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Sveriges Universitets-      2020-04-22 

och högskoleförbund      

 

SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor zoommöte den 22 april 2020, kl. 12-13. 

Extrainsatt möte med anledning av covid 19-pandemin. 

Deltagare:  

Agneta Marell, rektor, Jönköping University, ordförande 

Maria (Maya) Wikse, internationell samordnare vid Stockholms Universitet, verkställande 

ledamot 

Eva Åkesson, rektor, Uppsala universitet   

Linn Svärd, SFS, student vid Lunds universitet 
Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet 

Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan 

Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 

Christina Murray, rektors rådgivare int. frågor, Kungliga Tekniska högskolan 

Eva-Lisa Ahnström, rådgivare, BTH 

Lars Ågren, förvaltningsdirektör, Handelshögskolan 

Christopher Sönnerbrandt, KI, verkställande ledamot i den studieadministrativa 

expertgruppen 

 
1. Välkommen 
Ordförande hälsade välkommen till dagens möte med Expertgruppen.  
 
2. Dagordningen 
Ordförande informerade om mötet som främst kommer att handla om det aktuella läget nu i 
coronatider.   
 
3. SUHF:s extra förbundsförsamling den 17 april 
Agneta berättade att ett underlag med frågor och vikiga punkter gällande lärosätenas 
internationella (nuvarande och kommande) studenter och forskare skickats in till 
departementet före den extra förbundsförsamling som SUHF genomförde den 17 april. 
Högskoleministern var inbjuden till mötet. Departementet kan inte göra mycket nu.  
 
Underlaget som skickades till departementet var utskickat för kännedom inför dagens möte. 
 
4. Möte mellan flera departement och myndigheter samt SUHF (Tina) 
Tina berättade om ett möte om Studenter från tredje land till Sverige hösten 2020, 17 april 
2020, där hon deltagit som SUHF-representant. Ett tydligt besked där var att MiV inte har 
fått några instruktioner om att göra några förändringar med anledning av pandemin. 
Sveriges rykte som kunskapsnation kan snabbt förstöras om man inte agerar nu så att 
svenska lärosäten kan fortsätta att erbjuda utbildning till internationella studenter. 
Akuta frågor gäller bland annat: 

- Hur ska undervisningen bedrivas till hösten? 
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- Befintliga studenter som inte kan fullfölja vissa moment (VFU, laborationer, etc). Hur 
ska dessa studenter kunna slutföra sina studier? Många kommer endast att ha vissa 
moment kvar att slutföra och dessa skulle kunna slutföras genom deltidsstudier i 
höst. Dock medger inte Migrationslagstiftningen UT för deltidsstudier.  

 
Expertgruppen hoppas att läget har normaliserats till hösten men konstaterade samtidigt att 
det kan finnas behov att begränsa antalet utländska studenter till hösten om 
smittspridningen i vissa länder är fortsatt svår. 
 
5. Övriga frågor 
Efter diskussion identifierades två övergripande frågeställningar med anledning av 

coronapandemin. 

 

1. Hur arbetar vi med frågor där vi behöver dialog med eller beslut från annan myndighet? 

Många frågor har identifierats och också skickats till departementet inför ministerns 

medverkan vid SUHFs extra förbundsförsamling den 17 april.  

 

2. Hur arbetar vi med frågor som lärosätena kan och bör samordna? 

Expertgruppen menade att det finns många frågor där det är extra viktigt att lärosätena 

samarbeter och samordnar sitt arbete.  

 

Just nu har vi tre  ingångar: 

1) Fredagsmötena med departement och myndigheter.  

2) Dialog med departementet.  

3) SUHFs förbundsförsamling.  

I alla tre fall utgår vi  från den sammanställning av relevanta underlag som sammanställts  av 

Tina, Christopher och Maya.  

 

6. Kommande möten 
Följande mötestider har vi inbokade framåt: 

• 18 maj kl 10:00 – 14:00 Mötet görs om till ett zoom-möte  

• 2 september kl 13:00 – 16:00 

• 26 oktober kl 13:00 – 16:00 

• 11 december kl 9:00 – 12:00 
 
7. Avslutning 
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 
 
Justerad av 
 
Agneta Marell    
 
Linda Gerén    Maria Wikse 


