottens län 7 10.6 0 0 
  
Lycksele kommun 0 0 10 30.0 
  
Umeå kommun 35 53.0 2 6.6 
  
N 66 30  
 



 

Tabell B3. Frekvenser sysselsättning innan utbildning. 
   
 Umeå Lycksele 
 Antal Procent Antal Procent 
Hade anställning innan 44 66.7 25 83.3 
Offentlig anställd 34 75.6 23 92.0 
Fast anställning 24 53.3 19 79.2 
Lämnat anställning 28 63.6 4 16.0 
  
Skäl till att lämna arbete  
Fick ej fortsätta 4 9.1 2 9.1 
Kunde inte fortsätta (arbetsmiljö, 
hälsa) 

1 2.3 0 0 

Ville inte fortsätta 39 88.6 22 91.6 
  
Tidigare arbete vård relaterat 24 57.1 23 74.2 
  

Om inte anställning innan utbildning – sysselsättning 
Arbetslös 3 14.3 0 0 
Studerande 13 61.9 4 80.0 
Beredskapsarbete 2 9.5 0 0 
Arbete i hemmet 0 0 1 20.0 
Annat 3 14.3 0 0 
  
N 66 30  
 

Tabell B4. Frekvenser studievana/val av studieort. 
   
 Umeå Lycksele 
 Antal Procent Antal Procent 
Har kompletterat utbildning för 
behörighet 

24 36.4 19 63.3 

Har studerat på universitet tidigare 20 30.8 3 10.0 
Har läst engelsk kurslitteratur 32 48.5 9 30.0 
  
Sjuksköterskeprogrammet = första 
hands val  

62 93.9 28 93.3 
 

Umeå resp. Lycksele = första hands 
val 

60 90.9 28 93.3 

  
Tidigare erfarenhet av vården 48 72.7 29 96.7 
  
N 66 30  
 



 
Tabell B5. Deskriptiv statistik. 

    
Variabel Statistiska Umeå Lycksele 
Antal barn Minimum 0 0 
 Maximum 3 7 
t-värde=6.0 Medelvärde 0.4 1.9 
 Standardavvikelse 0.9 1.6 
Antal flyttar Minimum 0 0 
 Maximum 11 8 
t-värde=1.7 Medelvärde 1.9 1.2 
 Standardavvikelse 1.9 2.1 
Upplevd svårighet Minimum 1 1 
Att läsa engelsk Maximum 7 7 
Litteratur Medelvärde 3.7 3.5 
t-värde=0.5 Standardavvikelse 1.5 1.4 
Datorvana Minimum 2 1 
 Maximum 7 7 
t-värde=1.2 Medelvärde 4.5 4.2 
 Standardavvikelse 1.4 1.4 
Vana av e-post Minimum 1 1 
 Maximum 7 7 
t-värde=2.5 Medelvärde 4.9 3.9 
 Standardavvikelse 2.0 1.8 
Vana Internet Minimum 1 1 
 Maximum 7 7 
t-värde=2.7 Medelvärde 4.9 4.0 
 Standardavvikelse 1.6 1.5 
Förväntat antal  Minimum 5 25 
Studietimmar/vecka Maximum 65 72 
 Medelvärde 38.8 41.1 
t-värde=1.0 Standardavvikelse 11.3 9.0 
Syn på nätburenhet Minimum 3 
 Maximum 7 
 Medelvärde 5.2 
 Standardavvikelse 1.2 
Ekonomi under studietiden Minimum 1 1 
 Maximum 7 4 
t-värde=1.2 Medelvärde 2.20 1.9 
 Standardavvikelse 1.12 0.9 
Ekonomi efter studietiden Minimum 1 3 
 Maximum 7 7 
t-värde=2.0 Medelvärde 5 5.7 
 Standardavvikelse 1.7 0.9 
 



 
Tabell B6. Frekvenser specialisering och framtida arbetsort . 

   
 Umeå Lycksele 
 Antal Procent Antal Procent 
Specialisering  
Akutsjukvård 27 42.9 12 40.0 
Allmän hälso- och sjukvård 1 1.6 2 6.7 
Hälso- och sjukvård för barn och 
ungdomar 

24 38.1 5 16.7 

Psykiatrisk vård 0 0 0 0 
Vård av äldre 1 1.6 0 0 
Distriktsköterska 4 6.3 6 20.0 
Jag har inte för avsikt att 
specialisera mig 

6 9.5 5 16.7 

  
Val av arbetsort  
Lycksele 1 1.5 10 33.3 
Annan ort i Lappland än Lycksele 4 6.2 17 56.7 
Umeå 40 61.5 3 10.0 
Skellefteå 2 3.1 0 0 
Stockholm 9 13.8 0 0 
Norge 9 13.8 0 0 
N 66 30  
 

Tabell B7. Deskriptiv statistik, ersättning för att ta jobb på annan ort än första hands valet. 
 
Variabel/ort Statistiska Umeå Lycksele 
Lycksele Minimum 0 0 
 Maximum 20000 5000 
t-värde=2.4 Medelvärde 7319.4 3350.0 
 Standardavvikelse 5134.1 1667.5 
Annan ort i Lappland än Minimum 2000 2000 
Lycksele Maximum 30000 10000 
 Medelvärde 8308.8 4583.3 
t-värde=1.5 Standardavvikelse 5859.5 2973.5 
Umeå Minimum 0 3000 
 Maximum 18000 10000 
t-värde=0.7 Medelvärde 4384.6 5750.0 
 Standardavvikelse 5965.7 2261.3 
Skellefteå Minimum 0 3000 
 Maximum 20000 12000 
t-värde=0.8 Medelvärde 5437.5 6636.4 
 Standardavvikelse 4484.3 2838.1 
Stockholm Minimum 0 5000 
 Maximum 18000 100000 (20000) 
t-värde=2.9 Medelvärde 5580.7 20000 (12000) 
 Standardavvikelse 4064.3 26970.4 
Norge Minimum 1000 1 
 Maximum 30000 100000 (20000) 
t-värde=2.2 Medelvärde 8785.7 20545.55 (12600.1)  
 Standardavvikelse 5996.0 27097.4 
 



 
Tabell B8. Deskriptiv statistik påverkan på olika faktorer av studierna. 

    
Variabel Statistiska Umeå Lycksele 
Tid till hushållsarbete Minimum 1 1 
 Maximum 6 6 
t-värde=2.9 Medelvärde 3.4 2.7 
 Standardavvikelse 1.1 1.1 
Tid till fritid rekreation Minimum 1 1 
 Maximum 7 6 
t-värde=2.1 Medelvärde 3.6 3.0 
 Standardavvikelse 1.3 1.2 
Tid till socialt umgänge Minimum 1 1 
 Maximum 7 6 
t-värde=2.5 Medelvärde 3.7 2.9 
 Standardavvikelse 1.5 1.1 
 



 
Tabell B9. Deskriptiv statistik, betydelse av olika faktorer för valet av utbildning. 

    
  Umeå Lycksele 
Intressant utbildning Minimum 2 2 
 Maximum 5 5 
t-värde=0.06 Medelvärde 4.08 4.07 
 Standardavvikelse 0.83 0.69 
Personlig utveckling Minimum 1 3 
 Maximum 5 5 
t-värde=1.60 Medelvärde 3.94 4.23 
 Standardavvikelse 0.88 0.68 
Intressant jobb Minimum 3 3 
 Maximum 5 5 
t-värde=1.75 Medelvärde 4.47 4.23 
 Standardavvikelse 0.62 0.68 
Glesbygdsperspektiv Minimum 0 
 Maximum 5 
 Medelvärde 2.87 
 Standardavvikelse 1.50 
Möjlighet till studier hemma Minimum 1 
 Maximum 5 
 Medelvärde 3.93 
 Standardavvikelse 1.26 
Att utb. ges i Umeå/Lycksele Minimum 0 0 
 Maximum 5 5 
t-värde=2.56 Medelvärde 2.94 3.87 
 Standardavvikelse 1.62 1.70 
Ger universitetsexamen Minimum 0 0 
 Maximum 5 5 
t-värde=1.13 Medelvärde 2.60 2.20 
 Standardavvikelse 1.63 1.52 
Ger sjuksköterskeexamen Minimum 0 3 
 Maximum 5 5 
t-värde=2.29 Medelvärde 3.79 4.33 
 Standardavvikelse 1.19 0.71 
Ges av institutionen för Minimum 0 0 
Omvårdnad vid UmU Maximum 5 4 
 Medelvärde 1.89 1.67 
t-värde=0.71 Standardavvikelse 1.46 1.24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendix C. Den enkät som skickades till studenterna i Umeå respektive Lycksele. 

 

Utvärdering av ”Sjuksköterskeprogrammet” vid Umeå universitet, kursort Umeå.  
Nedan följer ett antal frågor som är avsedda att beskriva bakgrund, erfarenheter och 
förväntningar hos studenter antagna till Sjuksköterskeprogrammet i Umeå respektive 
Lycksele. Vid sammanställning och presentation av denna enkät kommer Dina uppgifter 
behandlas konfidentiellt. En del frågor besvaras med kryss, andra med en uppgift som Du 
fyller i själv och en del besvaras med en markering på en graderad skala. När det gäller 
kryssfrågorna ber vi Dig fylla i endast ett alternativ. 
 
1. Allmänna frågor 
Frågorna i detta avsnitt syftar till att ge en uppfattning om studenternas ålder, 
levnadsförhållanden och geografiska tillhörighet. Denna information är viktig för 
bakgrundbeskrivningen av utbildningen och ger en bild av vem som är intresserad av 
sjuksköterskeprogrammet. 
 
1.1 Kön: 
 Kvinna 
 Man 

 
1.2 Hur gammal är Du? 
 < 20 år 
 21-25 år 

 26-30 år 
 31-35 år 

 36-40 år 
 41-45 år 

 > 46 år 
 

 
1.3 Civilstånd, är Du 
 Gift/Sammanboende 
 Ensamstående 
 Annat, vad?______________________________________________________________ 

 
1.4 Har Du hemmavarande barn?  
 Nej 
 Ja. Ange ålder för vart och ett av barnen: 

 Ålder   Ålder   Ålder 
Barn nr 1   Barn nr 4   Barn nr 7  
Barn nr 2   Barn nr 5   Barn nr 8  
Barn nr 3   Barn nr 6   Barn nr 9  
 
1.5 Vilken typ av bostad bor Du i för närvarande? 
 Villa eller radhus som jag äger eller är delägare i 
 Villa eller radhus som jag hyr 
 Bostadsrättslägenhet som jag äger eller är delägare i 
 Bostadsrättslägenhet som jag hyr 
 Hyresrättslägenhet 
 Studentbostad 
 Inneboende (inkluderar boende i föräldrabostad) 
 Annat, vad?______________________________________________________________ 

 
1.6 Vilken är Din födelseort?__________________________________________________  
 
1.7 Vilken var Din bostadsort vid ansökningstillfället? _____________________________ 



 
1.8  Hur många gånger har Du bytt bostadsort den senaste 10-årsperioden? ____gånger. 
 
1.9 Hade Du ett arbete när Du sökte sjuksköterskeprogrammet? (Beredskapsarbete eller 
annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd samt feriearbete under studier räknas inte som 
arbete) 
 Ja, i så fall vad?______________________________________________ Gå till avsnitt 2 
 Nej – Gå till avsnitt 3 (hoppa över avsnitt 2) 

 
Frågor till Dig som hade ett arbete när Du sökte till sjuksköterskeprogrammet 

 
2.1 Arbetade Du inom privat eller offentlig sektor när Du sökte 
sjuksköterskeprogrammet?  
 Den privata sektorn 
 Den offentliga sektorn 

 
2.2 Hade Du en fast anställning när Du sökte sjuksköterskeprogrammet?  
 Ja  
 Nej  

 
2.3 Har Du nu fullständigt lämnat den anställning som Du hade när Du sökte 
sjuksköterskeprogrammet eller är Du tjänstledig?  
 Jag har fullständigt lämnat arbetet  
 Jag är tjänstledig  

 
2.4 Vilket var det viktigaste skälet till att Du lämnade ditt arbete för att gå 
sjuksköterskeprogrammet? Kryssa endast för ett alternativ – det alternativ som passar 
bäst 
 Jag hade inte fått fortsätta med mitt arbete (pga. uppsägning, vikariat som upphörde, 

permittering eller dylikt) 
 Jag hade inte kunnat fortsätta med arbetet pga. hälsan och/eller arbetsmiljön 
 Jag hade ett arbete som jag både hade kunnat och fått fortsätta med, men jag ville inte det. 

Det viktigaste skälet till att jag inte ville fortsätta med mitt arbete var:  
 ________________________________________________________________________ 
Gå vidare till avsnitt 4 om Du svarat på avsnitt 2. 
 

Fråga till Dig som inte hade ett arbete när Du sökte till sjuksköterskeprogrammet 
 
3.1 Hur var situationen för Dig som inte hade ett arbete när Du sökte 
sjuksköterskeprogrammet? Kryssa endast för ett alternativ – det alternativ som passar 
bäst 
 Jag var arbetslös  
 Jag studerade 
 Jag deltog i beredskapsarbete, ALU eller i annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
 Jag arbetade i hemmet (t.ex. med tillsyn av eget barn) 
 Annat, i så fall vad?________________________________________________________ 



4 Din studiebakgrund 
 
4.1 Behövde Du komplettera Din utbildning för att vara behörig att söka till 

Sjuksköterskeprogrammet? 
 Ja, i så fall med vad?_______________________________________________________ 
 Nej  

 
4.2 Har Du studerat vid universitet eller högskola tidigare? 
 Ja 
 Nej 

 
4.3 Om Du har svarat Ja på fråga 4.2, ange nedan kurs, antal poäng och när 

utbildningen avslutades. Om Du har läst ett helt program behöver Du inte 
specificera enskilda kurser inom ramen för programmet. 

Kursbenämning Antal poäng Årtal 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
4.4 Har Du tidigare läst kurslitteratur på engelska? 
 Ja 
 Nej 

 
4.5 Hur upplever Du att det är att läsa engelsk text? Gör en markering med ett kryss på 
skalan. 
Mycket svårt     Mycket lätt 
1 2 3 4 5 6 7 
 
4.6 Hur omfattande är Din datorvana med avseende på att arbeta i 
ordbehandlingsprogram?  
Ingen alls Mycket liten    Mycket stor
1 2 3 4 5 6 7 
4.7 Hur omfattande är Din vana av att kommunicera via e-mail?  
Ingen alls Mycket liten    Mycket stor
1 2 3 4 5 6 7 
 
4.8 Hur omfattande är Din vana av att arbeta med Internet? Med detta menas till 
exempel att söka information på Internet. 
Ingen alls Mycket liten    Mycket stor
1 2 3 4 5 6 7 
 



 
5. Val av utbildning och förväntningar 
 
5.1 Var Sjuksköterskeprogrammet Ditt förstahandsval? 
 Ja  
 Nej, i så fall, vilket var Ditt förstahandsval?____________________________ 

 
5.2 Var Umeå Ditt förstahandsval av kursort? 
 Ja  
 Nej, i så fall, vilket var Ditt förstahandsval?____________________________ 

 
5.3 Antag att den sjuksköterskeutbildning Du nu går, inte skulle ha kunnat startas, 
vilken tror Du att Din huvudsakliga sysselsättning hade varit just nu?________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
5.4 Har Du tidigare erfarenhet av att arbeta inom vården (till exempel sommarjobb, 

praktik, vikariat)? 
 Ja, i så fall, med vad?__________________________________________ 
 Nej 

 
5.5 Hur mycket tid (i timmar) förväntar Du Dig att lägga ner på studier totalt 

(inkluderar all verksamhet med koppling till utbildningen) per vecka?___________ 
timmar. 

 
5.6  I vilken omfattning förväntar Du Dig att studierna under studietiden kommer att 

 påverka Din tid till (markera med ett kryss per alternativ) 
 Mycket 

mindre tid 
Mindre tid Lite mindre 

tid 
Inte alls Lite mer tid Mer tid Mycket 

mer tid 
 1 2 3 4 5 6 7 
Hushållsarbete        
Fritidsaktiviteter
/rekreation 

       

Socialt umgänge        
 
5.7 Hur förväntar Du dig att studierna kommer att påverka Din ekonomiska situation 

under studietiden jämfört med innan Du påbörjade Dina studier? Markera med ett 
kryss. 

Mycket 
sämre 

Sämre Lite sämre Inte alls Lite bättre Bättre Mycket 
bättre 

1 2 3 4 5 6 7 
 



 

 
5.8  Vilka faktorer har varit viktiga för Dig vid valet av utbildning? Värdera 
 nedanstående alternativ genom att sätta ett kryss i tabellen, där  

0=saknar betydelse  2=ganska viktig  4=mycket viktig  
1=inte så viktig 3=viktig  5=avgörande betydelse 

Notera att flera alternativ kan ges samma rangordning, d.v.s. ha samma betydelse för valet av utbildning. 
Faktor Betydelse 
 0 1 2 3 4 5
Intressant utbildning.       
Ger mig personlig utveckling.       
Leder till ett intressant jobb.       
Lokaliserad i Umeå.       
Ger mig en universitetsexamen (ej nödvändigtvis sjuksköterskeexamen).       
Ger mig en sjuksköterskeexamen.       
Ges av institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.       
 
5.9 Beskriv kort Dina förväntningar på utbildningen:________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Framtiden 
 
6.1 När Du har tagit Din sjuksköterskeexamen har Du möjlighet att specialisera Dig 

inom något område. Ange nedan med ett kryss vilket område Du idag tror att Du 
kommer att specialisera Dig inom. Kryssa endast för ett alternativ – det alternativ som 
passar bäst. 

 Akutsjukvård 
 Allmän hälso- och sjukvård 
 Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 
 Psykiatrisk vård 
 Vård av äldre 
 Distriktssköterska 
 Jag har idag inte för avsikt att specialisera mig efter avslutad utbildning. 

 
6.2 Hur förväntar Du dig att studierna kommer att påverka Din ekonomiska situation 
efter studietiden jämfört med när Du påbörjade Dina studier? Markera med ett kryss. 
Mycket 
sämre 

Sämre Lite sämre Inte alls Lite bättre Bättre Mycket 
bättre 

1 2 3 4 5 6 7 
 
6.3 Antag att Du efter avslutad sjuksköterskeutbildning ställs inför alla följande 
erbjudanden om arbeten. Vilket alternativ tror Du att Du i första hand kommer att 
välja? Ange bara ett alternativ – det alternativ Du tycker är bäst. 
 Ett arbete som sjuksköterska i Lycksele 
 Ett arbete som sjuksköterska i en ort i Lappland annan än Lycksele 
 Ett arbete som sjuksköterska i Umeå  
 Ett arbete som sjuksköterska i Skellefteå 
 Ett arbete som sjuksköterska i Stockholm 
 Ett arbete som sjuksköterska i Norge 



 
6.4 Hur mycket högre lön skulle Du behöva få i de andra alternativen för att Du hellre 
skulle välja dessa än det förstahandsalternativ Du angivit i föregående fråga? Ange för 
vart och ett av alternativen den ökning av månadslönen brutto (d.v.s. inklusive skatt) 
som skulle få Dig att välja det alternativet hellre än förstahandsalternativet 

 I Lycksele I en ort i 
Lappland 
annan än 
Lycksele 

I Umeå  I Skellefteå I Stockholm I Norge 

Ökning av månadslön 
brutto för att jag skulle 
välja detta alternativ 
(lämna rutan för 
förstahandsalternativet 
blank) 

      

 
Här finns det plats att lämna övriga synpunkter:__________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Tack för Din medverkan! Har Du frågor angående enkäten är Du välkommen att höra 
av Dig till oss! 
 
Sofia Lundberg  Maria Fåhraeus 
FD, Forskare   Forskningsassistent 
CERUM   CERUM 
090 –786 52 06  090 – 786 93 30 
sofia.lundberg@econ.umu.se  maria.fahraeus@cerum.umu.se 
 



 

 
Utvärdering av ”Sjuksköterskeprogrammet” vid Umeå universitet, kursort Lycksele.  

Nedan följer ett antal frågor som är avsedda att beskriva bakgrund, erfarenheter och 
förväntningar hos studenter antagna till Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele respektive 
Umeå. Vid sammanställning och presentation av denna enkät kommer Dina uppgifter 
behandlas konfidentiellt. En del frågor besvaras med kryss, andra med en uppgift som Du 
fyller i själv och en del besvaras med en markering på en graderad skala. När det gäller 
kryssfrågorna ber vi Dig fylla i endast ett alternativ. 
 
1. Allmänna frågor 
Frågorna i detta avsnitt syftar till att ge en uppfattning om studenternas ålder, 
levnadsförhållanden och geografiska tillhörighet. Denna information är viktig för 
bakgrundbeskrivningen av utbildningen och ger en bild av vem som är intresserad av 
sjuksköterskeprogrammet. 
 
1.1 Kön: 
 Kvinna 
 Man 

 
1.2 Hur gammal är Du? 
 < 20 år 
 21-25 år 

 26-30 år 
 31-35 år 

 36-40 år 
 41-45 år 

 > 46 år 
 

 
1.3 Civilstånd, är Du 
 Gift/Sammanboende 
 Ensamstående 
 Annat, vad?______________________________________________________________ 

 
1.4 Har Du hemmavarande barn?  
 Nej 
 Ja. Ange ålder för vart och ett av barnen: 

 Ålder   Ålder   Ålder 
Barn nr 1   Barn nr 4   Barn nr 7  
Barn nr 2   Barn nr 5   Barn nr 8  
Barn nr 3   Barn nr 6   Barn nr 9  
 
1.5 Vilken typ av bostad bor Du i för närvarande? 
 Villa eller radhus som jag äger eller är delägare i 
 Villa eller radhus som jag hyr 
 Bostadsrättslägenhet som jag äger eller är delägare i 
 Bostadsrättslägenhet som jag hyr 
 Hyresrättslägenhet 
 Studentbostad 
 Inneboende (inkluderar boende i föräldrabostad) 
 Annat, vad?______________________________________________________________ 

 
1.6 Vilken är Din födelseort?__________________________________________________  
 
1.7 Vilken var Din bostadsort vid ansökningstillfället? _____________________________ 
 
1.8  Hur många gånger har Du bytt bostadsort den senaste 10-årsperioden? ____gånger. 



 

 
1.9 Hade Du ett arbete när Du sökte sjuksköterskeprogrammet? (Beredskapsarbete eller 
annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd samt feriearbete under studier räknas inte som 
arbete) 
 Ja, i så fall vad?______________________________________________ Gå till avsnitt 2 
 Nej – Gå till avsnitt 3 (hoppa över avsnitt 2) 

 
Frågor till Dig som hade ett arbete när Du sökte till sjuksköterskeprogrammet 

 
2.1 Arbetade Du inom privat eller offentlig sektor när Du sökte 
sjuksköterskeprogrammet?  
 Den privata sektorn 
 Den offentliga sektorn 

 
2.2 Hade Du en fast anställning när Du sökte sjuksköterskeprogrammet?  
 Ja  
 Nej  

 
2.3 Har Du nu fullständigt lämnat den anställning som Du hade när Du sökte 
sjuksköterskeprogrammet eller är Du tjänstledig?  
 Jag har fullständigt lämnat arbetet  
 Jag är tjänstledig  

 
2.4 Vilket var det viktigaste skälet till att Du lämnade ditt arbete för att gå 
sjuksköterskeprogrammet? Kryssa endast för ett alternativ – det alternativ som passar 
bäst 
 Jag hade inte fått fortsätta med mitt arbete (pga. uppsägning, vikariat som upphörde, 

permittering eller dylikt) 
 Jag hade inte kunnat fortsätta med arbetet pga. hälsan och/eller arbetsmiljön 
 Jag hade ett arbete som jag både hade kunnat och fått fortsätta med, men jag ville inte det. 

Det viktigaste skälet till att jag inte ville fortsätta med mitt arbete var:  
 ________________________________________________________________________ 
Gå vidare till avsnitt 4 om Du svarat på avsnitt 2. 
 

Fråga till Dig som inte hade ett arbete när Du sökte till sjuksköterskeprogrammet 
 
3.1 Hur var situationen för Dig som inte hade ett arbete när Du sökte 
sjuksköterskeprogrammet? Kryssa endast för ett alternativ – det alternativ som passar 
bäst 
 Jag var arbetslös  
 Jag studerade 
 Jag deltog i beredskapsarbete, ALU eller i annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
 Jag arbetade i hemmet (t.ex. med tillsyn av eget barn) 
 Annat, i så fall vad?________________________________________________________ 



 

4 Din studiebakgrund 
 
4.2 Behövde Du komplettera Din utbildning för att vara behörig att söka till 

Sjuksköterskeprogrammet? 
 Ja, i så fall med vad?_______________________________________________________ 
 Nej  

 
4.2 Har Du studerat vid universitet eller högskola tidigare? 
 Ja 
 Nej 

 
4.4 Om Du har svarat Ja på fråga 4.2, ange nedan kurs, antal poäng och när 

utbildningen avslutades. Om Du har läst ett helt program behöver Du inte 
specificera enskilda kurser inom ramen för programmet. 

Kursbenämning Antal poäng Årtal 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
4.4 Har Du tidigare läst kurslitteratur på engelska? 
 Ja 
 Nej 

 
4.5 Hur upplever Du att det är att läsa engelsk text? Gör en markering med ett kryss på 
skalan. 
Mycket svårt     Mycket lätt 
1 2 3 4 5 6 7 
 
4.6 Hur omfattande är Din datorvana med avseende på att arbeta i 
ordbehandlingsprogram?  
Ingen alls Mycket liten    Mycket stor
1 2 3 4 5 6 7 
4.7 Hur omfattande är Din vana av att kommunicera via e-mail?  
Ingen alls Mycket liten    Mycket stor
1 2 3 4 5 6 7 
 
4.8 Hur omfattande är Din vana av att arbeta med Internet? Med detta menas till 
exempel att söka information på Internet. 
Ingen alls Mycket liten    Mycket stor
1 2 3 4 5 6 7 
 



 

5. Val av utbildning och förväntningar 
 
5.2 Var Sjuksköterskeprogrammet Ditt förstahandsval? 
 Ja  
 Nej, i så fall, vilket var Ditt förstahandsval?____________________________ 

 
5.2 Var Lycksele Ditt förstahandsval av kursort? 
 Ja  
 Nej, i så fall, vilket var Ditt förstahandsval?____________________________ 

 
5.3 Antag att den sjuksköterskeutbildning Du nu går inte skulle ha kunnat startas, 
vilken tror Du att Din huvudsakliga sysselsättning hade varit just nu?________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
5.4 Undervisningen på Sjuksköterskeprogrammet Lycksele är nätburen, den innehåller 
inslag av undervisning och kommunikation via e-mail och webbplattformen Pingpong 
samt informationsinhämtning via Internet. Hur förhåller Du Dig till detta? 
Mycket 
negativ 

  Neutral   Mycket 
positiv 

1 2 3 4 5 6 7 
Kommentarer:______________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5.5 Har Du tidigare erfarenhet av att arbeta inom vården (till exempel sommarjobb, 

praktik, vikariat)? 
 Ja, i så fall, med vad?__________________________________________ 
 Nej 

5.6 Hur mycket tid (i timmar) förväntar Du Dig att lägga ner på studier totalt 
(inkluderar all verksamhet med koppling till utbildningen) per vecka?___________ 
timmar. 

 
5.7 I vilken omfattning förväntar Du Dig att studierna under studietiden kommer att 

påverka Din tid till (markera med ett kryss per alternativ) 
 Mycket 

mindre tid 
Mindre tid Lite mindre 

tid 
Inte alls Lite mer tid Mer tid Mycket 

mer tid 
 1 2 3 4 5 6 7 
Hushållsarbete        
Fritidsaktiviteter
/rekreation 

       

Socialt umgänge        
 
5.8 Hur förväntar Du dig att studierna kommer att påverka Din ekonomiska situation 

under studietiden jämfört med innan Du påbörjade Dina studier? Markera med ett 
kryss. 

Mycket 
sämre 

Sämre Lite sämre Inte alls Lite bättre Bättre Mycket 
bättre 

1 2 3 4 5 6 7 
 



 

 
5.9 Vilka faktorer har varit viktiga för Dig vid valet av utbildning? Värdera 
nedanstående alternativ genom att sätta ett kryss i tabellen, där  

0=saknar betydelse  2=ganska viktig  4=mycket viktig  
1=inte så viktig 3=viktig  5=avgörande betydelse 

Notera att flera alternativ kan ges samma rangordning, d.v.s. ha samma betydelse för valet av utbildning. 
Faktor Betydelse 
 0 1 2 3 4 5
Intressant utbildning.       
Ger mig personlig utveckling.       
Leder till ett intressant jobb.       
Har ett glesbygdsperspektiv.       
Ger mig möjlighet att delvis sköta mina studier hemifrån eftersom 
utbildningen är nätburen. 

      

Lokaliserad i Lycksele.       
Ger mig en universitetsexamen (ej nödvändigtvis sjuksköterskeexamen).       
Ger mig en sjuksköterskeexamen.       
Ges av institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.       
 
5.10 Beskriv kort Dina förväntningar på utbildningen:_______________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
6. Framtiden 
 
6.2 När Du har tagit Din sjuksköterskeexamen har Du möjlighet att specialisera Dig 

inom något område. Ange nedan med ett kryss vilket område Du idag tror att Du 
kommer att specialisera Dig inom. Kryssa endast för ett alternativ – det alternativ som 
passar bäst. 

 Akutsjukvård 
 Allmän hälso- och sjukvård 
 Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 
 Psykiatrisk vård 
 Vård av äldre 
 Distriktssköterska 
 Jag har idag inte för avsikt att specialisera mig efter avslutad utbildning. 

 
6.2 Hur förväntar Du dig att studierna kommer att påverka Din ekonomiska situation 
efter studietiden jämfört med när Du påbörjade Dina studier? Markera med ett kryss. 
Mycket 
sämre 

Sämre Lite sämre Inte alls Lite bättre Bättre Mycket 
bättre 

1 2 3 4 5 6 7 
 
6.3 Antag att Du efter avslutad sjuksköterskeutbildning ställs inför alla följande 
erbjudanden om arbeten. Vilket alternativ tror Du att Du i första hand kommer att 
välja? Ange bara ett alternativ – det alternativ Du tycker är bäst. 
 Ett arbete som sjuksköterska i Lycksele 
 Ett arbete som sjuksköterska i en ort i Lappland annan än Lycksele 
 Ett arbete som sjuksköterska i Umeå  
 Ett arbete som sjuksköterska i Skellefteå 
 Ett arbete som sjuksköterska i Stockholm 



 

 Ett arbete som sjuksköterska i Norge 
 
6.4 Hur mycket högre lön skulle Du behöva få i de andra alternativen för att Du hellre 
skulle välja dessa än det förstahandsalternativ Du angivit i föregående fråga? Ange för 
vart och ett av alternativen den ökning av månadslönen brutto (d.v.s. inklusive skatt) 
som skulle få Dig att välja det alternativet hellre än förstahandsalternativet 

 I Lycksele I en ort i 
Lappland 
annan än 
Lycksele 

I Umeå  I Skellefteå I Stockholm I Norge 

Ökning av månadslön 
brutto för att jag skulle 
välja detta alternativ 
(lämna rutan för 
förstahandsalternativet 
blank) 

      

 
Här finns det plats att lämna övriga synpunkter:__________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Tack för Din medverkan! Har Du frågor angående enkäten är Du välkommen att höra 
av Dig till oss! 
 
Sofia Lundberg  Maria Fåhraeus 
FD, Forskare   Forskningsassistent 
CERUM   CERUM 
090 –786 52 06  090 – 786 93 30 
sofia.lundberg@econ.umu.se maria.fahraeus@cerum.umu.se 
 



 

Appendix D. Intervjuförteckning. 

 

Kommentar: De frågor som varit underlag vid intervjuerna presenteras inte här. Detta beror på 

att frågorna varit individuellt anpassade. Två av intervjuerna skedde via telefon. Det var tänkt 

att även personaldirektör Jan-Erik Köhler vid Lycksele lasarett skulle intervjuas. Han har 

tyvärr inte varit tillgänglig för någon intervju varför detta inte har hunnits med till denna 

presentation. 

 
Tabell D1. Förteckning över de personer som intervjuats i samban med utvärderingen. 
 
Namn Funktion i projektet Tidpunkt för första 

kontakt med projektet, 
arbetets starttidpunkt. 

Lilly Bäcklund Kommunalråd i Lycksele 1 januari 1999. 
Eva Carlsson Huvudansvarig lärare  April 2001. 
Kristina Holmlund Huvudansvarig lärare April 2001. 
Janne BM Karlsson Infrastruktur konsult, CUT Januari 2001. 
Daniel Lindgren Ledare Akademi Norr I början av 2000. 
Gunvor Lövgren Projektledare institutionen för omvårdnad. November 2000. 
Mitzie Nordh Huvudansvarig lärare April 2001. 
Britt-Mari Oja Programansvarig, Huvudansvarig lärare April 2001. 
Kerstin Reinholdsson Projektkoordinator UnivEx Oktober 1998. 
Per-Olov Sandman Projektledare institutionen för omvårdnad. November 2000. 
Ulf Ståhlbröst Högskoleansvarig Akademi Norr, Lycksele Lärcentrum Mars 2001. 
Eva Wiberg Marknadsföring Akademi Norr, Lycksele Lärcentrum Mars 2001. 
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Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, , har till
uppgift att initiera och genomföra forskning om regional utveckling,
bedriva flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forskningens
resultat till skilda samhällsorganisationer. Forskningsprojekten sker i
interaktion med de många vetenskapliga discipliner som berör det
regionalvetenskapliga forskningsfältet.

Publikationer i serien  Working Paper är arbetsrapporter som,
efter omarbetning, är avsedda för framtida publicering i andra sam-
manhang. Rapporterna distribueras enbart i begränsad upplaga.
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