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Röda Korsets högskola (RKH) har en hälsovetenskaplig profil med en centrerad kunskaps-, 

utbildnings- och forskningsmiljö som kontinuerligt utvecklas kring de humanitära 

hälsoområden som idéburen sektor representerar. Högskolans sjuksköterskeprogram på grund 

och avancerad nivå och forskningen har en tydlig global profil inom hälsa/omvårdnad. 

Profilområdet harmonierar med den politiska inriktningen i den forskningspolitiska 

propositionen från 2016, gällande de uttalade samhällsutmaningar som lyfts fram, till exempel 

globalisering, hållbar utveckling och jämställdhet/jämlikhet. Vid RKH pågår ett strategiskt 

arbete med att ta fram en ny färdplan och utbildnings- och forskningsstrategi som ska 

fastställas 2021. En tydlig vision är att RKH ska sträva mot examenstillstånd för egen 

forskarutbildning inom området global omvårdnad och hälsa. I nuläget har RKH en hög andel 

disputerad personal, sextio procent, vilket säkerställer att kvaliteten inom utbildning och 

forskning är hög. För att attrahera och anställa personal med hög vetenskaplig kompetens, 

behöver forskningsverksamheten vid RKH fortsätta utvecklas i samma gynnsamma riktning 

som den har gjort de senaste åren. Det är av stor betydelse att RKH ges samma ekonomiska 

förutsättningar som statliga lärosäten för att kunna utveckla forskningen och 

forskningsanknyta utbildningarna (se också Ersta Sköndal Bräcke högskolas, Röda Korset 

Högskolas och Sophiahemmet Högskolas gemensamma underlag till regeringens 

forskningspolitik från och med 2021). 

RKH behöver bredda utbildningsutbudets utformning med hänsyn till kunskapsutvecklingen, 

arbetslivets och samhällets behov, men även utifrån den efterfrågan som råder inom området 

hälsa, vård och välfärd. Efterfrågan på utbildningar till sjuksköterskor och fortbildning för 

sjuksköterskor kommer också att öka. Vi är positiva till Styr- och resursutredningens (Struten 

SOU 2019:6) förslag om ett samlat anslag för lärosätena. Detta möjliggör en flexibilitet i 

styrning och organisation av verksamheten som skapar förutsättningar för att ytterligare stärka 

kopplingen mellan utbildning, forskning och samverkan, och därmed utvecklingen av hela 

kunskapsmiljöer. Ett samlat anslag som föreslås i utredningen är en grundläggande 

förutsättning för att RKH ska kunna möta samhällets behov av ett flexibelt, livslångt lärande 

för yrkesverksamma. 

RKH välkomnar förslaget om ökade basanslag (se också Ersta Sköndal Bräcke högskolas, 

Röda Korset Högskolas och Sophiahemmet Högskolas gemensamma underlag till regeringens 

forskningspolitik från och med 2021). Ett ökat basanslag innebär en ökad förfoganderätt för 



lärosätet och ökade möjligheter att utveckla högskolans forskning. RKH ser gärna att såväl 

nya medel tillförs och att justeringar i relationen mellan resurser till forskningsråden och 

lärosätena genomförs. Det är väsentligt att högskolan själv kan fördela anslaget mellan 

utbildning och forskning. 

En mindre enskild utbildningsanordnare som RKH är mer begränsad att avsätta personella 

resurser för samverkan än stora statliga lärosäten. Kraven från forskningspolitiken har de 

senaste åren skärpts vilket innebär ökade krav på att utveckla samverkan för 

kvalitetsutveckling av kärnverksamheten. Enskilda utbildningsanordnare bör ges samma 

ekonomiska möjligheter och förutsättningar som statliga lärosäten att utveckla samverkan 

med det omgivande samhället ((se också Ersta Sköndal Bräcke högskolas, Röda Korset 

Högskolas och Sophiahemmet Högskolas gemensamma underlag till regeringens 

forskningspolitik från och med 2021).  

I detta ärende har rektor varit beslutande. Prorektor Per Ekstrand och dekan för forskning Eva 

von Strauss har varit föredragande. 
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