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Sveriges Universitets-                  2022-06-16 

och högskoleförbund        
Expertgruppen för studieadministrativa frågor 

 
 

Minnesanteckning från möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 
 
Tid: onsdag den 18 maj 2022, kl. 10:00-15:00. 
Plats: online  

Närvarande ledamöter/adjungerade:  
Lotten Glans, förvaltningschef, Mittuniversitetet, ordförande 
Christopher Sönnerbrandt, enhetschef, Karolinska Institutet, vice ordförande 
Brita Lundh, chef Utbildningsstöd, Högskolan i Halmstad, verkställande ledamot 
Helena Pallin, chef Avdelningen för utbildningsstöd, Karlstads universitet 
Cilla Häggkvist, bitr. chef Studentavdelningen, Uppsala universitet 
Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef, Universitets- och högskolerådet (UHR) 
Carolina Rytterkull, Lunds universitet, deltar som ordf. i nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA) 
Amanda Beckman, Sveriges förenade studentkårer (SFS) 
Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 

Frånvarande ledamöter: 
Åsa Vännman, högskoledirektör, Högskolan Kristianstad  
Jerker Dahne, chef Studentavdelningen, Stockholms universitet 

Inbjudna gäster: Marleene Whiteley, Universitets- och högskolerådet, UHR (p. 6), Mauritz Danielsson, 
Ladokkonsortiet (p. 6), samt Jan Kickert, UHR (p. 8). 

 

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

1. Inledning  
a) Lotten Glans hälsade välkommen. 
b) Dagordningen godkändes. En övrig fråga om förutbildningspoäng anmäldes. 
c) Carolina Rytterkull utsågs till mötets justeringsperson. 
d) Minnesanteckningen från den 7 april 2022 är justerad och publicerad på SUHF:s webbsida. 

Minnesanteckningen lades till handlingarna. 
 

2. Aktuella händelser 
Linda Gerén informerade om:  

a) NU 2022 - Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. 
NU-konferensen 2022 äger rum i Stockholm den 15-17 juni. NU-konferensen är Sveriges 
största konferens för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. 2022 års konferens äger 
rum i Stockholm och online och arrangeras av Stockholms universitet, Försvarshögskolan, 
Gymnastik- och idrottshögskolan, Handelshögskolan och Kungliga musikhögskolan. SUHF är 
värd för konferensen och har nyligen tagit fram en rekommendation för NU-konferensen som 
bland annat inkluderar en lista över i vilken ordning lärosätena ansvarar för arrangemanget.   

b) Börja om från början? 
Panelsamtal om validering, arrangerat av Unionen, som ägde rum den 9 maj 2022. 
Jan Theliander från Högskolan Väst representerade SUHF i panelen. 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
https://invitepeople.com/events/nu2022
https://suhf.se/publikationer/rekommendationer/
https://via.tt.se/pressmeddelande/pressinbjudan-borja-om-fran-borjan-ett-samtal-om-validering?publisherId=20109&releaseId=3321690
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c) Hur påverkar Europauniversitetsinitiativet (EUI) svenska lärosäten? 
Webbinarium, arrangerat av SUHF, som ägde rum den 5 maj 2022. SUHF:s expertgrupp för 
internationaliseringsfrågor arrangerade webbinariet om hur svenska lärosäten påverkas av 
EUI. Deltagarna fick ta del av erfarenheter från flera lärosäten som ingår i olika EUI-allianser
  

3. Aktuella remisser och utredningar 
Linda Géren presenterade SUHF:s remissvar som är publicerade på SUHF:s webbsida. 

a) SUHF har svarat på Skolverkets remiss av förslag som förbereder en övergång till ämnesbetyg 
i gymnasieskolan, etc.  

b) SUHF har svarat på UHR:s remiss av förslag om föreskrifter om huvudområden i 
försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning. 

c) SUHF har svarat på UHR:s remiss av förslag till ändringar av föreskrifter om grundläggande 
behörighet och urval, bl.a. om reformerad finsk gymnasieexamen. 
 

4. Aktuella beslut 
Christopher Sönnerbrandt informerade om att:   

a) Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att tillgodoräknande får 
göras i viss uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare. 

b) Stockholms universitet, Linköpings universitet och UHR har fått i uppdrag av regeringen att 
utveckla en gemensam webbportal för studenthälsovården.  

c) Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att genomföra en översyn av 
förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. 
En fråga som ingår är moderniseringen av systemen och anpassning till 
dataskyddsförordningen. Expertgruppen menade att detta är en viktig utredning där 
lärosätena behöver vara delaktiga. 

d) Regeringsbeslut att UHR tar över ansvaret för genomförande av högskoleprovet permanent. 
Expertgruppen ser fram emot att få mer information från UHR så snart det blir klart hur 
arbetet med HP ska organiseras framöver.  

e) Migrationsverket har ändrat reglerna för att en doktorand nu ska få upp till fyra års 
uppehållstillstånd i taget, i stället för som hittills upp till två års uppehållstillstånd i taget. 
 

5. Konsekvenser av kriget i Ukraina 
Linda Gerén informerade om att SUHF har tillsatt en arbetsgrupp för flyktingfrågor och en rådgivande 
grupp för globala relationer. Båda grupperna har börjat arbeta. 

 
Expertgruppen för studieadministrativa frågor har ansvar för uppdatering av SUHF:s Q&A, med svar på 
tidiga frågor från lärosätena (genom förvaltningscheferna) om exempelvis vad massflyktsdirektivet 
innebär för studenter från Ukraina som vill studera i Sverige. Expertgruppen diskuterade innehållet 
inför den uppdatering som kommer ske i juni. När det gäller möjligheten att använda finansiering från 
Erasmus+, som UHR informerar om, finns det oklara frågor som lärosätena behöver ta ställning till. 
Utbyten som sker utan avtal, d.v.s. utan en sändande motpart eller fullständigt Learning Agreement, 
innebär att berörda individer får en rättsligt svag ställning. De kan exempelvis möta problem avseende 
urval vid antagning eller tillgodoräknande. Därför är det bästa för utbytesstudenterna om svenska 
lärosäten så långt det är möjligt skriver (icke-reciproka) utbytesavtal med lärosäten i Ukraina. 

 
I övrigt betonade expertgruppen vikten av likabehandling även vad gäller de som är drabbade av 
Ukrainakriget, eftersom det finns många i världen som befinner sig i krig eller andra kriser. 
 

6. Single Digital Gateway 
(Gäster: Marleene Whiteley, UHR, och Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet) 

 
Den digitala ingången Single Digital Gateway (SDG) ska göra det enklare för privatpersoner och företag 
inom EU, att få tillgång till relevant information och kunna utföra tjänster digitalt hos offentliga 
aktörer inom hela EU.  

https://suhf.se/aktiviteter/hur-paverkar-europauniversitets-allianserna-eui-svenska-larosaten/
https://suhf.se/publikationer/remissyttranden/
https://svenskforfattningssamling.se/doc/2022246.html
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/04/uppdrag-att-utveckla-en-gemensam-webbportal-for-studenthalsovarden/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/05/uppdrag-att-genomfora-en-oversyn-av-forordningen-19931153-om-redovisning-av-studier-m.m.-vid-universitet-och-hogskolor/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/04/uhr-tar-over-ansvaret-for-genomforandet-av-hogskoleprovet-permanent/
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Anordnare-av-hogre-utbildning/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-anordnare-av-hogre-utbildning/2022-04-29-Upp-till-fyra-ars-tillstand-i-taget-for-studerande-pa-forskarniva.html
https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgrupp-for-flyktingfragor-2/
https://suhf.se/arbetsgrupper/suhfs-radgivande-grupp-for-globala-relationer/
https://suhf.se/arbetsgrupper/suhfs-radgivande-grupp-for-globala-relationer/
https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgrupp-for-flyktingfragor-2/
https://www.utbyten.se/nyheter/mojligheter-inom-erasmus-att-stodja-flyktingar-fran-ukraina/
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/samordning-sdg
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Marleene Whiteley informerade om SDG och hur UHR arbetar med saken. UHR har bl.a. ambitionen 
att anpassa gymnasiebetygsdatabasen Beda till SDG. Marleene berättade även om att myndigheten 
DIGG har tagit fram en genomförandeplan för arbetet med SDG inom Sverige, 
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/samordning-sdg#tidplan1578.  

Mauritz Danielsson berättade att Ladokkonsortiet med intresse följer arbetet med SDG för att kunna 
sätta igång en anpassning av Ladok när det är dags. 

Expertgruppen diskuterade svårigheten att uppskatta tidsplaner och resursåtgång innan 
specifikationerna för SDG och gränssnitten mot centrala system är klara. En särskild fråga som 
noterades i diskussionen är att även krav på anpassning av antagning till forskarutbildning ingår i EU-
förordningen om SDG. 
 

7. Dialog med Migrationsverket 
Christopher Sönnerbrandt berättade att Migrationsverket (MiV) tagit initiativ till en förnyad dialog 
med SUHF om vissa migrationsfrågor för studieavgiftsskyldiga studenter. Ambitionen är att ta ett nytt 
och samlat grepp kring processen, samt även att bygga vidare på tidigare resultat av de piloter som 
genomförts. MiV och SUHF har en gemensam målsättning att det ska vara så smidigt och enkelt som 
möjligt för den som har avsikt att studera och blir antagen till en högskoleutbildning att komma till 
Sverige för studier. 

 
Ett första dialogmöte sker den 30 maj 2022 då SUHF representeras av fyra personer, Åsa Petri (SU), 
ledamot i Expertgruppen för internationaliseringsfrågor och SUHF:s kontaktperson för MiV, Carolina 
Rytterkull (LU), ordförande Nationella bedömningsgruppen för antagning, Christopher Sönnerbrandt 
(KI/SUHF), ordförande Antagningsrådet, samt Brita Lundh (HH), verkställande ledamot i Expertgruppen 
för studieadministrativa frågor. 

 
Expertgruppen konstaterade att det är mycket positivt för SUHF att ha en regelbunden och långsiktig 
dialog med MiV. De frågor som kommer upp på det första dialogmötet med MiV diskuterades av 
expertgruppen. 
 

8. Studieadministrativa hinder för svenska lärosäten i Europauniversitetsallianser 
(Gäst: Jan Kickert, UHR) 

 
Carolina Rytterkull redogjorde för det förslag som hon tagit fram tillsammans med Jerker Dahne 
(Jerker hade förhinder). Expertgruppen diskuterade och ställde sig bakom det utarbetade förslaget 
med en mindre justering. Förslaget ska överlämnas till SUHF:s presidium för beslut. 

 
Expertgruppen föreslår: 

- Att SUHF tillsätter en tillfällig arbetsgrupp under expertgruppen för studieadministrativa frågor 

för att identifiera studieadministrativa frågor som är gemensamma för 

europauniversitetsallianserna, samt för att ta fram beskrivningar av best practice och då det 

bedöms möjligt även förslag till nationella rekommendationer. 

- Att arbetsgruppen tillsätts med specialistkompetens inom internationaliserings-, antagning- och 
examensfrågor. Arbetsgruppens ordförande bör även ingå i expertgruppen för 
studieadministrativa frågor. 

- Att arbetsgruppen ska sträva efter nationellt samordnade lösningar som är enkla och smidiga, 
samt fungerar inom gällande svensk lag och förordning. 

- Att arbetsgruppen regelbundet rapporterar till expertgruppen för studieadministrativa frågor, i 
syfte att arbetsgruppens arbete ska vara samordnad med SUHF:s befintliga struktur för stöd till 
lärosätenas samverkan med Ladokkonsortiet och UHR. 
 

9. Konsekvenser av LAS-överenskommelsen 
Christopher Sönnerbrandt inledde med en bakgrund till punkten. Expertgruppen samtalade om 
möjliga konsekvenser för lärosätena, utbildningarna och de studieadministrativa frågorna, som 

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/samordning-sdg#tidplan1578
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uppstår som följd av överenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd, de nya 
omställnings- och kompetensstöden och det nya omställningsstudiestödet. Viktiga punkter är: 

- Översyn av utbildningsutbud kopplat till det nya omställningsstudiestödet  
- Samverkan med omställningsorganisationerna för att följa upp utbildningsbehov 
- Parternas förslag till politiken om utbildningsutbud och validering (PM 2022-03-29) 
- Samverkan mellan myndigheterna (t.ex. UKÄ, UHR, m.fl., och lärosätena), exempelvis för att 

informera om och följa upp vidtagna åtgärder, utbildningsutbud och resultat. 
- Hur bör lärosätena tänka kring den undanträngningseffekt som kan uppstå? Detta är en fråga 

som i hög grad engagerar nuvarande studenter. 
- Vad som i detta sammanhang menas med flexibel antagning och vad det får för effekter.  
- I vilken mån uppdragsutbildning kommer att användas. 

 
Expertgruppen lyfte även att den nya LAS-överenskommelsen påverkar och begränsar lärosätenas 
förutsättningar att vid behov anställa personer intermittent inom studentstödet (“timanställda” 
tentavakter, anteckningsstöd, med flera).  
 

10. Ny rekommendation om validering och reell kompetens  
Brita Lundh redogjorde övergripande för de svar som kommit från lärosätena på SUHF:s remiss av 

förslag till ny rekommendation. Det är många bra och konstruktiva synpunkter som behöver tas om 

hand. Bl.a. föreslår flera lärosäten att rekommendationen bör delas i två, en för behörighet och en för 

tillgodoräknande. Utöver Expertgruppens förslag, och de mottagna synpunkterna på dessa, så finns 

det även andra aktuella förslag och utredningar om validering som påverkar en möjlig SUHF-

rekommendation och får beaktas ytterligare i fortsatt beredning av ärendet. Expertgruppen enades 

om att arbeta vidare med förslaget till rekommendation. 
 

11. Rapporter från andra grupper 
a) Förbundsförsamlingen och förvaltningschefernas nätverk 

Lotten Glans meddelade att inga frågor inom det studieadministrativa området behandlades 
under det senaste mötet i nätverket för universitetsdirektörer. Åsa Vännman hade förhinder 
och rapportering från nätverket för högskoledirektörer utgick. 
 

b) Samverkansgruppen SUHF – UHR 
 Lotten Glans och Linda Gerén meddelade att Inget möte skett sedan sist. Nästa möte äger 
rum den 14 juni. Linda efterlyste punkter från expertgruppen till nästa möte och bad 
ledamöterna mejla eventuella inspel. 
 

c) Antagningsrådet 
Christopher Sönnerbrandt meddelade att Antagningsrådet har ett tvådagarsmöte 19-20 maj. 
Under de två dagarna kommer man bland annat att blicka framåt och diskutera vilken 
utveckling som kommer att behövas av både verksamhet och system för den samordnade 
antagningen under kommande år.  
 

d) Tillträdesrådet 
Jerker Dahne hade förhinder och rapportering utgick. 
 

e) Nationella bedömningsgruppen för antagning (NBA)  
Carolina Rytterkull meddelade att NBA har ett tvådagarsmöte 19-20 maj. En punkt under 
mötet kommer att behandla engelskakunskaper. 
 

f) UHR:s referensgrupp för praktisk samordning av högskoleprovet 
Jerker Dahne hade förhinder och rapportering utgick. 
 

g) UKÄ:s referensgrupp för den officiella statistiken 
Christopher Sönnerbrandt och Cilla Häggkvist meddelade att inget möte skett sedan sist. 
 

https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/5yqnp6_parternas-forslag-om-utbildningsutbud-och-validering-pm-2022-03-2_1183260.html/Parternas+f%25C3%25B6rslag+om+utbildningsutbud+och+validering+PM+2022-03-29.pdf
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h) Ladokkonsortiets verksamhetsplaneringsgrupp 
Cilla Häggkvist meddelade att hon skickar minnesanteckningarna från 
verksamhetsplaneringsgruppens senaste möte när de kommer, till expertgruppens 
ledamöter. 
 

i) Expertgruppen för internationaliseringsfrågor  
Christopher Sönnerbrandt rapporterade från mötet den 8 april som bland annat behandlade 
europeisering av högskoleutbildning, Ukrainakrisen samt flera frågor som även diskuterats 
under andra punkter vid dagens möte. 
 

j) Arbetsgruppen för flyktingfrågor 
Brita Lundh rapporterade från mötet den 27 april då bland annat SUHF:s Q&A om 
Ukrainakrisen behandlades. 
 

k) Sveriges förenade studentkårer (SFS)  
Amanda Beckman rapporterade från SFS fullmäktige 2022 tidigare i maj då Linn Svärd 
omvaldes som ordförande och Jacob Färnert valdes till ny vice ordförande. Mer om SFS 
fullmäktige finns att läsa på https://sfs.se/blogg/sfsfum-2022/.  
 

12. Övriga frågor 
a) Förutbildningspoäng 

Cilla Häggkvist tog upp en fråga om möjligheten att registrera förutbildningspoäng i Ladok, 

som fortfarande inte speglas på ett korrekt sätt i meriter som visas för sökande på Mina Sidor 

i UHR:s sökandewebbar. Så kallade förutbildningspoäng i Ladok visas fortfarande felaktigt 

som högskolepoäng för de sökande i UHR:s system. Susanne Wadsborn-Taube kompletterade 

med att en förändring av visningen i UHR:s system kräver att EMIL-standarden (som förvaltas 

av Svenska institutet för standarder, SIS, i tidigare minnesanteckning felaktigt benämnd 

Standardiseringsmyndigheten) först ändras. UHR lovar att ta upp frågan med Emil-gruppen 

igen.  

 
Expertgruppen påminde sig om att frågan senast diskuterades under expertgruppens möte 

den 7 september 2021 och att det uttalande man då enades om fortfarande är aktuellt. 

Problemet kvarstår oförändrat eftersom den nödvändiga förändringen av EMIL-standarden 

ännu inte har gjorts. 

 
Ur minnesanteckningarna från expertgruppens möte den 7 september 2021: 

“9. Rekommendation om redovisning av omfattning på behörighetsgivande och 

högskoleintroducerande utbildning. 
Föredragande: Brita Lundh och Linda Gerén. 

 
Brita och Linda redogjorde för bakgrunden till förslaget om rekommendation om redovisning av 

omfattning på behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning. Brita tog upp de viktigaste 

synpunkterna som inkommit på den internremiss som expertgruppen skickade ut till SUHF:s 

medlemslärosäten under våren 2021.  

 
Expertgruppen konstaterade att för att rekommendationen att redovisning ska ske i 

förutbildningspoäng (fup) ska få fullt genomslag vad gäller den nödvändiga kopplingen till UHR:s 

antagningssystem så krävs att det så kallade EMIL-schemat, som Standardiseringsmyndigheten 

ansvarar för, först ändras. 

 
Expertgruppen beslutade därför att avvakta med att fastställa själva rekommendationen och att 

tillskriva UHR om att arbeta för att få till stånd den nödvändiga förändringen i kopplingen mellan de 

aktuella systemen, samt att be om en uppskattning om när en förändring kan vara genomförd. 

 

https://sfs.se/blogg/sfsfum-2022/
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Expertgruppen beslutade att uttala sig om att begreppet högskolepoäng EJ ska användas för 

behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning som inte är utbildning på grundnivå 

enligt bestämmelse i förordning.” 

13. Kommande möten 
Föredragande: Linda Gerén. 
Tid och plats för kommande möten under höstterminen 2022 beslutades: 
Möte 1: tisdag den 20 september, kl. 10-15, online via zoom. 
Möte 2: onsdag den 2 november, kl. 10-15, online via zoom. 
Möte 3: måndag - onsdag den 5 - 7 december. Möte med studieresa till Norge. AU arbetar vidare med 
att ta fram ett närmare förslag på innehåll och uppläggning av studieresan.  

 
14. Avslutning 

Ordförande avslutade mötet. 

 

Justerad av 

Lotten Glans  Christopher Sönnerbrandt 

Brita Lundh  Carolina Rytterkull  

Linda Gerén 


