Alumnundersökning 2018

Sammanställd av: Unn-Britt Johansson, dekan för utbildning och Jenni Ann Asplund,
kvalitetssamordnare.
Datum: 20190130

Inledning
Sophiahemmet Högskola utför alumnundersökning var tredje år för att tillvarata alumners
erfarenheter och kunskaper gällande utbildningens relevans och kvalitet, erhållen kompetens
och arbetsmarknad. Undersökningen inhämtar också förslag på utvecklingsområden för
lärosätet och dess alumnverksamhet. Alumnundersökningen ligger till grund för lärosätets
fortsatta utveckling och kvalitetssäkring av utbildningarna. Vidare också för att utveckla
alumnverksamheten och stärka samverkan genom att upprätthålla och utveckla relationen
mellan alumn och lärosäte. Samverkan ger ett ömsesidigt utbyte och mervärde för lärosätet och
dess institutioner, alumner och nuvarande studenter.
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Urval
Urvalet bestod av de alumner som fanns i nuvarande plattform. Alumnerna representerar både
utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå samt de som genomfört fristående kurser som reguljär
utbildning eller uppdragsutbildning. Alla besvarade samma alumnenkät då befintlig plattform inte kunde
rikta utskicket till olika urvalsgrupper.

Metod
En alumnenkät bestående av 21 frågor utvecklades under 2018 (Bilaga 1). Enkäten sändes ut 23
november 2018 till alumner (n=900) via det digitala enkätverktyget Esmaker och var öppen fram till 20
december 2018. En påminnelse skickades ut till alla efter två veckor. Enkäten besvarades anonymt. I
vissa frågor kunde alumnen ange flera svarsalternativ. Enkäten innehöll inga obligatoriska frågor.

Resultat
Resultatet av alumnundersökningen december 2018 baseras på 377 besvarade enkäter. 62 procent av de
besvarande alumnerna representerade en åldersgrupp från 40-59 år och med ett födelseår 1960-1979.
Examen och år för start av utbildning vid Sophiahemmet Högskola
Alumnerna hade i huvudsak tagit examen/diplomering på grundnivå och avancerad nivå såsom t.ex.
sjuksköterskeexamen (27 procent) och specialistsjuksköterskeexamen (33 procent). Silviasyster (13
procent) representerade den största urvalsgruppen inom annan examen/diplomering.
Tabell 2. Senaste erhållen examen/diplomering vid Sophiahemmet Högskola
Frågeområde
Examen grundnivå
Sjuksköterskeexamen
Examen avancerad nivå
Barnmorskeexamen
Specialistsjuksköterskeexamen-inriktning akutsjukvård
Specialistsjuksköterskeexamen-inriktning ambulanssjukvård
Specialistsjuksköterskeexamen-inriktning demensvård
Specialistsjuksköterskeexamen-inriktning diabetesvård
Specialistsjuksköterskeexamen- gastroenterologisk vård
med särskilt fokus på endoskopi
Specialistsjuksköterskeexamen-inriktning hjärtsjukvård
Specialistsjuksköterskeexamen-inriktning palliativ vård
Annan examen/diplomering
Silviasyster (grundnivå)
Kandidatexamen (grundnivå)
Övrigt Fristående kurser (grundnivå och avancerad nivå)
Totalt

Antal
100
11
21
15
31
5
4
15
22
48
32
73
377
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Resultatet visade att 41 procent av besvarande alumner har tagit examen/diplomering mellan 1977-2013
och 23 procent under föregående år 2018 (Tabell 3).
Tabell 3. År för start av utbildning och senaste examen/diplomering
Frågeområde
År för senaste examen/diplomering vid lärosätet
2014--2015
2016-2017
2018
Annat år för examen 1977-2013
Totalt

Antal

61
72
85
149
367

Arbetslivsanknytning och arbetsmarknad
Efter examen har de flesta alumnerna arbetat som sjuksköterska (42 procent) och specialistsjuksköterska
(39 procent). Resultatet visar att flertalet (93 procent) påbörjade sitt arbete som
sjuksköterska/barnmorska/specialistsjuksköterska under mindre än 6 månader efter avslutade studier
och arbetar idag som sjuksköterska (31 procent) samt som specialistsjuksköterska 38 procent. Resultatet
visar också att de flesta alumner har landstinget som arbetsgivare (54 procent) (Tabell 4).
Tabell 4. Nuvarande arbete och arbetsgivare
Frågeområde
Arbetat efter examen
Sjuksköterska
Barnmorska
Specialistsjuksköterska
Nej, inget av ovanstående
Totalt
Hur lång tid efter avslutade studier började arbeta som
sjuksköterska/barnmorska/specialistsjuksköterska
Innan jag var klar med min utbildning
Mindre än 6 månader efter
7-11 månader efter
Mer är 12 månader senare
Totalt
Nuvarande sysselsättning
Arbetar som sjuksköterska
Arbetar som barnmorska
Arbetar som specialistsjuksköterska
Egen företagare
Chef
Administrativ tjänst inom hälso- och sjukvård

Antal

156
22
143
88
409

171
141
8
14
334
104
17
127
7
28
19
3

Studerar (t.ex. Specialistsjuksköterskeprogram, Masterprogram,
Barnmorskeprogram och Läkarprogram).
Totalt
Nuvarande arbetsgivare
Landsting
Kommun
Privat vårdgivare
Annan arbetsgivare (t.ex. Bemanningsföretag, statligt företag, it bolag, Röda
Korset, universitet, egen företagare,
Totalt

30
332
203
83
71
21
378

Resultatet visade att de flesta alumner arbetar inom demensvård 81 (22%). Vidare 84 (23 procent)
uppgav annan verksamhet såsom t.ex. privat bemanning, forskning, LSS, facklig verksamhet, operation,
anestesi, endoskopi, familjerådgivning och parterapi, universitet, primärvård och stadsdelsförvaltning
(Figur 1).
Äldreboende/servicehus
Vårdcentral/hälsocentral
Utbildning
Rehabilitering
Psykiatri
Palliativ vård
Ortopedi
Onkologi

Område

Obstetrik
Kirurg
Kardiologi
Mödrahälsovård
Medicin
Hemsjukvård/ASIH
Gynekologi
Geriatrik
Förlossningsvård
Demensvård
Barn
Ambulans/prehospital vård
Akutmottagning
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Figur 1. Arbetar inom området.
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Resultatet visade att 89 procent angav I mycket hög grad/I hög grad gällande kunskap, förmåga och
förhållningssätt de förvärvat under sin utbildning kommer till nytta i deras nuvarande arbete (Figur 2).
Vidare upplevde 94 procent Mycket väl/Ganska väl att utbildningen vid Sophiahemmet Högskola
förberedde dem för deras yrke (Figur 3).

Figur 2. I vilken grad kommer den kunskap, förmåga och förhållningssätt du förvärvat under din
utbildning till nytta i ditt nuvarande arbete?

Figur 3. Hur väl upplever du att utbildningen vid Sophiahemmet Högskola förberedde dig för ditt yrke?
(n=366).
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86 procent angav I mycket hög grad/I hög grad gällande deras överensstämmelse om upplevelser som
yrkesverksam med den information de fick om professionen under utbildningen vid Sophiahemmet
Högskola (Figur 4). Därtill 80 procent angav att de idag skulle valt att söka samma utbildningsprogram
som de senast erhöll examen ifrån (Figur 5). 95 procent angav att de definitivt/troligt skulle
rekommendera utbildningsprogrammet till någon annan som vill utbilda sig till samma yrkesexamen.

Figur 4. I vilken grad överensstämmer dina upplevelser som yrkesverksam med den information du fick
om professionen under utbildningen vid Sophiahemmet Högskola?

Figur 5. Skulle du idag ha valt att söka samma utbildningsprogram vid Sophiahemmet Högskola, som du
senast erhöll examen ifrån?
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Figur 6. Skulle du rekommendera utbildningsprogrammet vid Sophiahemmet Högskola till någon annan
som vill utbilda sig till samma yrkesexamen?

Studentinflytande
82 procent ansåg I mycket hög grad/I hög grad att Sophiahemmet Högskola verkar för att studenter ska
ta en aktiv del i att utveckla utbildningen (Figur 7).

Figur 7. I vilken grad anser du att Sophiahemmet Högskola verkar för att studenter ska ta en aktiv del i
att utveckla utbildningen?
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Alumners framtida karriärplanering
Resultatet visade att alumnerna planerar att fortsätta arbeta som sjuksköterska (18 procent) och
specialistsjuksköterska (36 procent). Därtill uppgav 29 procent av alumnerna också andra karriärplaner
såsom t.ex. vårdutvecklare, adjunkt, e-hälsa/IT, eventuellt byta yrke, skriva artikel, expert pedagogik,
Röda Korset, verksamhetsutvecklare och Silviasyster (Tabell 5.)
Tabell 5. Hur ser dina karriärplaner för framtiden ut?
Frågeområde
Karriärplaner för framtiden
Fortsätta arbeta som sjuksköterska
Fortsätta arbeta som barnmorska
Fortsätta arbeta som specialistsjuksköterska
Arbeta som ledare/chef
Arbeta som egenföretagare
Utbilda mig till barnmorska, avancerad nivå
Utbilda mig till specialistsjuksköterska, avancerad nivå
Utbilda mig till forskare, forskarnivå
Annat (t.ex. vårdutvecklare, adjunkt, e-hälsa/IT, eventuellt byta yrke, skriva
artikel, expert pedagogik, Röda Korset, verksamhetsutvecklare, Silviasyster)
Totalt

Antal

65
19
132
58
11
6
44
24
106
465

Alumners främsta råd till högskolan för framtida utveckling av utbildningen
Alumner angav i fritextfrågan flera råd gällande högskolans framtida utveckling. Nedan presenteras
några råd för framtida utveckling.







Kurser inom patientsäkerhet, kvalitet, vårdutveckling, ledarskap och e-hälsa och barn
Flera distansutbildningar
Mer samarbete internationellt
Ökad digitalisering med mer digitala verktyg
Utveckla informationskanaler till studenterna
Halvårsforum med studenter/representanter och ledning.
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Vidareutveckling av Alumnverksamhet
77 procent av alumnerna önskade Inbjudningar till kurser, konferenser eller andra utbildningsevent inom
hälso- och sjukvård anordnade av Sophiahemmet. Vidare angav 36 procent att de önskade riktade
utskick som är relevanta för dem och som de kan välja på en hemsida (Figur 8). Förslag på andra typer av
aktiviteter angavs såsom information om hur man börjar forska, önskemål om att vara delaktiga i
utvecklingsgrupper tillsammans med pedagoger och ledning och upprätta databas där alumner kan
lämna förslag på kliniknära frågeställningar till självständigt arbete.

Möjlighet till kontakt med andra alumner t ex
genom ett socialt nätverk online

Allmän information om Sophiahemmets
verksamhet

Riktade utskick som är relevanta för mig och som
jag kan välja på en hemsida

Inbjudningar till särskilda alumnievent endast för
examinerade på Sophiahemmet

Inbjudningar till kurser, konferenser eller andra
utbildningsevent inom hälso- och sjukvård
anordnade av Sophiahemmet
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Figur 8. Vilken typ av aktiviteter vill du att Alumnverksamheten ska erbjuda f d studenter i framtiden?
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Bilaga 1
Din åsikt är värdefull för oss!
Får vi låna lite av din tid? I den här enkäten som tar max 10 minuter att svara på hjälper du
oss att utveckla vår verksamhet på Sophiahemmet Högskola.
Vi har bjudit in dig som har en examen från Sophiahemmet Högskola att delta i denna
enkät. Undersökningen fokuserar på kvaliteten på programmet, den kompetens utbildningen
gett samt hur arbetsmarknaden fungerar. Syftet är också att ta tillvara förslag på
utvecklingsområden som t ex alumnverksamheten vid lärosätet.
Enkätundersökningen kommer att vara öppen till 20 december. Resultatet från
undersökningen redovisas så att inga enskilda svar kan identifieras. Som alumn kommer du
kunna ta del av resultatet. Enkäten besvaras anonymt i det digitala enkätverktyget Esmaker
via länken nedan.

Stort tack för din medverkan!

Johanna Adami
Rektor, Sophiahemmet Högskola

Philip Ohlén
Ordförande, Sophiahemmet Högskolas Studentkår

Du kommer till frågeformuläret genom att klicka här: Sophiahemmet Högskolas alumnenkät
2018

Din e-postadress kan inte på något sätt kopplas samman med dina avgivna svar.
Om e-postmeddelandet inte visas korrekt, kan det ses i sin helhet via följande länk
XXXX

1. Vilket år är du född?
-1959

1960-1979

1980-1999

2000-

2. Kön
Kvinna

Man

Annat

Vill ej ange

3. Vilken examen erhöll du senast vid Sophiahemmet Högskola?
Sjuksköterskeexamen

Barnmorskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen- inriktning akutsjukvård

Specialistsjuksköterskeexamen- inriktning ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeexamen- inriktning demensvård

Specialistsjuksköterskeexamen- inriktning diabetesvård

Specialistsjuksköterskeexamen- gastroenterologisk vård med särskilt fokus på
endoskopi

Specialistsjuksköterskeexamen- inriktning hjärtsjukvård

Specialistsjuksköterskeexamen- inriktning palliativ vård

Annan examen

4. Vilket år startade du din utbildning vid Sophiahemmet Högskola?
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Annat år:

5. Vilket år erhöll du den senaste examen vid Sophiahemmet Högskola?
2014

2015

2016

2017

2018

Annat år:

6. Har du arbetat efter din examen som
Sjuksköterska

Barnmorska

Specialistsjuksköterska

Nej, inget av ovanstående på grund av:

7. Hur lång tid efter avslutade studier vid Sophiahemmet Högskola började du arbeta som
sjuksköterska/barnmorska/specialistsjuksköterska?
Innan jag var klar med min utbildning

Mindre än 6 månader efter

7-11 månader efter

Mer än 12 månader senare

8. Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning?
Arbetar som sjuksköterska

Arbetar som barnmorska

Arbetar som specialistsjuksköterska

Egen företagare

Chef

Administrativ tjänst inom hälso- och sjukvård

Studerar, ange vad:

Annat, ange vad:

9. Vilken är din nuvarande huvudsakliga arbetsgivare?
Landsting

Kommun

Privat vårdgivare

Annan arbetsgivare:

10. Inom vilket område arbetar du?
Akutmottagning

Ambulans/prehospital vård

Barn

Demensvård

Förlossningsvård

Geriatrik

Gynekologi

Hemsjukvård/ASIH

Medicin

Mödrahälsovård

Kardiologi

Kirurg

Obstetrik

Onkologi

Ortopedi

Palliativ vård

Psykiatri

Rehabilitering

Utbildning

Vårdcentral/hälsocentral

Äldreboende/servicehus

Annan verksamhet:

11. I vilken grad kommer den kunskap, förmåga och förhållningssätt du förvärvat under din
utbildning till nytta i ditt nuvarande arbete?

I mycket hög grad

I hög grad

I liten grad

I mycket liten grad

Inte aktuellt

För att kunna svara på nästa fråga behöver du uppge vilken examen du har.
Sjuksköterskeexamen

Barnmorske-/specialistsjuksköterskeexamen

13. Nedan följer ett antal lärandemål. Markera vilket alternativ som stämmer bäst överens
med din erfarenhet av utbildningen.

I mycket
liten grad

Hur väl har du utvecklat din
förmåga att göra självständiga och
kritiska bedömningar?
Hur väl har du utvecklat din
förmåga att självständigt urskilja,
formulera och lösa problem?
Hur väl har du utvecklat din
beredskap att möta förändringar i
arbetslivet?
Hur väl har du utvecklat din
förmåga att söka och värdera
kunskap på vetenskaplig nivå?
Hur väl har du utvecklat din
förmåga att följa
kunskapsutvecklingen?
Hur väl har du utvecklat din
förmåga att utbyta kunskaper även
med personer utan
specialkunskaper inom området?

I liten grad

I hög grad

I
mycket hög
grad

13. Nedan följer ett antal lärandemål. Markera vilket alternativ som stämmer bäst överens
med din erfarenhet av utbildningen.

I mycket
liten grad

Hur väl har du utvecklat din
förmåga att göra självständiga och
kritiska bedömningar?
Hur väl har du utvecklat din
förmåga att självständigt urskilja,
formulera och lösa problem?
Hur väl har du utvecklat din
beredskap att möta förändringar i
arbetslivet?
Hur väl har du utvecklat din
förmåga att söka och värdera
kunskap på vetenskaplig nivå?
Hur väl har du utvecklat din
förmåga att följa
kunskapsutvecklingen?
Hur väl har du utvecklat din
förmåga att utbyta kunskaper även
med personer utan
specialkunskaper inom området?
Hur väl har du utvecklat din
förmåga att självständigt integrera
och använda kunskaper?
Hur väl har du utvecklat din
förmåga att hantera komplexa
företeelser, frågeställningar och
situationer?
Hur väl har du utvecklat din
självständighet att bedriva
forsknings- och utvecklingsarbete?

I liten grad

I hög grad

I
mycket hög
grad

14. I vilken grad överensstämmer dina upplevelser som yrkesverksam med den information
du fick om professionen under utbildningen vid Sophiahemmet Högskola?
I mycket hög grad

I hög grad

I liten grad

I mycket liten grad

15. Skulle du idag ha valt att söka samma utbildningsprogram vid Sophiahemmet Högskola,
som du senast erhöll examen ifrån?
Ja

Nej

Vet ej

16. Skulle du rekommendera utbildningsprogrammet vid Sophiahemmet Högskola till någon
annan som vill utbilda sig till samma yrkesexamen?
Jag skulle definitivt rekommendera programmet

Jag skulle troligen rekommendera programmet

Jag skulle inte rekommendera programmet

17. Hur ser dina karriärplaner för framtiden ut?
Fortsätta arbeta som sjuksköterska

Fortsätta arbeta som barnmorska

Fortsätta arbeta som specialistsjuksköterska

Arbeta som ledare/chef

Arbeta som egenföretagare

Utbilda mig till barnmorska, avancerad nivå

Utbilda mig till specialistsjuksköterska, avancerad nivå

Utbilda mig till forskare, forskarnivå

Annat:

18. Hur väl upplever du att utbildningen vid Sophiahemmet Högskola förberedde dig för ditt
yrke?
Mycket väl

Ganska väl

Inte särskilt väl

Inte alls

19. I vilken grad anser du att Sophiahemmet Högskola verkar för att studenter ska ta en
aktiv del i att utveckla utbildningen?
I mycket hög grad

I hög grad

I liten grad

I mycket liten grad

20. Vilket är ditt främsta råd till högskolan för framtida utveckling av utbildningen?

21. Vilken typ av aktiviteter vill du att Alumnverksamheten ska erbjuda f d studenter i
framtiden?
Inbjudningar till kurser, konferenser eller andra utbildningsevent inom hälso- och
sjukvård anordnade av Sophiahemmet

Inbjudningar till särskilda alumnievent endast för examinerade på Sophiahemmet

Riktade utskick som är relevanta för mig och som jag kan välja på en hemsida

Allmän information om Sophiahemmets verksamhet

Möjlighet till kontakt med andra alumner t ex genom ett socialt nätverk online

Annat:

