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Sveriges Universitets-      2019-10-10 
och högskoleförbund 

Expertgruppen för studieadministrativa frågor 
Christopher Sönnerbrandt, verkställande ledamot 

Dagordning för möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
Tid: torsdag den 17 oktober 2019, kl 10:00-14:30 
Plats: SUHF:s kansli, Tryckerigatan 8, Stockholm 
Kallade: Expertgruppens ledamöter 
Inbjudna gäster: Jörgen Tholin (p. 7)  

Dagordningen är sänd till expertgruppens ledamöter och inbjudna gäster, samt även publicerad öppet på 
SUHF:s webbsida: https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/    

Dagordning (förslag): 

Ärende Kommentar Klockslag/ 
ärendetyp 

Föredragande Bilaga 

1. Välkommen! Ordförande öppnar mötet. 10:00 Ann 
Cederberg 

- 

2. Dagordning Dagordningen justeras. Beslut Ann 
Cederberg 

- 

3. Justeringsperson Val av mötets justeringsperson. Beslut Ann 
Cederberg 

- 

4. Föregående
minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar. Information Linda Gerén Bil.p.4 

5. Meddelanden och
information

Meddelanden och information. 

a) Expertgruppens mandatperiod
2018-2019. Presentationen på
NUAK 2019 i Göteborg den 25
september.

b) SUHF:s svar på remiss av
Kontroller vid högskoleprovet
(SOU 2019:37)

c) Nytt användarråd för
utbildningsstatistik (SCB,
Skolverket, UKÄ, CSN m.fl.)

Information Linda Gerén, 
m.fl.

Bil.p.5.a 

Bil.p.5.b.
(skickas 
senare) 

Bil.p.5.c

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
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6. Ärenden till
kommande möte

Anmälan av ärenden under beredning 
som planeras lyftas på kommande möten. 

a) Expertgruppen – rapport om
mandatperiod 2018-2019.

b) Får kurser som ingår i
behörighetsgivande examen tas
med i examen?

c) Frågan om återkallande av
högskolepoäng p.g.a. återkallad
antagning p.g.a. vilseledande.
Diskussion om slutbetänkandet
från utredningen om fusk vid
högskoleprovet (U 2018:07).

d) Rekommendationer om reell
kompetens

e) Validering i högskolan

Information Christopher 
Sönnerbrandt 

- 

- 

- 

- 

- 

7. Hantering av
studenter med
skyddade
personuppgifter

Lägesrapport från pågående utredning.  
SUHF:s utsedde utredare, Jörgen Tholin. 

10:15 
Information 

Jörgen Tholin - 

8. Vägledning för
information om vad
betalande studenter
kan förvänta sig av
lärosätet.

Beslut om justering och fortsatt hantering 
av förslaget till vägledning 

Beslut Jerker Dahne 
och Tina 
Murray 

Bil.p.8. 

9. PAUS Kort paus, 5-10 minuter 

10. Rekommenderade
terminstider

Sammanfattning av vad som framkom i 
samtalen med planeringscheferna. 

11:00 
Information 

Cilla Häggkvist 
Christopher 
Sönnerbrandt 

- 

11. Koder för att beskriva
kursers placering i
utbildningssystemet

Sammanfattning av beredningen och 
förslag till fortsatt arbete. 

Diskussion Cilla Häggkvist 
Christopher 
Sönnerbrandt 

- 

12. Rapporter från andra
grupper

Information om aktuella ärenden med 
bäring på expertgruppens ansvarsområde 

a) Samverkansgruppen SUHF-UHR

b) NBA

c) Högskoleprovsgruppen

d) Antagningsrådet

Information 

a) Ann 
Cederberg

b) Marie Eslon

c) Tarmo 
Haavisto

d) Christopher 
Sönnerbrandt 

- 

- 

-

- 
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e) Tillträdesrådet

f) Ladokkonsortiets
verksamhetsplaneringsgrupp

g) Expertgruppen för
internationaliseringsfrågor

h) Forum för internationalisering

i) Sveriges förenade studentkårer

j) Förvaltningschefernas nätverk,
samt IT-chefernas nätverk

e) Jerker
Dahne

f) Cilla
Häggkvist

g) Tina Murray

h) Cilla
Häggkvist

i) vakant?

j) Ann
Cederberg

- 

- 

- 

- 

- 

- 

13. PAUS Kort paus, 5-10 minuter 

14. SUHF:s position om
antagning, och det
strategiska
samarbetet med UHR

a) SUHF:s presidium vill att
expertgruppen tar fram ett
förslag till förbundsförsamlingen
om ett position paper om
antagning.

b) UHR arbetar med beredning av
en antagningsstrategi i tät dialog
med det nya Antagningsrådet,
samt ser över processen för
dialog med lärosätena/SUHF
under 2020 om de nya treåriga
överenskommelser för
uppdragsverksamheten åt
lärosätena som ska gälla från och
med 2021.

11:50 
Diskussion 

Ann 
Cederberg, 
Christopher 
Sönnerbrandt 

Susanne 
Wadsborn 
Taube, 
Christopher 
Sönnerbrandt 

- 

- 

15. Brexit Information till olika grupper inför en 
avtalslös Brexit den 31 oktober 2019. 

Information Susanne 
Wadsborn 
Taube 

- 

16. PAUS för LUNCH Lunchsmörgås och kaffe serveras 
Längre paus, ca 30 min 

12:30 

17. Tema:
Studieadministration
för forskarutbildning –
igår, idag och
imorgon.

Från utvald till utbildad 
- Högskolans expansion:
Mästare och lärling v.s. massutbildning?
- Bolognaprocessens påverkan:
Harmonisering av utbildningsnivåer?
- Målstyrning och kvalitetssäkring:
Professionalisering, byråkratisering,
juridifiering?
- Verksamhetens behov och krav:
Vad är ändamålsenliga
studieadministrativa processer och IT-
system som stöd för forskarutbildning?
- Målkonflikter.

13:00 
Diskussion 

Christopher 
Sönnerbrandt 

Bil.p.17. 
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18. Antagning till 
forskarutbildning 

Dialog om antagningsprocessen till 
forskarutbildning med anledning av UKÄ:s 
tillsyn mot Karolinska Institutet 2008. 
Analys av konsekvenser och överväganden 
som SUHF kan behöva göra? 

Diskussion Christopher 
Sönnerbrandt 

Bil.p.18. 

19. Studiedokumentation 
för forskarutbildning 

Dialog om frågeställningar och åtgärder 
efter skrivelsen som ställdes till 
Ladokkonsortiet respektive SUHF före 
sommaren av nätverket för 
forskarutbildningsadministratörer. 

Diskussion Christopher 
Sönnerbrandt 

Bil.p.19. 

20. PAUS Kort paus, 5-10 minuter 
 

   

21. Hemställan till 
Socialdepartementet 
om direktåtkomst  

Hemställan till Socialdepartementet om 
att tillåta direktåtkomst till vissa uppgifter 
i Socialstyrelsens HoSp-register om 
legitimationer, för lärosätenas ändamål 
att bedöma behörighet och utfärda 
examen enligt högskoleförordningens 
krav. 

13:50 
Diskussion 

Christopher 
Sönnerbrandt 

- 

22. Oavslutade kurser 
från annat lärosäte i 
examen 

Ladokkonsortiet har skrivit till SUHF och 
önskar expertgruppens bedömning av 
frågan. 

Diskussion Jerker Dahne, 
Brita Lundh 

- 

23. Övriga frågor 
 
 

- - - - 

24. Kommande möten a) Kommande möte hösten 2019:  
Torsdag den 5 december, 
kl. 10:00-14:30 
 

b) Process för att planera möten 
våren 2020: AU skickar en Doodle 

Information 
 

Linda Gerén - 

25. Avslutning Ordförande avslutar mötet. 
 
 

14:30 Ann 
Cederberg 

- 
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