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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
Ärende  Kommentar 

1.  Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet. Särskilt 
välkommen hälsas Staffan Schedin, ny utbildningsledare vid 
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.  Presentation av Arbetsförmedlingens 
arbetsmarknadsprognos 

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för 
arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen 
bygger på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare 
och presenteras i rapporter för hela riket men även per län.  
 
Anita Prins, Arbetsförmedlingen (AF), presenterar resultatet 
av den senast genomförda arbetsmarknadsprognosen för 
Västerbottens län. 

4.  Programutvärdering med extern kollegial 
granskning – utbyte av erfarenheter 

Fakulteterna informerar om implementering och erfarenhet 
av aktivitet 9, Programutvärdering genomförd genom 
kollegial granskning, i det tidigare kvalitetssystemet 
(aktivitet 7 i nuvarande kvalitetssystem för utbildning). 
Fakulteterna presenterar: 
 
- Vilka program som granskats. 
- Upplägg på granskningen. 
- Form för granskarnas avrapportering. 
- Erfarenheter av upplägget.  
- Övergripande observationer och slutsatser.  
 
Fakulteterna har anpassat upplägg efter behov och 
förutsättningar. Samtliga har dock upplevt aktiviteten som 
kvalitetsdrivande. De utbildningsprogram som ännu inte 
utvärderats kommer att utvärderas i enlighet med det 
reviderade kvalitetssystemet. USR återkommer för att följa 
upp ändamålsenlighet och utfall av detta. 

5.  Inrättande av utbildning 
 
a) Magisterprogram i Hälsopsykologi 

Nils Eriksson föredrar ärendet. 
 
USR återremitterar förslaget om att inrätta Magisterprogram 
i Hälsopsykologi och uppmanar den samhällsvetenskapliga 
fakulteten att föra en dialog med den medicinska fakulteten 
för att säkerställa att universitetet inte inrättar utbildningar 
som konkurrerar med varandra.  

6.  Information om eventuella planerade 
förändringar i utbildningsutbud 

Fakulteterna/LH informerar: 
 
Samhällsvetenskapliga fakulteten avser ansöka om 
examensrätt för hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. 
 
Humanistisk fakultet har utvecklat kurser till 
Kulturskoleklivet. 
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Lärarhögskolan kommer att tidigarelägga anmälan till 
programmen för speciallärare och specialpedagoger. 

7.  Huvudområde och inriktning inom 
huvudområde 

Heidi Hansson inleder. USR diskuterar principer för när ett 
ämne bör vara ett huvudområde eller en inriktning inom ett 
huvudområde. USR konstaterar att det finns ett antal frågor 
som behöver utredas ytterligare, till exempel hur man ska se 
på gränserna mellan olika ämnen och eventuella behov av 
rollen som ämnesföreträdare.  

8.  Fakultetsöverskridande utbildning – hur kan 
och bör nya initiativ stödjas 

Heidi Hansson inleder. Frågan om hur 
fakultetsöverskridande utbildning kan och bör stödjas har 
uppkommit i samband med ledningens budgetdialoger med 
fakulteterna. USR menar att stimulansmedel kan vara 
viktiga för uppstarten av fakultetsöverskridande 
utbildningar, men att det långsiktigt kan vara andra hinder 
som måste överbryggas, t ex dimensionering och 
bemanning. Möjligen behöver vissa fakultetsöverskridande 
utbildningar koordineras på andra sätt än de traditionella.  
 
USR återkommer till frågan.  

9.  Webben Heidi Hansson uppmuntrar USR att samla ihop eventuella 
synpunkter på den nya webbens struktur. Synpunkter 
skickas per fakultet/LH/studentkår till Åsa Rudehäll senast 
den 26 april. 

10.  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Nätverksmöte med Örebro universitet och 
Linköpings universitet 
 
 
 
b) Kvalitetsdialoger 
 
 
 
 
c) Lärarfortbildningskurs Hållbar utveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) UKÄ:s utbildningsutvärderingar 
 
 
 
e) UKÄ:s lärosätesgranskningar 

 
 
 
a) Heidi Hansson informerar. Umeå universitet besöktes av 
företrädare för Örebro universitet och Linköpings universitet 
den 27 mars. Det är ett informellt nätverk för samtal och 
erfarenhetsutbyte om kvalitetsfrågor på lärosätesnivå. 
 
b) Heidi Hansson informerar om att kvalitetsdialoger nu är 
genomförda med studentkårerna och två av fakulteterna. En 
erfarenhet hittills är att tiden för dessa dialoger kan behöva 
utökas till nästa år. 
 
c) UPL har utvecklat en två veckors lärarfortbildningskurs i 
Hållbar utveckling som ska ges för första gången i 
september och därefter ingå i UPL:s ordinarie kursutbud. 
Vid första omgången erbjuds varje fakultet fem platser. Eva 
Svedmark efterfrågar USR:s synpunkter på hur sökande ska 
prioriteras. USR rekommenderar att om det blir fler än fem 
sökande från en fakultet, ska fakulteten vara behjälplig med 
att prioritera deltagare.  
 
d) Heidi Hansson informerar om den diskussion som pågår 
vid några lärosäten med anledning av kalibrering mellan 
bedömargrupperna vid UKÄ:s utbildningsutvärderingar. 
 
e) Åsa Rudehäll informerar om resultatet av den första 
omgången av UKÄ:s lärosätesgranskningar. USR ser 
bedömargruppernas yttranden som ett viktigt material för 
Umeå universitets fortsatta kvalitetsarbete. USR diskuterar 
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resultatet från granskningarna i relation till universitetets 
kvalitetssystem. 

11.  Styr- och resursutredningen, Struten Heidi Hansson inleder. USR har möjlighet att göra inspel på 
Umeå universitets remissvar på de förslag i Styr- och 
resursutredningen (Struten) som är kopplade till utbildning. 
 
USR är i stort sett positivt till utredningens förslag. Heidi 
Hansson tar med sig USR:s synpunkter för att stämma av 
dem med universitetets samlade remissvar. 
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Närvarande 
1. Ann-Catrine Eriksson  
2. Nils Eriksson 
3. Fredrik Georgsson 
4. Heidi Hansson (ordf) 
5. Alexander Haraldh  
6. Henna Harinen  
7. Anna Lindqvist  
8. Per Lindström 
9. Sara Sjöstedt de Luna  
10. Max Malmer 
11. Torkel Molin 
12. Åsa Rudehäll 
13. Staffan Schedin 
14. Ann-Louise Silfver 
15. Eva Svedmark  
16. Birgitta Wilhelmsson 

 
Frånvarande 

1. Kristina Lejon 
2. Emil Nygren 

 
 


