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Studentinflytande vid Institutionen för hälsovetenskaper 

Studentinflytande – en kvalitetsfråga 
Örebro universitets Policy för studentinflytande (dnr 02243/2018) tar sin utgångspunkt i 1 kap. 4 § 

högskolelagen (1992:1434), där kvalitetsarbete pekas ut som en gemensam angelägenhet för såväl 

anställda som studenter. I policyn slås fast att ”en förutsättning för ett välfungerande studentinflytande 

är att universitetet initierar, stödjer och uppmuntrar vara studenters engagemang i utbildningen i 

synnerhet och i universitetets arbete i allmänhet.” 

Policyn lyfter fram betydelsen av en aktiv studentkår och utvecklingen av ändamålsenliga former för 

ett likvärdigt studentinflytande. Det understryks att studentinflytande ska betraktas som en ständigt 

pågående dialog mellan universitetets medarbetare och studenter. 

Även i ORU:s vision för 2018-2022 är ett av de strategiska målen inom utvecklingsområdet 

Utbildning med hög kvalitet att ”all utbildning präglas av /…/ studentinflytande...”. Det har således 

pekats ut som en viktig kvalitetsfaktor att studenterna har inflytande över sin utbildning. 

Former för studentinflytande 
Institutionen för hälsovetenskaper (HV) utgår i sitt arbete för ett levande studentinflytande från de 

former som beskrivs i Policy for studentinflytande. HV eftersträvar ett nära samarbete med Örebro 

studentkår och kårsektionerna Serum respektive GIH. 

I syfte att optimera förutsättningarna för studentmedverkan har nedanstående principer tagits fram i 

samverkan mellan HV och kårsektionerna. 

Rekrytering av studentrepresentanter 
Kårsektionerna ska ges möjlighet att presentera sig vid programintroduktioner.  

Om de inte har möjlighet att delta, kan en kort film om deras verksamhet istället visas. 

Information från kårsektionerna och Policy för studentinflytande läggs också upp på Blackboard i 

introduktionskursen. 

Tidpunkt och former för möten  
HV bör sträva efter att förlägga möten för institutionsledningsråd och liknande till eftermiddagstid. 

HV bör sträva efter att förlägga undervisningen så att den inte krockar med programråd.  

Möjlighet att delta digitalt bör alltid finnas. 

Studentmedverkan i programråd 
Kårsektionerna har inte möjlighet att utse representanter till alla programråd. HV måste själv bjuda in 

studenter till dessa, varvid det inte är säkert att en intresserad student är kåransluten. HV ska dock, 

efter studentens medgivande, meddela utbildningsbevakare inom berörd kårsektion vilka som är aktiva 

i programråd. Kårsektionen har då möjlighet att erbjuda stöd och inbjuda till samarbete med studenten.  

Möjlighet att delta digitalt i programråden bör alltid finnas. 
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Intyg om deltagande 
En student som under ett läsår aktivt deltagit i programråd eller institutionsledningsråd ska ha 

möjlighet att få ett intyg från HV, som bevis på sitt engagemang.  

Forum för studentmedverkan 
HV erbjuder studentmedverkan vid nedanstående forum och ska meddela kårsektionerna om 

eventuella förändringar planeras. 

 

Program/enhet Forum/beskrivning Mötesfrekvens 

Institutionen centralt Institutionsledningsråd: HV:s beredande organ som leds 

av prefekt och där ledningen deltar. 

Kallelse skickas till utbildningsbevakare på kårsektionerna 

GIH respektive Serum.  

1 gg/månad 

Grundnivå 

Arbetsterapeutprogrammet 

 

Programråd: 2 studenter/klass bjuds in tillsammans med 

representanter från lärargruppen och verksamheter där 

arbetsterapi bedrivs. 

1 gg/termin 

Ämnesmöte: Utbildningsbevakare inbjuds för deltagande i 

delar av mötet. 

3 ggr/termin 

Studeranderåd: Studenterna möter programansvarig för 

utbyte och samtal utifrån studenternas önskemål och 

agenda med fokus på aktuella utbildningsfrågor. 

2 lunchträffar/termin 

Terminsfika: Lärare och studenter inbjuds för att träffas 

över en fika, informellt med fokus på arbetsterapi och 

utbildningen. 

1 gg/termin 

Audionomprogrammet Programmöte 1 gg/månad 

Röntgensjuksköterskeprogrammet Programråd 2 ggr/termin 

Biomedicinska analytikerprogrammet 

 

Programråd 2 ggr/vårtermin 

1 gg/hösttermin 

Sjuksköterskeprogrammet Programråd: 2 studenter/termin.  2 ggr/termin 

Sports Management-programmet 

 

Programråd: Förutom programansvarig och 

studentrepresentanterna medverkar utbildningsbevakaren 

från GIH-sektionen. 

1 gg/termin  

Tränarprogrammet Programråd: 1-2 studenter/årskurs, utbildningsbevakare 

GIH och programansvarig. 

1-2 ggr/år 

Ämneslärarprogrammet med inriktning 

idrott och hälsa 

 

Programråd: När alla terminer är representerade är det 10 

studenter + programansvarig. Utbildningsbevakare vid GIH 

är alltid med och hjälper till att få fram representanter för 

varje termin.  

1 gg/termin 
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Avancerad nivå 

Magisterprogram i 

arbetsterapi/hörselvetenskap 

Programråd 1 gg/termin 

Masterprogram i idrott med inriktning 

fysiologi och medicin 

Programråd 

Individuell portfolio 

1-2 ggr/termin 

kontinuerligt 

Masterprogram i metoder inom 

medicinsk diagnostik  

Programråd 1 gg/vårtermin 

2 ggr/hösttermin 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

Ambulans 

Programråd: Oftast förlagd till höstterminen.  1 gg/år 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

Anestesi 

Programråd: 2 studenter. 1 gg/termin 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

Distriktsjuksköterska 

Programråd 1 - 2 ggr/termin 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

inriktning hälso- och sjukvård för barn 

och ungdom 

Programråd 1 gg/termin 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

inriktning akutsjukvård 

Programråd 1 gg/år 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

inriktning företagssjuksköterska 

Programråd: 2 studenter. 1 gg/termin 

Kurs- och programvärderingar 
Örebro universitet har, i enlighet med 1 kap. 14 § högskoleförordningen, antagit centrala riktlinjer för 

kursvärdering och kursanalys (dnr ORU 2020/04627). De innebär att det för varje kurs ska 

genomföras en skriftlig kursvärdering, som är utformad på samma sätt över hela universitetet. 

Studenterna svarar på kursvärderingen anonymt och frivilligt. 

Utöver kursvärderingar sker på HV även skriftliga programvärderingar inom flera program, där 

studenterna får lämna återkoppling på hela programmet. 

Att muntligt få lämna synpunkter i samband med lektioner eller liknande, nämns av kårsektionerna 

som väldigt positivt. HV ska uppmuntra lärare att aktivt inbjuda studenterna till dialog om 

undervisningen. 

Av högskoleförordningen och universitetets riktlinjer framgår att studenterna ska informeras om 

resultatet av kursvärderingar och om eventuellt planerade åtgärder. Kårsektionerna och HV är eniga 

om vikten av att detta sker. 

För att utvärderingar ska ge en representativ bild av studenternas upplevelse, är det av stor betydelse 

att deltagandet i dem är högt. Det är ett gemensamt ansvar för HV och kårsektionerna att arbeta för 

detta genom att informera och uppmuntra studenter att delta. 

 

Beslut om att anta denna riktlinje har fattats av prefekt Elisabeth Ericsson efter samverkan med 

kårsektionerna Serum och GIH samt efter föredragning av utredare Nicholas Ståhl-Haldosen. 
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