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Malmö universitets ansökan om tillstånd att utfärda 
tandhygienistexamen 

Universitetskanslersämbetets beslut 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) avslår ansökan. 

Ansökan och ärendets hantering 
Malmö universitet har den 15 oktober 2018 ansökt hos UKÄ om tillstånd att utfärda 
tandhygienistexamen. Ärendet omfattar även ansökningar om tillstånd att få utfärda 
tandhygienistexamen från ytterligare fem lärosäten. För granskning av samtliga 
ansökningar i ärendet har UKÄ utsett en grupp sakkunniga. De sakkunniga har inte 
deltagit i beredning eller bedömning av ansökningar från lärosäten där de uppgett jäv. 
Såväl sakkunniga som jävsförhållanden framgår av bedömargruppens yttrande. De 
sakkunnigas bedömning baseras dels på Malmö universitets ansökan om examens-
tillstånd, dels på intervjuer som genomfördes den 22 november 2018 och kompletterande 
uppgifter som inkom den 28 november 2018. De sakkunnigas yttrande bifogas. 

Universitetskanslersämbetets bedömning 
Bedömningen av ansökan har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen 
(1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) samt utifrån de krav som finns 
sammanställda i Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen. Uppdraget 
ligger inom ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning 
(Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Redovisning av ett 
regeringsuppdrag, Rapport 2016:15). 
 
De sakkunnigas bedömning är att Malmö universitet inte har de förutsättningar som krävs 
för att ge en tandhygienistexamen. De sakkunniga anser att aspekterna yrkesexamen, 
personal, utbildningsmiljön och säkring av examensmålen inte är tillfredsställande.  
 
UKÄ instämmer i bedömningen att aspekterna yrkesexamen, personal, utbildningsmiljön 
och säkring av examensmålen inte är tillfredsställande och att Malmö universitet inte har 
de förutsättningar som krävs för att ge tandhygienistexamen. UKÄ anser att de brister 
som föreligger inte kan avhjälpas genom att lärosätet ges möjlighet att komplettera 
ansökan. 
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Beslut i ärendet har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning av 
utredaren Charlotte Elam i närvaro av biträdande avdelningschefen Viveka Persson, 
avdelningschefen Karin Järplid Linde och strategi- och planeringsansvarige  
Per Westman.  
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