
Akademin Utbi ldning,  hälsa  och samhäl le—Omvårdnad 
Högskolan Dalarna  

Sammanlagt 553 studenter 
är registrerade hösten 2014 
på de olika programutbild-
ningar som ges inom Om-
vårdnad vid akademin Utbild-
ning, hälsa och samhälle . Av 
dessa läser 424 grundutbild-
ningen till sjuksköterska och 
129 läser ett program på 
avancerad nivå - antingen 
specialistutbildning mot Di-
strikt, vård av äldre eller 
psykiatri, eller barnmorske-
programmet.  
 
I genomsnitt bor 74% av de 
som läser sjuksköterskepro-
grammet i Dalarna.  Den 
typiska studenten är kvinna, 
28 år, boende i Dalarna, och 
saknar tidigare erfarenhet av 
studier på högskola eller 
universitet.  
 
En typisk student på något 
av specialistsjuksköterske– 
eller barnmorskeprogram-
met är också en kvinna som 
bor i Dalarna, men hon är 
något äldre och har erfaren-
het av högskole-/
universitetsstudier. 
 

 
Här ges en kort beskrivning av vilka de är utifrån olika 
bakgrundsfaktorer som ålder, kön och boendeort.  
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VEM  ÄR  STUDENTEN?  

ANTAGN I NG  T I L L  
S J UK SKÖTER SKEPROGRAMMET  

Sjuksköterskeutbildningen är 
den utbildning som har flest 
sökande vid Högskolan Da-
larna, och söksiffrorna har 
sett bra ut under många år. 
Under  tioårsperioden 2004-
2014 har det i genomsnitt 
funnits 3,3 sökande/

utbildningsplats. Mönstret 
har varit att söktrycket till 
hösten (ht) varit lite högre än 
till våren (vt) och därmed 
även antagningspoängen för 
att komma in på utbildning-
en. Betygen som behövs för 
att bli antagen har sakta 

stigit över tid och har för 
kvotgruppen som söker på 
gymnasiebetyg gått från ca 
14,0 till 15,9 för vt-
antagning och 16,0 till 17,5 
på ht-antagning (Se figur 1 
nästa sida).    



För antagning på högskole-
prov har det snarast varit en 
något vikande trend, samti-
digt som antagning via den 
kvotgruppen också har ökat. 
Tidigare låg siffrorna på 1,0 
på högskoleprovet eller lite 
under det, för att nu ligga på 
cirka 0,5 poäng vid vt- och 
0,7 vid ht-antagningen. 
 
Sammanlagt 88% av  pro-
grammets alla studenter är 
kvinnor. Männen utgör i 
genomsnitt 12% av studen-
terna med en variation från 
3,8 till 15,.3 % i de olika 
terminerna. Det stämmer 
väl överens med det riks-
genomsnitt av andelen 
män i sjuksköterskeutbild-

ning som legat stabilt un-
der flera år. Den genom-
snittliga åldern på studen-
terna sjunker sakta vilket 
troligen hänger ihop med 
att en större andel nog 
söker utbildningen mer 
direkt efter sin gymnasieut-
bildning. Studenter an-

tagna till den ”gamla ut-
bildningsplanen”, alltså 
studenter i nuvarande 
termin 3-6, har en medelål-
der på 31 år. De studenter 
som däremot antagits till 
den nya utbildningsplanen, 
alltså under våren eller 
hösten 2014, har en me-
delålder på 28 år. 

Sida  2 

VAR  BOR  S TUDENTERNA ?  

ANTAGN ING  ( FORT SÄTTN ING )  

kunna flytta över sina stu-
dier hit till oss och ta exa-
men här.  
Totalt  74%  av studenter-
na kommer från Dalarna 
(Figur 2). Sammanlagt 6% 
bor längs tågsträckningen 
från Falun mot Gävle och 
Örebro (pendlingsavstånd). 
Cirka 9% kommer från 
Uppsala/Stockholm-
regionen och återstoden 
11% kommer från andra 
delar av landet.  Andelen 
studenter med boendeort i 
regionen Stockholm-
Uppsala. Ser ut att öka.  
Tidigare har det varit ett 
ensiffrigt  antal men nu i 
termin ett har 19 stycken 
sin boendeort där. Våren 
2014 var det 13 stycken. 
Det kan vara ett nytt möns-
ter, men är för tidigt att 
riktigt slå fast att det är så.  
 
De flesta studenterna med 
boende i Dalarna bor i och 
runt Falun eller Borlänge 
(se Tabell 2 nästa sida). 
 

Studenterna vid sjukskö-
terskeprogrammet kommer i 
huvudsak från Dalarnas län, 
precis som tidigare. Hösten 
2013 bodde 71% i länet och 
nu hösten 2014 är det 74 % 
(Figur 2).  
 
Fördelningen över de sex 
terminerna visar en trend att 
andelen studenter som bor i 
länet ökar relativt sett ge-
nom utbildningen. Vid antag-
ning hösten 2014 bor 63% 
av studenterna i länet me-
dan 85% av de som läser 
termin 5 gör det. Det antyder 
att andelen studenter som 
avslutar/avbryter sina stu-
dier i högre grad inte bor i 
länet.  Det kan också hänga 
ihop med att studenter väljer 
att flytta till Dalarna mot 
slutet på utbildningen då det 
är mycket verksamhetsför-
lagd utbildning. Till den tren-
den bidrar också att högsko-
lan försöker möjliggöra för 
studenter som påbörjat sin 
utbildning vid en annan hög-
skola, eller universitet, att 

”Studenterna är ofta 

lite yngre när de börjar 

sina studier och har ett 

annat perspektiv på 

sina studier 
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Figur 1. Antal sökande/plats på sjuksköterskeprogrammet 

Figur 2. Studenternas boendeort  

hösten 2014. 



Vem är  s tudenten? 

Tabell 2. Studenternas boendeort i Dalarna. 

Det har dock blivit vanli-
gare på senare år att 
länets kommuner rekry-
terar sjuksköterskor di-
rekt från grundutbildning-
en. Tidigare var det abso-
lut vanligast att sjukskö-
terskor i kommunen 
hade tidigare erfarenhet 
av arbete inom lands-
tingsdriven vård. 

Totalt 63 % (383 stycken) av 
de 605 studenter som tog 
sin sjuksköterskeexamen 
under åren 2009 till 2013 
har vid något tillfälle  sedan 
haft en anställning som sjuk-
sköterska inom Landstinget 
Dalarna. Detta enligt en 
undersökning som Lands-
tinget Dalarna gjorde våren 
2014.  
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STUD I EAVBROTT  OCH  UPPEHÅLL   

VAR  BÖR JAR  MAN  ARBETA ?  

Det vanligaste skälet till av-
brott är byte av utbildning 
eller studieort  (Tabell 3). 
Det är nästan lika vanligt 
att man slutar för att det 
var fel utbildning eller att 
man har fått arbete, eller 
att man har bytt arbete.  
Det finns även en andel 
som tar studieuppehåll, 
och därigenom förlänger 
sin studietid. Nu under 
hösten 2014 är det 19 
studenter som har studie-
uppehåll, vilket motsvarar 
4,5 % av studentantalet. 

 

Ett mönster som har setts de 
sista åren är att färre studen-
ter avslutar sin utbildning på 
planerad tid. Efter den  3-
åriga utbildningstiden så tar 
ungefär  66% av studenterna  
i en klass sin examen.  Det 
är flera studenter som gör 
avbrott längs vägen idag. 
Under perioden våren 2012 
till och med våren 2014 har 
totalt 90 studenter begärt 
avbrott, d v s i genomsnitt 18 
studenter/termin. Det mots-
varar 4,2 % av studenterna/
termin.  

”63 % av studenterna 

som tog 

sjuksköterskeexamen 

2009-2013 har sedan 

arbetat i landstinget 

Dalarna 

Orter/OmrådenOrter/OmrådenOrter/OmrådenOrter/Områden T1T1T1T1 T2T2T2T2 T3T3T3T3 T4T4T4T4 T5T5T5T5 T6T6T6T6 TotaltTotaltTotaltTotalt 

Falun, Grycksbo, Enviken, Svärdsjö, Bjursås, Vika 24 22 14 13 16 11 100 

Borlänge , Idkerberget 14 8 8 9 11 12 62 

Ludvika, Grängesberg, Grangärde, Saxdalen, Sunnansjö, Fred-
riksberg, Smedjebacken, Söderbärke 

8 7 5 5 2 5 32 

Hedemora, Garpenberg, Dormsjö, Långshyttan, Dala Husby, 
Stjärnsund 

5 5 4 3 3 2 22 

Mora, Orsa, Våmhus, Sollerön, Färnäs 5 5 4 2 1 4 21 

Avesta, Krylbo, Folkärna, Fors 5 4 4 1 3 0 17 

Rättvik, Vikarbyn, Boda, Furudal, Ore 5 1 1 2 5 0 14 

Säter, Gustafs, Stora Skedvi 1 2 6 0 4 1 14 

Malung, Äppelbo, Lima, Vansbro, Dala-Järna, Transtrand 2 0 4 6 0 0 12 

Leksandsområdet 1 2 1 1 1 2 8 

Gagnef, Djurås, Mockfjärd, Dala-Floda, Djura 0 0 3 0 2 2 7 

Älvdalen, Idre 0 2 0 0 1 3 6 

Totalt från DalaTotalt från DalaTotalt från DalaTotalt från Dala----områdetområdetområdetområdet 70707070 58585858 54545454 42424242 49494949 42424242 315315315315 

Angiven avbrottsorsakAngiven avbrottsorsakAngiven avbrottsorsakAngiven avbrottsorsak AntalAntalAntalAntal 

Byte av program eller studieort 19 

Flytt 4 

Felval av utbildning eller yrke, fått annat arbete 18 

Graviditet/Barnledighet 2 
Egen eller närståendes sjukdom, personliga 
eller sociala skäl 12 

Övrig eller okänd orsak 35 

Totala avhopp vt12Totala avhopp vt12Totala avhopp vt12Totala avhopp vt12----ht14:ht14:ht14:ht14: 90 

Tabell 3. Avbrott från Sjuksköterskeprogrammet 
våren 2012 t.o.m. september 2014. 



Söktrycket till specialistut-

bildningarna har inte varit 

lika högt  som till grundut-

bildningen, men det har 

tidigare funnits flera reser-

ver att kalla in. Barn-

morskeprogrammet har 

genomgående ganska 

höga  söksiffror.  

Vid antagningen hösten 

2014 var situationen dock 

en annan. Högskolan hade 

denna gång totalt sett 

ganska många sökande, 

och antal 1:a handssö-

kande till utbildningen såg 

också ganska bra ut för de 

flesta specialistsjukskö-

terskeprogrammen (tabell 

4). 

MEN,…...det var relativt få 

studenter som påbörjade 

sina studier.  Antalet  nej 

tack till den erbjudna plat-

sen och avhopp har varit 

betydligt större än vanligt.  

 

Av de 30 platser som 

fanns till specialistutbild-

ningen Vård av äldre och 

Psykiatri så har bara hälf-

ten av platserna fyllts.  

Distriktssköterskeprogram-

met har nästan fyllt plat-

serna.  

 

Orsakerna till detta är inte 

helt utredda, men det ver-

kar finnas en tydlig kopp-

ling till i vilken mån man 

har fått tjänstledigt från sitt 

arbete eller fått ekono-

miskt stöd av sin arbetsgi-

vare för att kunna genom-

föra sina studier. 
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STUDENTERNAS  Å LDER  OCH  KÖN  

PROGRAM  PÅ  AVANCERAD  NIVÅ  
( S PEC IAL I S T S J UK SKÖTERSKA ,  BARNMORSKA )  

I Distriktssjuksköterskepro-

grammet var studenterna i 

genomsnitt 35 år gamla nu 

hösten 2014. De studenter 

som nu läser termin 3 har 

dock en medelålder på 40 

år.  En förklaring till ålder-

skillnaden kan vara det 

högre behörighetskravet 

som införts,  att ha kandi-

datexamen, vilket kan ha 

begränsat 

möjligheter-

na för en del 

med äldre 

utbildning 

som just 

saknar kan-

didatexamen 

sedan tidi-

gare. 

Studenter som antagits till 

specialistutbildningen Vård 

av äldre nu i höst 2014 är 

i genomsnitt 40 år gamla. 

Där finns det ingen grupp 

att jämföra med då det 

inte var något intag till 

utbildningen för ett år se-

dan.  

Totalt 129 personer stude-

rar inom specialistutbild-

ningarna och barnmorske-

programmet, varav 90% är 

kvinnor och 10% är män. 

Männen återfinns framför 

allt inom specialistutbild-

ningen psykiatri.  

 

Studenter antagna till 

barnmorskeprogrammet 

eller till någon specialistut-

bildning är i genomsnitt 36 

år gamla.  
 

I specialistutbildningen 

Psykiatri var studenterna 

som antogs hösten 2014 i 

genomsnitt 37 år,  vilket är 

ungefär likadant som året 

innan.  

”Ganska många 

sökande—men ganska 

få som börjar studera” 

 

ProgramutbildningProgramutbildningProgramutbildningProgramutbildning 
Sökande Sökande Sökande Sökande 
totalttotalttotalttotalt 

Sökande Sökande Sökande Sökande 
1:a hand1:a hand1:a hand1:a hand 

Sökande/ Sökande/ Sökande/ Sökande/ 
platsplatsplatsplats 

Specialistutbildning Distrikt 
154 70 2,3 

Specialistutbildning Psykiatri 
75 42 1,4 

Specialistutbildning Vård av äldre 
66 17 0,6 

Barnmorskeprogrammet (vt2014) 
133 52   

TotalTotalTotalTotal 
428 181   

AntagnaAntagnaAntagnaAntagna    

28 

15 

15 
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Tabell 4. Åldersfördelning i program på avancerad nivå 

Tabell 4. Antal sökande till program på avancerad nivå 2014. 



Vem är  s tudenten? 

På specialistutbildningarna 
och barnmorskeprogrammet 
finns en större andel studen-
ter som bor utanför Dalarna. 
Ett skäl är bland annat eta-
blerade samarbeten, exem-
pelvis har vi samarbete med 
Värmland om utbildning av 
barnmorskor i den regionen.  

Men ofta handlar det om att 
det upplägg av studierna och 
den pedagogik som används 
vid högskolan attraherar 
studenter från ett större 
geografiskt område. Det har 
exempelvis varit tydligt att 
ganska många studenter 
från Värmland t. ex.  läser till 
distriktssköterska i Dalarna.  

Av de 129 som nu läser ett 
program på avancerad nivå 
kommer 61 stycken från 
länet, det motsvarar 47% 
(Tabell 5).  

Av de som har boendeort 
utanför Dalarna  har 12% 
pendlingsavstånd, 15% är 
från Stockholm/Uppsala och 
26% bor någonstans i övriga 
landet (dit räknas även de 
som har boendeort i Värm-
land). 

Har du några funderingar 
eller frågor med anledning av 
denna  information så hör av 
dig till : 

 

Jan Florin,  

avdelningschef Omvårdnad 

jfl@du.se 
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SUMMER ING  

VAR  BOR  
STUDENTERNA?  

YTTERL IGARE  INFORMAT ION  

höva ta in många fler studen-
ter för att kunna utexami-
nera tillräckligt många efter 
3 år. Den viktigaste hind-
rande faktorn för att ta in fler 
studenter är tillgången på 
vfu-placeringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cirka 60% av studenterna 
bor i Dalarna eller på pend-
lingsavstånd.   

 

Ett stort antal personer som 
kommer in på utbildningarna 
väljer att inte genomföra 
studierna  av olika skäl. 

 

I en förlängning blir det svårt 
att bedriva utbildningarna 
och framför allt att utexami-
nera tillräckligt antal specia-
listsjuksköterskor för  vår-
dens behov i länet. 

Sjuksköterskeprogrammet 
vid Högskolan Dalarna utbil-
dar i hög grad studenter som 
är bosatta i Dalarna (74%). 
En majoritet av studenterna 
blir sedan anställda inom 
landstinget Dalarna under 
någon period i början av sin 
yrkeskarriär.  Ytterligare ett 
antal personer får arbete 
nom kommunal hälso– och 
sjukvård eller hos privata 
vårdgivare.  

 

I grundutbildningen avbryter 
ca 30% sina studier av olika 
skäl.  Det innebär att högs-
kolan egentligen skulle be-

47% av studenterna på 

programmen på 

avancerad nivå bor i 

Dalarna.  

Orter/OmrådenOrter/OmrådenOrter/OmrådenOrter/Områden    
Totalt Totalt Totalt Totalt 
antalantalantalantal    

Falun Grycksbo Enviken Svärdsjö Bjursås Vika 16 

Borlänge Idkerberget 11 

Ludvika Grängesberg Grangärde Saxdalen 
Sunnansjö Smedjebacken Söderbärke 9 

Mora Orsa Våmhus Sollerön, Färnäs 5 

Gagnef Djurås Mockfjärd Dala-Floda Djura 0 

Hedemora Garpenberg Långshyttan Dala 
Husby Stjärnsund 0 

Avesta Krylbo Folkärna Fors 3 

Rättvik Vikarbyn Boda Furudal Ore 1 

Leksandsområdet 5 

Älvdalen Idre 2 

Säter Gustafs Stora Skedvi 4 

Malung Äppelbo Lima Vansbro Dala-Järna 
Transtrand 5 

Totalt från DalaTotalt från DalaTotalt från DalaTotalt från Dala----områdetområdetområdetområdet    61616161    

Tabell 5. Fördelning av studenter inom Dalarna på orter 

GrundutbildningGrundutbildningGrundutbildningGrundutbildning    
SpecialistSpecialistSpecialistSpecialist––––    och barnmorskeut-och barnmorskeut-och barnmorskeut-och barnmorskeut-
bildningbildningbildningbildning    


