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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 
 

Ärende  Kommentar 

1.  Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet. 

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.  Studenters utmaningar i möte med 
universitetet 
 

Maria Söderholm och Elin Petersson, Studentcentrum, 
delger information och erfarenheter om sina möten med 
studenter. 
 
Många studenter kan uppleva mötet med universitetet 
som utmanande, t ex de som kommer från studieovana 
miljöer, har låga förkunskaper eller på grund av andra 
orsaker relaterade till livssituation. 
 
Tillträdesfrågor och studievägledning är de vanligaste 
orsakerna till att studenter uppsöker Studentcentrum. 
Hälften av besökarna är presumptiva studenter. Av de 
studenter som erhållit stöd för funktionsnedsättning är 
läs- och skrivsvårigheter och neuropsykiatriska 
diagnoser de vanligaste orsakerna.  
 
Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till studenters 
första besök hos Studenthälsan. Cirka hälften av de 
individuella kontakterna sker via bokade besök. I de fall 
Studenthälsan bedömer att det behövs får studenterna 
stöd att komma vidare till relevant behandlande 
vårdinrättning. 
 
Av de som uppsöker Studentcentrum är cirka 60 procent 
kvinnor och 40 procent män vilket avspeglar 
studentpopulationen i övrigt på Umeå universitet. 
 
Studentcentrum erbjuder ett studiestartspaket med 
föreläsningar och guidade turer. 
 
Boktips: The First Year at University - Teaching 
Students in Transition (2010) av Bill Johnston. 

4.  Rethinking Higher Education – information 
om konferens 

Per Nilsson, Planeringsenheten, informerar om 
konferensen Rethinking Higher Education som i år 
anordnas av Göteborgs universitet och Chalmers. I mars 
år 2021 arrangerar Umeå universitet konferensen.  
 
Konferensens övergripande tema är Agenda 2030. USR 
diskuterar möjliga perspektiv på temat. Intressant är hur 
de globala målen tillämpas lokalt och i praktiken. 
 
Studenterna betonar vikten av att studenter engageras i 
planeringen och genomförandet och att dagen för 
konferensen hålls undervisningsfri om det är en vardag. 
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5.  Ansökan om examenstillstånd för 
Läkarprogrammet, 360 hp 

Henna Harinen föredrar ärendet. 
 
USR tillstyrker förslaget om att ansöka om 
examenstillstånd för Läkarprogrammet, 360 p. 

6.  Ansökan om avveckling av magisterprogram i 
bildterapi, 60 hp 

Henna Harinen föredrar ärendet. 
 
USR tillstyrker förslaget om att avveckla 
magisterprogram i bildterapi, 60 hp. 

7.  Information om planerade förändringar i 
utbildningsutbud 

Humanistisk fakultet aviserar avveckling av allmän 
språkvetenskap och fonetik samt att Konsthögskolan vill 
slå ihop sina två program till ett. 

8.  Uppföljning och implementering av 
kvalitetssystemet 
 
a) Nybörjarenkäten 2019 

 
 
 
Nils Eriksson informerar om det aggregerade resultatet 
av Nybörjarenkäten som genomfördes hösten 2019.  
 
Svarsfrekvensen på de enkäter som distribuerades 
digitalt var lägre än de som distribuerades per papper. 
För den samhällsvetenskapliga fakultetens 
programutbildningar var svarsfrekvensen 44 respektive 
84 procent.  
 
Ett positivt resultat är att andelelen som anger ”kom inte 
in på mitt förstahandsval vid annat lärosäte” som en 
viktig faktor för att man valt Umeå universitet har 
trendmässigt sjunkit under perioden 2012-2019, från 21 
procent till 11 procent. 
 
Andelen nybörjarstudenter som är mycket nöjda med 
informationen om utbildningen på Umeå universitets 
webb och övrig information på lärosätets webb har ökat 
de senaste åren. Detsamma gäller information skickad 
inför utbildningsstarten, tillgänglig personal som kunde 
besvara frågor samt mottagningen och introduktionen på 
utbildningen. 
 
USR konstaterar att fakulteterna bör följa upp hur de 
digitala enkäterna genomfördes med studenterna och 
vilken information som ingick när dessa enkäter 
distribuerades. USR uppmanar också Nils Eriksson att 
kontakta Kommunikationsenheten för att få deras hjälp 
att sprida information om resultatet av Nybörjarenkäten. 

9.  Utvärdering av breddad rekrytering - process Åsa Rudehäll återkopplar på det uppdrag som gavs till 
Planeringsenheten och utbildningsledarna vid förra 
sammanträdet. 
 
Ett förslag på utskick till fakulteter och stödverksamheter 
ska presenteras på nästa kanslichefsmöte. 

10.  Studentpopulation vid Umeå universitet Fredrik Georgsson presenterar statistik över rikets 
studentpopulation och i synnerhet den vid Umeå 
universitet. 
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Umeå universitet 

• har ett söktryck i paritet med jämförbara 
lärosäten 

• rekryterar från hela landet 
• kräver något lägre meritvärde för att komma in 

på jämförbara utbildningar 
• rekryterar främst svenska kvinnor från 

akademikerhem 
• förser Norrland med kvalificerad arbetskraft 
• har en något högre andel som antas via 

högskoleprovet än det genomsnittliga lärosätet. 

11.  Övriga frågor 
 
a) Inställt utbyte läkarstudenter 
 
 
 
b) Vilka frågor hamnar var i universitets-
organisationen? 
 

 
 
Kristina Lejon informerar om den medicinska fakulteten 
beslutat att ställa in utbyten med Asien för studenter som 
har praktik inom hälso- och sjukvård. 
 
Nils Eriksson lyfter att frågan om kostnader för studenter 
med särskilda behov, i första hand ses som en ekonomisk 
fråga och därför dirigeras till och diskuteras i EKB, Han 
anser att frågor om studenter med särskilda behov 
primärt bör beredas av USR där den kompetensen för 
utbildningsfrågor finns. 

 
 

Närvarande 
1. Ann-Catrine Eriksson  
2. Nils Eriksson 
3. Fredrik Georgsson 
4. Heidi Hansson (ordf) 
5. Henna Harinen 
6. Victor Johansson 
7. Kristina Lejon 
8. Anna Lindqvist  
9. Per Lindström 
10. Torkel Molin 
11. Åsa Rudehäll 
12. Staffan Schedin 
13. Ann-Louise Silfver, till och med punkt 7 
14. Eva Svedmark  
15. Birgitta Wilhelmsson 
16. Anton Öhrlund 

 
Frånvarande 

1. Sandra Bäckström 
2. Sara Sjöstedt de Luna  
 

 


