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2015 var bland mycket annat året när Ersta Sköndal högskolas forskarutbildning startade, 
när utbyggnaden av våra sjuksköterskeutbildningar fullföljdes och när vi slutförde vår stora 
uppdragsutbildning för äldreomsorgens chefer.   

Det var också ett år som på ett konkret och påtagligt sätt dominerades av flykting-
situationen. Ingen kunde längre stå vid sidan om. På Ersta Sköndal högskola märktes 
flyktingfrågorna i både utbildningarna och inom forskningen, men även hos personalen 
som engagerade sig på olika sätt. Temat gick igen på bland annat högskolans Hamilton-
seminarium och den årliga medarbetardagen.  

2015 innehöll också en rad interna processer vars effekter kommer att märkas långt efter 
att året är slut. Vi initierade bland annat utredningar om organisationsstrukturen, verksam-
hetsplaneringen och lokalförsörjningen. 

Men året innehöll dessutom mer svårgripbara utmaningar som har lika stor praktisk och 
strategisk betydelse. 2015 var ett år då vi diskuterade både vårt arv och vår framtid i olika 
sammanhang. Högskolans forskarutbildning och vårt kunskapsområde Människan i väl- 
färdssamhället fungerade som en katalysator för diskussionerna. För oss råder det ingen 
tvekan om att Ersta Sköndal högskola har en plats i samhällsbygget och vi anser att 
diakonirörelsens grundtankar som en gång i tiden fick våra ägare att starta sina verksam-
heter fortfarande är i högsta grad relevanta i dagens välfärdssamhälle. Vi ser fram emot  
en fortsättning på arbetet med att formulera våra visioner och värderingar under 2016. 

Ann-Marie Begler
Styrelseordförande 

Per Nilsson
Rektor 

Året som gIck
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Ersta Sköndal högskola bedrev under 2015 ut- 
bildning inom fyra institutioner och en uppdrags-
utbildningsenhet. 2014 fick vi examenstillstånd 
för forskarutbildning och den bedrivs också inom 
institutionerna. Här följer redogörelser för de 
största händelserna inom utbildningsområdet. 
I Institutionernas avsnitt inkluderas även deras 
forskning. Läs mer om forskningen på sidan 14.
 
ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLAS FÖRSTA 
DOKTORANDER 
Hösten 2013 ansökte Ersta Sköndal högskola om examens-
tillstånd för forskarutbildning inom kunskapsområdet 
Människan i välfärdssamhället. I maj 2014 kom beskedet om 
att Universitetskanslersämbetet tillstyrkte ansökan och den 
26 juni samma år beslutade regeringen om tillstånd att 
utfärda licentiat- och doktorsexamen. Hösten 2015 

anställdes så till slut de första doktoranderna. Den första 
»kullen« är 15 till antalet. 

Forskarutbildningens syfte är att fördjupa kunskaperna 
i forskarutbildningsämnena Palliativ vård och Social 
välfärd med inriktning mot civilsamhället. Området ramar 
in ett kunskapsfält där såväl den enskilda människan i 
vård och social välfärd som samhälleliga intressen och 
villkor får utrymme. I ämnet Palliativ vård studeras 
hälsofrämjande, stödjande och lindrande åtgärder i sam- 
band med komplexa situationer vid livets slut, död och 
sorg. I ämnet Social välfärd med inriktning mot civil-
samhället studeras villkoren för arbets- och ansvars-
fördelningen mellan individ, familj, civilsamhälle och 
offentliga åtaganden.

Målet är att utbilda självständiga och kritiska forskare 
med teoretisk och metodologisk skicklighet som kan genom-
föra vetenskaplig forskning av god kvalitet inom området, 
men även att ge goda kvalifikationer för arbetslivet.

Ersta Sköndal högskolas första doktorander.

UtbIldnIng
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INSTITuTIONEN FÖR 
DIAKONI, KyRKOmuSIK OcH TEOLOGI 
Mycket kretsade kring diakoni för Institutionen för 
diakoni, kyrkomusik och teologi (IDKT) under 2015. Två 
större diakoniforskningsprojekt möjliggjordes. Det ena är 
Diakonins strukturer i Stockholms stift: En empirisk studie av 
den församlingsdiakonala verksamheten, dess ledning, organi-
sering, arbetssituation och brukare. Studien genomförs på 
uppdrag av Stockholms stift med syftet att ge en översyn 
av stiftets diakoners arbetssituation och diakonins organi-
sering och ledning, samt att presentera en grundlig analys 
av den församlingsdiakonala verksamheten. Studien ska 
generera ny och fördjupad kunskap som kan ligga till 
grund för långsiktiga strategier för verksamhetsutveckling 
och rekrytering. Dessutom kom under 2015 ett uppdrag 
från Svenska kyrkan på nationell nivå om att genomföra en 
klassificering av församlingsdiakonala verksamheter i 
Svenska kyrkan. Sammanlagt omfattar de olika studierna 
14,5 månaders heltidsarbete för två av institutionens 
medarbetare.

IDKT:s diakoniforskningsseminarier arrangerades för 
tredje året 2015. Institutionen har arrangerat ett 40-tal 
seminarier sedan starten, inklusive en större forsknings-
konferens. Några av ämnena som har berörts är »Hur mäter 
vi diakoni? – om redovisning och arbetskultur i löst koppla-
de organisationer«, »Diakoni och psykoterapi«, »Elitens 
fångst – separationen av kyrka och stat i Sverige«, »Religiösa 
aktörer i svensk samhällsdebatt« och »Farsta församling 
2000–2012 – en studie av förändring i retorik och praktik«.

Diakoniforskningen på Ersta Sköndal högskola stod 
alltså stark under 2015 och kommer att göra så även 2016. 
Det känns extra viktigt att betona i ljuset av den avslutade 
diakonutbildningen som också präglade året. I och med att 
Svenska kyrkan startade sitt eget utbildningsinstitut 2014 
inleddes en avveckling av diakonutbildningen på Ersta 
Sköndal högskola. En drygt 160-årig tradition upphörde 
därmed sommaren 2015, i och med den högtidliga avslut-
ningen för den allra sista gruppen diakonstudenter i Stora 
Sköndals kyrka. 

Kyrkomusikerutbildningen vid Ersta Sköndal högskola har 
också påverkats av Svenska kyrkans nya utbildningsorgani-
sation som medförde att delfinansieringen av utbildnings-
platserna från Svenska kyrkan har upphört. Högskolan har 
därför tillfälligt reducerat antalet antagna studenter. 

Lärarna på kyrkomusikerutbildningen är vid sidan av 
högskolan eftertraktade musiker och föreläsare, och 
framträder regelbundet i konsertsalar, radio och tv och på 
cd-inspelningar. Denna aktiva och pågående erfarenhet blir 
också ett viktigt inslag i det pedagogiska arbetet. Student-
erna medverkar, som ett led i sin utbildning, i kyrkans 
gudstjänster och övriga musikliv, samt vid särskilda 
elevkonserter. 

Teologiutbildningen är alltjämt populär med 95 inskriv-
na studenter och ett stabilt ökande intresse. IDKT har även 
startat en baskurs i form av en fristående kurs, öppen för 
församlingsmedlemmar i samarbete med Katarina försam-
ling och en uppdragsutbildning tillsammans med Svenska 
kyrkans Projekt Migration med titeln Migration och inte-
gration om 7,5 högskolepoäng. 

Inom teologiområdet kan också nämnas att Stock-
holms stift genom sin finansiering via fonderade medel har 
möjliggjort anställningen av en teologidoktorand som 
knyts till Institutionen för socialvetenskap inom ramen för 
högskolans forskarutbildning Människan i välfärdssam-
hället.
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INSTITuTIONEN FÖR SOcIALvETENSKAp
Institutionen för socialvetenskap (ISV) hade ett innehålls-
rikt och i många stycken lyckat 2015, med en god balans 
mellan utbildning, forskning och samverkan. Utbildningar-
na fortsatte att locka många studenter. Söktrycket har ökat 
stadigt under flera år och 2015 var inget undantag, trots att 
ISV ändrade i behörighetskraven för att säkerställa att 
studenterna är väl kvalificerade. Universitetskanslers-
ämbetets granskningar av utbildningarna visar att kandidat-
examen i socialt arbete, socionomexamen och magister-
examen håller hög kvalitet. Det pågående arbetet med olika 

former för studentsamverkan fortsatte. Under året 
arrangerade institutionen bland annat möten och förde en 
löpande dialog med den engagerade studentkåren. 
Institutionen har fortsatt att utveckla nya samarbetsavtal 
om praktik vilket innebär en förbättrad kontakt med fältet. 

Under 2015 bedrevs en omfattande forskningsaktivitet 
med ett 25-tal forskningsprojekt vid institutionen. Huvud-
delen var inriktade på att undersöka olika fenomen inom 
det civila samhället och på samspelet mellan civilt samhälle, 
stat och marknad. I ett antal studier undersöktes också 
frågor om tillit, utsatthet, fattigdom och välfärdsrätt. 

UtbIldnIng
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I början av maj presenterades den senaste studien av den 
svenska befolkningens ideella och informella insatser med 
deltagande av bland annat kultur- och demokratiminstern 
och flera av de som var ministrar när de första studierna 
genomfördes under 1990-talet. 

I mitten av juni genomfördes en jubileumskonferens med 
fokus på slutsatser och utmaningar efter 25 års forskning om 
det svenska civilsamhället. Vid konferensen presenterades en 
vänbok till professor Lars Svedberg med titeln Med kärlek till 
det oordnade (Ersta Sköndal högskola, 2015). Under året kom 
även boken Är svensken människa? (Norstedts) av Henrik 
Berggren och ISV:s professor Lars Trägårdh i en ny reviderad 
upplaga med anledning av bokens tioårsjubileum. 

Under politikerveckan i Almedalen deltog ISV:s forskare i 
arrangemang som bland annat handlade om människors 
ideella engagemang och professionalisering och folkbildning-
ens och de idéburna organisationernas framtid (läs mer på sid 
21). Utöver de nämnda exemplen har det under året genom-

förts många externa aktiviteter, såsom konferenser, seminarier 
och andra offentliga framträdanden i Sverige och inter- 
nationellt. En uttalad ambition är att forskningen ska angå 
högskolans huvudmän och under våren genomfördes ett av 
institutionens seminarier vid Campus Bräcke, där bland 
annat möjligheter om forskningssamverkan diskuterades. 

I augusti tillträdde en ny ledning vid ISV. Det har skett 
en omorganisering av institutionens forskning med fokus på 
arbete med ansökningar om forskningsfinansiering. Under 
hösten beviljades institutionen flera bidrag från bland annat 
Forte. Trots det har ISV beviljats mindre forskningsanslag 
än förväntat vilket visar behovet av fortsatt satsning på 
ansökningsarbete i en tid med ökad konkurrens om forsk-
ningsmedel. Under året har fem av ISV:s medarbetare blivit 
docenter. Mot slutet av året anställde ISV sina första egna 
doktorander i ämnet Social välfärd med inriktning mot det 
civila samhället inom ramen för högskolans forskarutbild-
ning Människan i välfärdssamhället. 
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INSTITuTIONEN FÖR våRDvETENSKAp
2015 blev ytterligare ett år av expansion för Institutionen 
för vårdvetenskap (IVV). Utbyggnaden av sjuksköterske-
programmet som inleddes 2012 fullföljdes i och med att 
ytterligare 20 nya studentplatser tillkom. Det innebär att 
det från och med nu antas 154 studenter varje termin till 
programmet. Även specialistsjuksköterskeplatserna blev 
fler. De ökade med 24 till totalt 44 stycken. 

Under en stor del av året arbetade institutionen i projekt-
grupper med att ta fram en ny utbildningsplan och nya 
kursplaner för sjuksköterskeprogrammet. Den nya utbild-
ningsplanen syftar till att ännu bättre förbereda studenterna 
att möta kraven som ställs på både dagens och morgon-
dagens sjuksköterska, nationellt och internationellt. Även 
för specialistsjuksköterskeprogrammen pågick ett arbete 
under året med att ta fram nya utbildningsplaner.

För att möta de ökande studentantalen rekryterade 
institutionen flera nya medarbetare. Under hösten rekry-
terades både lektorer och adjunkter. Institutionen har även 

varit pådrivande i arbetet med att utveckla högskolans 
lärmiljöer och lokaler.

Den interna organisationen stärktes och utvecklades 
under 2015. Nu finns det en prefekt, en biträdande prefekt, 
två studierektorer och två programansvariga. Dessutom har 
en medarbetare fått ett helhetsansvar för att inventera och 
utveckla de delar som rör pedagogiken i institutionens 
styrdokument. 

Institutionen var under året engagerad i Uppdragsut-
bildningsenhetens utbildning för Socialstyrelsen. IVV hade 
sammanlagt 12 klasser (läs mer på sid 9). Institutionen 
genomförde dessutom uppdragsutbildningar i geriatrik och 
palliativ vård i Kalmar samt en i Norrtälje om akutgeriatrik, 
diabetes och sårbehandling.

Under 2015 slöts flera nya avtal med enheter inom äldre-
vård och kommunal omsorg. Det innebär nya arenor för 
samverkan och viktiga kontakter för att skapa praktikplatser.

Två projektgrupper gällande akademiska äldreboenden 
startade under året; den ena med Bräcke diakoni och den 
andra med Ersta diakoni. I ett akademiskt äldreboende 
baseras vården och omsorgen på vetenskapliga forsknings-
resultat. Institutionens lärare, studenter och forskare är 
delaktiga i projekten i samverkan med verksamheternas 
ägare. 

Institutionens forskning har under året fortsatt att 
utvecklas positivt och med olika samarbetspartners. Två av 
institutionens medarbetare disputerade under året och två 
nya lektorer med specifika forskningsinriktningar har 
anställts, vilket på sikt berikar forskningsmiljön.

I slutet av året gjordes en utredning i syfte att se över 
högskolans interna organisation och vid årsskiftet 
2015/2016 uppgick Palliativt forskningscentrum och S:t 
Lukas utbildningsinstitut som enheter inom Institutionen 
för vårdvetenskap. 

S:T LuKAS uTbILDNINGSINSTITuT
Under 2015 slutförde S:t Lukas utbildningsinstitut arbetet 
med att integrera ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic 
Psychotherapy) i både grundutbildningen och psykotera-

UtbIldnIng
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peutprogrammet. Det har inneburit en genomgripande 
förändring av psykoterapiutbildningarnas metodkurser och 
ett stort pedagogiskt projekt. Arbetet med att implementera 
metoden inleddes redan 2008. Det långa tidsperspektivet 
blir förståeligt då det har krävts en satsning på att få fram 
såväl utbildade ISTDP-terapeuter som lärare/handledare i 
metoden, en utbildningsprocess som tar minst 5 år. Ett 
framgångsrikt samarbete med Washington School of 
Psychiatry har möjliggjort satsningen på att etablera 
metoden i Sverige och i S:t Lukas psykoterapiutbildningar. 
Nu börjar arbetet ge resultat och de svenska terapeuterna 
börjar vara redo för att undervisa på utbildningarna. Den 
nya utbildningsmodellen slår igenom fullt ut 2016. Den 
innebär bland annat att studenterna gör inspelningar av  
sina terapisessioner. 

Som en del i satsningen på ISTDP föreläste Jon Frede-
rickson från Washington School of Psychiatry och professor 
Allan Abbass från The Centre for Emotions and Health vid 
Dalhousie University i Kanada på Ersta Sköndal högskola 
under året.

S:t Lukas utbildningsinstitut är idag en av landets 
största anordnare av psykoterapiutbildning. Institutionen 
hade totalt 12 grupper igång i Stockholm, Göteborg och 
Lund under 2015. 

För att säkra den akademiska kompetensen och de 
organisatoriska resurserna togs de första stegen för ett 
samgående med Institutionen för vårdvetenskap, vilket 

sedan trädde i kraft vid årsskiftet till 2016.
I Göteborg har det varit en lång förändringsprocess i 

och med flytten till lokalerna på Campus Bräcke, men 
verksamheten har stabiliserats. En positiv utveckling är 
ökningen av S:t Lukas-mottagningar i Göteborgsområdet 
som erbjuder praktikplatser till studenterna. Det är särskilt 
glädjande eftersom det länge har funnits en önskan om 
tätare samarbeten mellan Ersta Sköndal högskola och 
förbundet S:t Lukas.

uppDRAGSuTbILDNINGSENHETEN 
Det var fortsatt stor efterfrågan på Ersta Sköndal högskolas 
uppdragsutbildningar under 2015. Antalet deltagare i 
enhetens utbildningar uppgick under året till sammanlagt 
1940 personer.  

Under året avslutades den fleråriga nationella ledarskaps-
utbildningen för enhetschefer och ledare med motsvarande 
ansvar inom äldreomsorgen som Ersta Sköndal högskola har 
gett på uppdrag av Socialstyrelsen. Utbildningen omfattade 
totalt 30 högskolepoäng och bestod av fyra delkurser. Den 
startade hösten 2013 och avslutades i december 2015. Under 
det sista året deltog 425 personer.

Enheten arrangerade 39 kurser under 2015. Fem av dess 
hörde till Socialstyrelsens ledarskapsutbildning. 21 av 
kurserna var egenproducerade kurser. Av de egna marknads-
förda kurserna fick 75 procent tillräckligt stort underlag för 
att kunna starta. Bland årets mest sökta kurser märktes 
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taligheter när uppdraget upphörde. Erfarenheterna följer 
sedan med till år med ett mer ”normalt” dimensionerat 
utbud och skapar en viktig kontinuitet. 

En annan nyckelfaktor när det gäller kontinuiteten är 
upparbetade utbildningar och långvariga samarbeten. 
Under 2015 arbetade högskolan bland annat med RFSU 
och Frälsningsarmén. Samarbetet med RFSU har pågått 
ända sedan början av 1990-talet och har utvecklats till flera 
olika kurser, bland annat en mycket efterfrågad kurs om 
andrologi.

Nedan visas statistik över antalet deltagare i Uppdrags-
utbildningsenhetens kurser, samt det antal helårsprestationer 
som dessa deltagare tillsammans har fått ihop.

bland annat socialrättskurser och kurser om LSS (Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade). 

En viktig del av enhetens arbete är att svara på anbuds-
förfrågningar. Under 2015 lade man sex anbud. Av dessa 
vann man fyra. Som det har gått att se de senaste åren så 
kan enstaka upphandlingar förändra förutsättningarna 
drastiskt. Den ovan nämnda nationella ledarskapsutbild-
ningen inom äldreomsorgen innebar till exempel både mer 
arbete för enheten och för resten av högskolan som be- 
mannade kurserna med lärare. Samtidigt krävdes det en  
stor flexibilitet i organisationen och insikt om att det var  
en tillfällig belastning. Strategin var att möta uppdraget 
med oförändrad personalstyrka för att inte stå inför över-

Helårsprestationer* 

*En helårsprestation är 60 hp. Kursdeltagarna läser ofta 
på deltid. En helårsprestation motsvaras av ca 8 personer.
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ANTAL STuDENTER 2013 2014 2015

Instiutionen för vårdvetenskap 822 (716/106) 837 (726/111) 940 (817/123)

Sjuksköterskeprogram 573 (507/66) 616 (534/82) 699 (601/98)
Sjuksköterskeprogram, äldre 36 (32/4) 21 (17/4) 3 (2/1)
Andra program 109 (87/22) 108 (90/18) 124 (106/18)
Fristående kurser 104 (90/14) 92 (85/7) 114 (108/6)
Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi 290 (217/73) 173 (125/48) 142 (102/40)

Diakoniprogrammet 123 (107/16) 65 (51/14) 24 (17/7)
Diakoni och teologi (andra program) 70 (53/17) 61 (50/11) 61 (51/10)
Diakoni och teologi (fristående kurser) 42 (32/10) 7 (5/2) 23 (16/7)
Kyrkomusik (andra program) 55 (25/30) 40 (19/21) 34 (18/16)
Institutionen för socialvetenskap 449 (372/77) 482 (395/87) 416 (338/78)

Hela högskolan (totalt) 1561 (1305/256) 1492 (1246/246) 1498 (1257/241)

Antalen anges som Totalt (kvinnor/män)

HELåRSSTuDENTER 2013 2014 2015

Instiutionen för vårdvetenskap 475,54 473,06 513,06

Yrkesprogram 446,13 446,66 493,92
Andra program 16,13 12,50 8,63
Fristående kurser 13,28 13,90 10,52
Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi 111,76 82,6 60,93

Diakoni och teologi (Andra program) 75,88 64,65 41,63
Diakoni och teologi (Fristående kurser) 13,80 0,25 4,33
Kyrkomusik (Andra program) 22,08 17,70 14,97
Institutionen för socialvetenskap 249,00 257,25 249,72

Yrkesprogram 223,58 224,00 230,42
Andra program 20,73 26,54 14,83
Fristående kurser 4,69 6,71 4,47

Hela högskolan (totalt) 836,30 812,91 823,71

STuDENTSTATISTIK
Statistiken för högskolans uppdragsutbildning visas på föregående sida.
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ExAmINA 2013 2014 2015

Instiutionen för vårdvetenskap 281 (254/27) 250 (222/28) 241 (213/28)

Sjuksköterskeexamen 132 (122//10) 115 (103/12) 104 (94/10)
Specialistsjuksköterskeexamen 6 (5/1) 10 (8/2) 16 (12/4)
Kandidatexamen i omvårdnad 134 (119/15) 115 (103/12) 104 (94/10)
Magisterexamen i omvårdnad 9 (8/1) 10 (8/2) 17 (13/4)
Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi 13 (6/7) 2 (2/0) 2 (2/0)

Högskoleexamen i teologi 2 (1/1) 2 (2/0) 0 (0/0)
Högskoleexamen i kyrkomusik 9 (5/4) 0 (0/0) 2 (2/0)
Kandidatexamen i kyrkomusik 2 (0/2) 0 (0/0) 0 (0/0)
Institutionen för socialvetenskap 68 (58/10) 82 (65/17) 63 (53/10)

Socionomexamen 64 (57/7) 68 (58/10) 59 (51/8)
Magisterexamen i socialt arbete 3 (0/3) 14 (7/7) 7 (0/1)
Kandidatexamen i socialt arbete 1 (1/0) 0 (0/0) 3 (2/1)

Hela högskolan (totalt) 362 (318/44) 334 (289/45) 306 (268/38)

Antalen anges som Totalt (kvinnor/män)

HELåRSpRESTATIONER 2013 2014 2015

Instiutionen för vårdvetenskap 417,81 428,99 457,59

Yrkesprogram 388,40 415,31 450,21
Andra program 16,13 9,63 7,38
Fristående kurser 13,28 4,05 12,43
Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi 97,96 78,49 37,27

Diakoni och teologi (Andra program) 62,02 58,73 32,71
Diakoni och teologi (Fristående kurser) 13,07 1,32 2,28
Kyrkomusik (Andra program) 22,87 18,44 2,28
Institutionen för socialvetenskap 231,62 206,34 211,10

Yrkesprogram 223,58 195,47 202,80
Andra program 4,04 9,29 6,17
Fristående kurser 4,00 1,58 2,13

Hela högskolan (totalt) 747,39 713,82 705,96

UtbIldnIng
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ANTAGNINGSKRAv OcH SÖKANDETRycK 2015 JÄmFÖRT mED 2014

Institutionen för vårdvetenskap
Sökandetrycket för sjuksköterskeprogrammet har stigit från 19,26 studenter/plats (ht14) till 19,44 studenter/plats 
(ht15). Lägsta antagningspoäng för sjuksköterskeprogrammet har stigit från 17,70 (ht14) till 17.81 (ht15).   
    
Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi
Ingen förändring

Institutionen för socialt arbete
Sökandetrycket för socionomprogrammet har sjunkit från 48,07 studenter/plats (ht14) till 47,21 studenter/plats (ht15). 
Lägsta antagningspoäng för socionomprogrammet har stigit från 20,32 (ht14) till 20,60 (ht15).

SÄRSKILD REDOvISNING
Enligt regleringsbrevet ska Ersta Sköndal högskola särskilt redovisa antalet nybörjare, antalet examinerade och antalet 
helårsstudenter på program som leder till sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen. Följande tabeller visar 
utvecklingen 2015 och de två föregående åren.

pROGRAmNybÖRJARE 2013 2014 2015

Instiutionen för vårdvetenskap 237 (194/43) 246 (209/37) 291 (245/46)

Sjuksköterskeprogram 188 (161/27) 220 (185/35) 256 (217/39)
Specialistprogram psykiatrisk vård 49 (33/16) 21 (19/2) 28 (21/7)
Specialistprogram palliativ vård 0 (0/0) 5 (5/0) 7 (7/0)
Antalen anges som Totalt (kvinnor/män)

ExAmINA 2013 2014 2015

Instiutionen för vårdvetenskap 138 (127/11) 125 (112/13) 122 (107/15)

Sjuksköterskeexamen 132 (122/10) 115 (103/12) 104 (94/10)
Specialistprogram psykiatrisk vård 6 (5/1) 7 (6/1) 16 (12/4)
Specialistprogram palliativ vård 0 (0/0) 3 (3/0) 2 (1/1)
Antalen anges som Totalt (kvinnor/män)

HELåRSSTuDENTER 2013 2014 2015

Instiutionen för vårdvetenskap 446,13 446,66 493,93
Sjuksköterskeprogram 406,38 423,41 470,92
Specialistprogram psykiatrisk vård 39,75 22,00 20,13
Specialistprogram palliativ vård 0,00 1,25 2,88
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INSTITuTET FÖR ORGANISATIONS-  
OcH ARbETSLIvSETIK 
Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA) inledde 
under 2015 ett fyraårigt forskningsprogram benämnt Omsorg 
och livsmening. Programmet består av de fem delstudierna 
»Livets mening«, »Livets mening i arbete och omsorg«, »Den 
bästa omsorgen«, »Ägandet och döden – om den existentiella 
betydelsen av våra ägodelar« och »Chefen i livets gränsom-
råden«. Forskningsprogrammet är en fortsättning på ett tre- 
årigt program som pågick 2012–2014. Femton företag, 
organisationer och kommunala förvaltningar har hittills valt 
att delta i samarbetet. Många av dem deltog även i det tre- 
åriga programmet men det har även kommit till flera andra. 
Organisationerna ger ett ekonomiskt bidrag och deltar i en 
referensgrupp som möts till seminarier ett par gånger per 
termin för ömsesidigt utbyte.

Forskningen vid Ersta Sköndal högskola ska bidra 
till kunskapsutvecklingen inom vård, omsorg och 
socialt arbete på sådant sätt att människors rätt till 
ett värdigt liv, autonomi, medbestämmande och 
inflytande upprätthålls och utvecklas. Högskolans 
historiska bakgrund har resulterat i att människors 
hälsa, välfärd och utsatthet varit i fokus för utbild-
ningen och förklarar hur forskningsområden som 
civilsamhällsstudier, palliativ vård och vårdetik har 
utvecklats och gett högskolan dess särskilda profil. 
Högskolan kombinerar en praktiknära professions-
inriktad forskning med etiskt, historiskt, välfärdsrätts-
ligt och kritiskt granskande studier om samspelet 
mellan samhälle, vård, organisation och individ.
 

ForsknIng
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geografisk hemvist och socioekonomisk status. Projektet 
utgår från End of Life Care Research Group vid Vrije-
universitetet i Bryssel med deltagande länder inom och 
utom Europa. I samband med projektet arrangerade PFC 
även symposiet Var dör vi? Villkor för vård under livets sista 
tid.  

I ett annat projekt studerades gruppstöd till närstående 
som vårdar anhöriga i hemmet. Själva stödinsatsen skedde 
vid tre tillfällen. Efter dessa träffar skattade deltagarna sin 
egen kompetens högre och de upplevde sig vara signifikant 
bättre förberedda för att vårda jämfört med kontrollgrupp-
en. Dessutom minskade stresskänslan.

Andra projekt som avslutades under året behandlade 
bland annat kroppslighet och kroppsvård för personer på 
hospice, tillämpning av palliativa vårdprinciper i samband 
med svår sjukdom och hemlöshet, samvetsfrågor i olika 
kulturella kontexter och hur chefer inom äldreomsorgen ser 
på ledarskap när det gäller palliativ vård.

PFC tilldelades anslag under året från bland andra 

IOA:s medarbetare var författare och redaktörer för flera 
publikationer under året. Institutets forskningsledare Erik 
Blennberger och Tomas Brytting var redaktörer för antolo-
gin Chef i omsorgen. Vardag, forskning, etik på förlaget 
Gothia fortbildning. Boken varvar intervjuer och vardags-
bilder inifrån äldreomsorgen med bidrag från forskningen 
och etiska resonemang. David Rönnegard skrev The Fallacy 
of Corporate Moral Agency som gavs ut av förlaget Springer.  
I boken utreder Rönnegard om företag kan avkrävas moral-
iskt ansvar, utöver deras rent juridiska ansvar. Dessutom 
skrev Erik Blennberger i samråd med en referensgrupp Etik  
i socialt arbete – Etisk kod för socialarbetare som gavs ut av 
Akademikerförbundet SSR.

Institutets medarbetare hade flera pågående och nya 
förtroendeuppdrag under året. Tomas Brytting satt kvar 
som ledamot i regeringens Värdegrundsdelegation och blev 
utsedd till suppleant i Pressens Opinionsnämnd. Erik 
Blennberger fortsatte som ledamot i Socialstyrelsens råd för 
etiska frågor och medverkade som expert i Utredningen om 
beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och 
forskning. Tomas Brytting anlitades som sakkunniggransk-
are vid tillsättningen av en professur i företagsetik vid Ro- 
skilde Universitet och Erik Blennberger bedömde professors-
kompetens på uppdrag av Universitetet i Agder. Gunhild 
Wallin medverkade i den stora nationella utbildning för 
chefer inom äldreomsorgen som Uppdragsutbildnings- 
enheten gav på uppdrag av Socialstyrelsen (se sid 9).

I maj höll IOA ett välbesökt seminarium med titeln ”Vad 
och vem kan ge tröst inför döden?”. Det arrangerades på 
initiativ av bland andra David Rönnegard, med utgångs-
punkt i att han fått en diagnos om obotlig cancersjukdom. 
Vid seminariet medverkade bl.a. Torbjörn Tännsjö. David 
Rönnegard syntes även i flera tidningar och tv-program 
under året på temat tröst inför döden, till exempel i Malous 
salong tillsammans med Göran Greider.

Utöver de ovan nämnda aktiviteterna fick IOA:s medar-
betare många frågor under året om att kommentera aktuella 
”affärer” och samhällsfenomen i media.

 
pALLIATIvT FORSKNINGScENTRum 
Under 2015 pågick och avslutades ett flertal projekt på 
Palliativt forskningscentrum (PFC). Det som följer här  
är endast ett axplock från ett mycket innehållsrikt år.

PFC ansvarade för den svenska delen av ett multi- 
nationellt forskningsprojekt om var människor dör. I 
studien undersöktes bland annat hur förhållandet ser ut 
mellan platsen för död och ålder, kön, diagnos/dödsorsak, 
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PFC slutförde dessutom en litteraturstudie om vad som känne-
tecknar svensk forskning om palliativ vård. Studien innehöll 
263 artiklar publicerade mellan 2007 och 2012 i vetenskapliga 
tidskrifter och utgör underlag till framtida forskning. 

Tillsammans med Verbum förlag gav Ersta diakoni ut 
antologin Medan vi ännu lever – om livet nära döden (red. 
Marie Nordström). I boken medverkade bland andra 
Joakim Öhlén och Britt-Marie Ternestedt från PFC och  
en rad forskare, författare och andra kulturpersonligheter.

Familjen Erling-Perssons stiftelse till projektet Se till mig 
som liten är med 9 mkr och Familjen Kamprads stiftelse till 
projektet To lose a parent during childhood: impact on long-
term psychological health and intervention med 4 mkr. 

Det internationella samarbetet med Trinity Western 
University i Kanada som inleddes 2014 utvecklades under 
2015. Samarbetet kretsar kring forskning om person- 
centrerad palliativ vård och kvaliteten på vården under  
den sista veckan i livet. 

Medarbetare vid PFC deltog vid flera internationella 
konferenser under året, bland annat The World Congress of 
the European Association for Palliative Care  i Köpenhamn 
och konferensen för The International Society for Quality of 
Life Research i Vancouver.

 Under 2015 producerade PFC 43 accepterade och publi-
cerade artiklar, 10 konferenspresentationer och 2 bokkapitel. 

ÖVRIG FORSKNING

läs även institutionernas redogörelser under rubriken 

Utbildning (sidorna 4-9) där deras forskning inkluderas.

ForsknIng
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ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLEbIbLIOTEK 
Ersta Sköndal högskolebibliotek har arbetat strategiskt under 
de senaste åren med att förstärka och tydliggöra bibliotekets 
serviceområden. I och med en relativt stor personalomsätt-
ning genomfördes flera specifika rekryteringar 2015 för att 
fylla på med de specialistkunskaper som personalgruppen 
behöver. De områden som stod i särskilt fokus var forskarstöd 
och samordning av pedagogiskt stöd till studenter med 
särskilda behov. Året innehöll även satsningar på kompetens-
utveckling genom kurser, internutbildningar och deltagande 
på konferenser och i olika nätverk. 

Flera medarbetare deltog i Fortbildningsdagarna för 
medicinska bibliotekarier i Uppsala under november. Andra 

Målen med Ersta Sköndal högskolas samverkans-
arbete är bland annat att tillgängliggöra vår 
forskning och att delta i samhällsutvecklingen. I 
det här avsnittet gör vi några nedslag i sådana 
exempel. I praktiken går samverkan in i många 
andra områden, till exempel vår uppdragsutbildning 
och internationalisering, liksom i den tidigare 
nämnda forskningen. Här tar vi även med 
gemensamma funktioner i och med att vi inkluderar 
vår biblioteksverksamhet som har en central roll i 
tillgängliggörandet av forskningen. 

samverkan
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utbildningar handlade om bland annat att arbeta med 
talböcker, musikbibliotek, bemötande, sociala medier, open 
access, vetenskaplig publicering och bibliometri.

Biblioteket deltar i olika biblioteksnätverk, bland annat 
»Lilla nätverket« (som samlar mindre universitets- och 
högskolebibliotek), »Omvåbs-biblioteken« (sjukhusbibliotek 
och bibliotek på högskolor med sjuksköterskeutbildningar), 
»Bibliotekschefskonferens« och SUHF:s specialistgrupp 
»Bibliotekschefer«.

På tekniksidan kan nämnas att biblioteket har uppgra-
derat infrastrukturen för så kallade e-resurser (ett samlings-
namn för bland annat elektroniska böcker, tidskrifter, artik-
lar, noter, webbplatser och databaser). Dessa började dess- 
utom synliggöras i den nationella bibliotekskatalogen Libris. 
En särskild satsning på två stora paketavtal om E-böcker 
gjordes under året. Programvaran ClaroRead, som bland 
annat används för syntetiskt tal och stavningskontroll, 
köptes också in.

Biblioteket har varit engagerat i högskolans interna 
utveckling genom att delta i arbetet med pedagogiska lär- 
miljöer. Bibliotekarierna har dessutom informerat bland 
forskarna om DiVA som används som högskolan publi-
ceringsdatabas och om Prisma som används allt mer vid 
ansökningar om forskningsmedel.

Biblioteket har även arbetat för olika externa mål- 
grupper. De utförde, bland mycket annat, en särskild 
uppdragssökning åt Nationellt kompetenscentrum 
Anhöriga. Två arrangemang inom ramen för Anders 
Frostensons psalmcentrum genomfördes också under året.

Under 2015 gjorde man olika insatser för lokalerna. 
Bibliotekslokalen på Campus Bräcke fick en gallring och 
uppsnyggning och arbetet med att förbättra luftkvaliteten 
på Campus Sköndal fortsatte, med upplevda förbättringar. 
På Campus Ersta installerades värmeisolerande rullgardiner 
för en bättre inomhusmiljö.
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ATT mÖTA DET OmGIvANDE 
SAmHÄLLETS bEHOv Av uTbILDNING
Ersta Sköndal högskolas utbildningsprogram innehåller 
omfattande inslag av verksamhetsförlagd utbildning. Därför 
finns det sedan lång tid tillbaka ett utvecklat och väl funge-
rande samarbete mellan högskolan och arbetsmarknadens 
aktörer och en ständigt pågående dialog mellan parterna. 

Utöver det gör högskolan ständigt bedömningar, priori-
teringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut 
om utbildningsutbudet. Dessa beslut följer av en helhetssyn 
där högskolans forskning är central. Forskningen på Ersta 
Sköndal högskola utgår från förändringar i samhällsutveck-
lingen som särskilt påverkar vård, omsorg och socialt arbete 
och som medför både utmaningar och möjligheter för 
enskilda och professioner. I och med en tydlig integrering av 
forskning och utbildning på högskolan ligger förändring-
arna i samhället även till grund för prioriteringarna i utbild-
ningsutbudet. 

Högskolans prioriterade utbildningsuppdrag grundas i 
identifierade behov av högskoleutbildad personal inom 
hälso- och sjukvården samt i kommunernas äldreomsorg 
och socialtjänst i övrigt. På grund av betydande pensionsav-
gångar finns det även ett stort behov av kyrkomusiker.

Prioriteringarna i utbildningsutbudet svarar även mot 
studenternas efterfrågan. Vi ser till exempel tillbaka på 
ökningar i det totala antalet ansökningar på över 15% för 
socionomprogrammet och över 20% för sjuksköterskepro-
grammet sedan 2013. Se sidorna 11 – 13 för mer statistik. 

Fördelningen mellan program och kurser styrs till stor 
del av våra ovan nämnda behovsanalyser där vi dels tar 
hänsyn till de stora behoven av grundutbildad personal till 
välfärdens verksamheter och dels till behovet av specialister 
och forskare som kan bidra till utvecklingen av samhället 
och välfärdssamhället.

KONFERENSER, SEmINARIER  
OcH ANDRA ARRANGEmANG

Hamiltonseminarium om etik och migration
Vårdetik har alltid varit ett starkt signum för Ersta 
Sköndal högskola. Forskning har byggts upp och utveck-
lats sedan slutet av 1980-talet. Genom ett generöst bidrag 
från Margareta Hamilton har flera principiellt intressanta 
projekt kunnat utvecklas. I ett årligen återkommande 
Hamiltonseminarium inbjuder vi till en diskussion om 
angelägna vårdetiska frågeställningar.

2015 års Hamiltonseminarium behandlade frågan etik 
och migration. Med 60 miljoner människor på flykt undan 
krig, politisk förföljelse och diskriminering i olika former 
står världen inför den mest dramatiska flyktingsituationen 
sedan slutet av andra världskriget. Programmet innehöll 
bland annat punkter om ensamkommande flyktingbarns 
psykosociala hälsa, vård för papperslösa, biståndsbedömare 
som möter mångfalden och generationskonflikter i invand-
rarfamiljer. Moderator för dagen var Gabriella Ahlström. 

samverkan
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Ersta Sköndal högskola i Almedalen
Ersta Sköndal högskola syntes liksom tidigare år under 
sommarens politikervecka i Almedalen. ESH:s forskare 
medverkade under programpunkter arrangerade av bland 
andra Forum, LSU, Famna, Riksorganisationen för idé- 
buren vård och social omsorg, Socialstyrelsen, Sveriges 
stadsmissioner, Ideell arena, Idea och SIDA. En stor del av 
arrangemangen anknöt till ESH:s civilsamhällsforskning, 
men som titlarna visar så syntes högskolan även i andra 
sammanhang:
•	Att driva företag i ideell regi – från ineffektiv 

affärsverksamhet till socialt företag. Hur då? 
•	Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för en säker 

vård i hemmet? 
•	Ideellt arbete ökar – men varför engagerar vi oss? 
•	Folkbildningen – en plantskola för engagerade medborgare 
•	Den osynliga fattigdomen 
•	Är de förtroendevalda det svenska civilsamhällets 

kärntrupp eller folkrörelsens sista bastion? 
•	Behövs mer forskning om förtroendevalda i Sverige?  
•	Hur kan forskning stärka förtroendevalda i Sverige?  
•	Hur får vi in civilsamhällets expertis i forskning och 

innovation?  
•	Hur kan ett modernt kollektivavtal skapa trygga jobb i en 

växande ideell sektor?  
•	Samtal om politiken, folkrörelserna och framtiden
•	Tar svenskt bistånd religionen på allvar? 

pris till bengt börjesons minne för 
viktiga insatser på det sociala området
Professor Bengt Börjesons livsgärning sträckte sig över ett 
vitt fält av praktik, forskning och högre utbildning under 
mer än ett halvt sekel. De sista femton åren av sitt liv 
uppehöll Bengt Börjeson en professur i socialt arbete vid 
Ersta Sköndal högskola. Därför har högskolan inrättat ett 
årligt pris till Bengt Börjesons minne.

Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna 
insatser som utvidgar och befäster människors möjligheter 
till ett värdigt liv. Priset kan gälla både viktiga forsknings-
insatser, nydanande utbildningsinsatser inom högre 
utbildning och/eller viktiga insatser till direkt stöd för 
människor i utsatta situationer. De insatser som belönas 
ska kunna motiveras som tillkomna i Bengt Börjesons 
anda.

Priset delades ut för första gången 2015. Mottagare var 
Susanna Alakoski. Juryns motivering löd: ”Susanna 
Alakoski har genom sitt författarskap, såväl det dokumen-
tära som det skönlitterära, åstadkommit en sällsynt preci-
sion i skildringen av fattigdom och utsatthet. Genom sin 
– delvis självupplevda – gestaltning av fattigdom och 
missbruk har hon överskridit den professionella gränsen 
och gjort sin kunskap tillgänglig för en bred allmänhet. 
Hennes gärning lyfter fram och legitimerar ett med- 
kännande perspektiv inom socialt arbete och framtida 
välfärdspolitik.”
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pubLIKATIONER

Arbetsrapporter
I arbetsrapportserien ges möjlighet att ge ut delrapporter, 
delresultat av större studier och aktuella kunskapsöversikter. 
Under 2015 gav ESH ut följande arbetsrapporter:

Lars Oscarsson, Ingri-Hanne Bränne Bennwik (2015). 
SMARTs kontraktsmetod: Vetenskapligt stöd och evidens-
baserad praktik

Magnus Karlsson, Anna Carrigan, Sara Malmberg, Arvid 
Stiernström (2015). Stadens fattiga: En rapport om Sveriges 
Stadsmissioner och fattigdom

Anders Bergmark, Martin Börjeson, Britt Jonsson, Cecilia 
Modig, Lars Oscarsson, Kerstin Vinterhed (2015). Att förstå 
socialt arbete: om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och 
debattör

Johan Vamstad (2015). Det folkliga givandet: om gåvor till 
välgörande ändamål i Sverige

Filip Wollter, Anders Kassman (2015). Skarpnäckslyftet 

Johan von Essen, Magnus Jegermalm, Lars Svedberg (2015). 
Folk i rörelse: medborgerligt engagemang 1992-2014 

DivA
Ersta Sköndal högskola använder DiVA (Digitalt vetenskap-
ligt arkiv) som publiceringsdatabas för elektronisk registrer-
ing och publicering av publikationer som producerats av 
forskare, lärare och studenter vid Ersta Sköndal högskola. 

Syftet med DiVA är att synliggöra och tillgängliggöra 
publikationer av forskare och studenter vid Ersta Sköndal 
högskola samt att skapa en samlad ingång för högskolans 
publicering. 

De fem mest besökta posterna i DivA 2015

1. 5513 besök
Klientens perspektiv på psykoterapi (2014) 
Consuelo Brandstetter Madiedo 
Ersta Sköndal högskola, S:t Lukas utbildningsinstitut.
Studentuppsats (Examensarbete).

2. 4979 besök 
Klinisk hypnos inom familje- och parterapi:  
En explorativ studie (2014)  
Inger Lundmark
Ersta Sköndal högskola, S:t Lukas utbildningsinstitut.
Studentuppsats (Examensarbete).

3. 4702 besök
Patienters upplevelser av isolering i samband med MRSA:  
En litteraturöversikt (2015)
Elin Brodin och Felicia Börjeson
Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.
Studentuppsats (Examensarbete).

4. 3055 besök
Folk i rörelse: medborgerligt engagemang 1992-2014 (2015) 
Johan von Essen, Magnus Jegermalm och Lars Svedberg
Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
Utgiven i Ersta Sköndal högskolas arbetsrapportserie.

5. 2672 besök 
Stadens fattiga: En rapport om Sveriges Stadsmissioner  
och fattigdom (2015)  
Magnus Karlsson, Anna Carrigan, Sara Malmberg och 
Arvid Stiernström
Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap.
Utgiven i Ersta Sköndal högskolas arbetsrapportserie.

samverkan
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ÅrsredovIsnIng

Här följer Ersta Sköndal högskola AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2015. 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning.

ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA Ab:S bOLAGSSTyRELSE

Ordinarie styrelseledamöter
Ann-Marie Begler (generaldirektör för Försäkringskassan) from 2015-05-06
Åke Dahlman (ledamot styrelsen för Ersta diakoni)
Katja Elväng (ledamot direktionen för Stiftelsen Stora Sköndal)
Margarethe Isberg (ordförande direktionen för Stiftelsen Stora Sköndal) from 2015-05-06
Dag Klackenberg (fd vd Svensk Handel) tom 2015-05-06
Stefan Nilsson (direktor Ersta diakoni)
Olle Rydbert (ledamot direktionen för Stiftelsen Stora Sköndal) tom 2015-05-06, därefter suppleant
Martin Ärnlöv (direktor Bräcke diakoni)

Suppleanter
Kerstin Alberius (fd vice ordförande Bräcke diakoni) tom 2015-05-06
Kenneth Bengtsson (ordförande Ersta diakoni)
Åsa Hallgren (direktor Stiftelsen Stora Sköndal)
Ionie Oskarson (ordförande Bräcke diakoni) from 2015-05-06

Arbetstagarrepresentanter 
Vera Dahlqvist (suppleant)
Emilia Forssell (ordinarie) 
Johan Hvenmark (suppleant)
Per Jonsson (ordinarie)

Ordinarie revisor 
Auktoriserade revisorn Leif Bengtsson, Grant Thornton
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ersta sköndal högskola 

telefon: 08-555 050 00 

hemsida: www.esh.se 

e-post: info@esh.se

camPUs bräcke

diakonivägen 10 a 

box 21062

418 04 göteborg

camPUs ersta

stigbergsgatan 30 

box 11189

100 61 stockholm

camPUs sköndal

herbert Widmans väg 12 

box 441

128 06 sköndal


