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Utbildningsstrategiska rådet – minnesanteckningar 

 

Ärende  Kommentar 

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

2.  Föregående mötes minnesanteckningar Ad acta. 

3.  European Universities Initiative, EUI Heidi Hansson informerar. En ansökan, AcrossEU, 

skickades in den 22 mars. Ansökan omfattar nio lärosäten. 

Avsikten är att inom AcrossEU etablera fyra centrum 

under ledning av fyra olika universitet. Till varje centrum 

lyfter en gemensam arbetsgrupp in frågor om hållbarhet, 

klimatförändringar och digital transformation. Umeå 

universitet föreslås ansvara för Centre for Education and 

Joint Research. 

 

Om resurser beviljas kommer de bland annat att användas 

till att bygga upp samarbetet inom alliansen, att förbereda 

starten av nya gemensamma utbildningar samt 

forskningssamarbeten. 

 

Besked kommer i juli. 

4.  Högskolepedagogiska lyftet Eva Svedmark informerar. 

 

Universitets- och högskolerådet (UHR) har regeringens 

uppdrag att under 2022 samla det högskolepedagogiska 

arbetet i ett högskolepedagogiskt lyft som ska främja ett 

gemensamt utvecklingsarbete mellan universitet och 

högskolor. För det högskolepedagogiska lyftet disponerar 

UHR 10 miljoner kronor under 2022, varav minst 5 
miljoner kronor ska fördelas till lärosäten, organisationer 

och nätverk inom det högskolepedagogiska området för 

kostnader för strategiska utvecklingsinsatser. För 2023 

beräknas 20 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor ska 

fördelas. 

 
Eva Svedmark ingår i en styrgrupp inom 

Högskolepedagogiska chefsnätverket. Styrgruppen har täta 

möten med UHF för att försöka påverka processen för hur 

resurserna ska fördelas.  

5.  Information om planerade förändringar i 

utbildningsutbud 

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet återstartar 

Civilingenjörsprogram i teknisk kemi. Programmet 

kommer att hållas på distans. Fakulteten utreder även 

förutsättningarna för ett Civilingenjörsprogram med 

inriktning mot intelligenta system. 

 

Samhällsvetenskaplig fakultet planerar för ett 

magisterprogram i sociologi. 
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Humanistisk fakultet informerar om att Institutionen för 

språkstudier just nu arbetar med att se över sitt 

utbildningsutbud. 

6.  Information från Antagningsrådet och 

Examensrådet 

Nils Eriksson informerar om att en reviderad 

antagningsordning bereds inför beslut av 

universitetsstyrelsen i juni. 

7.  Uppföljning och implementering av 

kvalitetssystemet 

 

a) Återkoppling från UKÄ:s 

återföringskonferens – breddad 

rekrytering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Utvärdering av specialist-

sjuksköterskeexamina 

 

 

 

Fredrik Georgsson återkopplar från UKÄ:s 

återföringskonferens om utvärderingen av arbetet med 

breddad rekrytering. 

 

Vid Umeå universitet finns forskning som tangerar 

breddad rekrytering. Ann-Louise Silfver och Anna 

Lindqvist åtar sig att undersöka om någon/några av de 

forskare som är engagerade kan bjudas in till USR. Även 

Ann Sörlin, som var vice ordförande i UKÄ:s 

bedömargrupp kommer att bjudas in till USR för att 

berätta om till exempel slutsatser av utvärderingen och 

goda exempel från andra lärosäten. 

 

Heidi Hansson ber Fredrik Georgsson att ta fram underlag 

som visar om studenters förkunskaper påverkas av en 

breddad rekrytering. 

 

b) Kristina Lejon informerar. Utbildningsutvärderingen av 

specialistsjuksköterskeexamina har haft uppstartsmöte och 

arbetet har kommit igång. Vid Umeå universitet omfattas 

specialistsjuksköterskeexamina med inriktning mot 

ambulanssjukvård samt specialistsjuksköterskeexamina 

med inriktning mot psykiatrisk vård. Deadline för de två 

självvärderingarna är den 3 juni. 

8.  Nybörjarenkäten Nils Eriksson informerar om resultatet av Nybörjarenkäten 

som genomfördes hösten 2021. 

 

Svarsfrekvensen var 55 procent vilket är betydligt lägre än 

tidigare år. Det är dock stor variation mellan olika 

program. 

 

På aggregerad nivå visar resultaten små skillnader mellan 

de år som enkäten har genomförts. Det syns dock en 

positiv trend avseende studenternas synpunkter på 

mottagning, introduktion samt personalens tillgänglighet 

inför terminsstarten. 

9.  Umeå universitets verksamhetsplan för åren 

2023-2025 - preliminär avstämning av 

fakulteternas och LH:s synpunkter 

Fakulteter/LH har inför dagens möte haft i uppdrag att ta 

ställning till de inriktningar/aktiviteter som finns angivna 

under temat Utbildning av hög kvalitet i verksamhets-

planen för 2020-2022.  

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten: inga stora omstöpningar 

behövs. Vilka frågor ska ligga på USR – till exempel 

kvalitetssystemet, tvärvetenskaplig utbildning och breddad 
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rekrytering. De genomsyrande perspektiven – ska vissa 

lyftas upp till på USR medan andra inte gör det? Den 

universitetsgemensamma nivån ska skapa förutsättningar 

och rigga. Fakultetens utbildningskommitté kommer att ha 

en workshop med fokus på kvalitetssystemets aktiviteter 

och genomsyrande perspektiv. USR ser fram emot en 

återkoppling vid ett senare möte. 

 

Medicinska fakulteten: Nuvarande verksamhetsplan ger 

frihetsgrader, men kan vara mer framåtsyftande. USR bör 

försöka påverka vad som står i verksamhetsplanen om 

hållbar utveckling. Förstahandssökande som indikator? 

 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten: Livslångt lärande, 

genomströmning. Vi bör tänka mer strategiskt. 

 

Inför nästa möte ber Heidi Hansson fakulteterna/LH att 

specificera sina synpunkter skriftligt. Ett förtydligande om 

vad som efterfrågas från fakulteterna/LH kommer att 

skickas till. 

 

USR ska avge sina förslag och synpunkter till rektor senast 

den 15 maj. 

10.  USR:s möte i maj Heidi Hansson informerar om delar av innehållet: 

 

Breddad rekrytering – hur går vi vidare i vårt arbete? Ann 

Sörlin, vice ordförande i UKÄ:s bedömargrupp deltar. 

USR uppmanas att inför mötet ha läst de övergripande 

delarna i de rapporter som UKÄ gett ut med anledning av 

utvärderingen samt det som är specifikt för Umeå 

universitet. 

 

Umeå universitets verksamhetsplan för åren 2023-2025. 

Ett skriftligt underlag med fakultetens/LH:s synpunkter 

och förslag skickas till Åsa Rudehäll senast 28 april. Även 

studenternas synpunkter är önskvärda. 

 

Livet efter UKÄ:s utvärderingar. 

Lärarhögskolan reflekterar. 

 

Samt eventuellt: 

Universitetets utbildningssamverkan med regionen. Vilka 

är fakulteternas/LH:s erfarenheter av tidigare 

decentraliserade utbildningar? Vilka satsningar har varit 

hållbara över tid? På vilket sätt bör fakulteter/LH 

förbereda denna punkt? 

 

Kommunikationsenheten – uppföljning av tidigare möte 

 

Särskilda satsningar – digital examination. 

11.  Utbildningsfilmer USR:s studentrepresentanter har ombetts titta och 

återkoppla sina synpunkter på de utbildningsfilmer som 

Stockholms universitet har producerat och som vänder sig 

till blivande, sittande respektive avgående 

studentrepresentanter. 
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I nuläget ser studenterna stort behov av information som 

kan vara ett stöd i rekryteringen av studentrepresentanter. 

Det är viktigt att uppdragen inte framställs som 

övermäktiga. Studenterna förordar en blandning av film 

och skriftlig information. 

12.  Övriga frågor Gustav Sundqvist informerar om att hans efterträdare är 

utsedd. Heidi Hansson välkomnar efterträdaren att delta 

vid nästkommande USR. 

 

Närvarande  

1. Ann-Catrine Eriksson  

2. Nils Eriksson  

3. Anna Fahlgren  

4. Fredrik Georgsson  

5. Heidi Hansson (ordf) 

6. Hanna Harrysdotter  

7. Marlene Johansson Falk 

8. Kristina Lejon  

9. Anna Lindqvist 

10. Tine Riklund 

11. Åsa Rudehäll (sekr)  

12. Ann-Louise Silfver  

13. Sara Sjöstedt de Luna  

14. Gustav Sundqvist 

15. Eva Svedmark  

Frånvarande 

1. Staffan Schedin 

2. Birgitta Wilhelmsson  
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