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Sveriges Universitets-                              2023-01-10 

och högskoleförbund                            
 

 
 
Minnesanteckning från möte med SUHF:s expertgrupp för 
studieadministrativa frågor 

 
Tid: onsdag den 7 december 2022, kl. 08:30 – 10:30. 
Plats: Universitets- og høgskolerådet, Oslo, Norge. www.uhr.no  

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 
Åsa Vännman, högskoledirektör, Högskolan Kristianstad  
Jerker Dahne, chef Studentavdelningen, Stockholms universitet 
Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef, Universitets- och högskolerådet  
Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 

Frånvarande ledamöter: 

Carolina Rytterkull, Lunds universitet, deltar som ordf. i nationella bedömningsgruppen för antagning 
(NBA) 
Linn Svärd, Sveriges förenade studentkårer  
 

Inbjudna gäster: Marita Hilliges, generalsekreterare SUHF 

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 
c) Cilla Häggkvist utsågs till mötets justeringsperson  
d) Minnesanteckningen från den 2 november 2022 godkändes och lades till 

handlingarna. Den finns publicerad på SUHF:s webbsida. 
 

2. EUI, LLL och micromeriter 
Christopher Sönnerbrandt föredrog ärendet i Carolina Rytterkulls frånvaro. 
Expertgruppen diskuterade mikromeriter och andra effekter av satsningen på det livslånga 
lärandet och Europauniversitet. Kopplingen till nuvarande studieadministrativa system 
berördes.  

Expertgruppen enades om att fortsätta diskussionen vid ett annat tillfälle. 

3. Förslag om en nationell överenskommelse för automatiskt ömsesidigt erkännande av 
utbildning från EU/EHEA 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt   
Christopher Sönnerbrandt presenterade förslaget till SUHF-rekommendation. Vid ett tidigare 
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möte har Cecilia George och Petra Nord från det svenska kontoret för ERIC-Naric deltagit i 
expertgruppens behandling av frågan och då lämnat värdefull information.  
Expertgruppen diskuterade förslaget till överenskommelse och lämnade synpunkter. Ett 
förtydligande behövs vad gäller dokumentets format – är det en rekommendation, ett 
ställningstagande eller något annat? När dokumentet är klart bör det översättas till engelska. 
Arbetsutskottet kommer att arbeta vidare med dokumentet och lyfta det för diskussion i 
SUHF:s styrelse. 
 

4. Ny rekommendation om validering och reell kompetens  
Föredragande: Brita Lundh och Jerker Dahne 
Brita Lundh redogjorde för förslaget till rekommendation. Den föreliggande versionen är 
justerad utifrån de kommentarer som inkommit från lärosätena efter remissomgången. 
Expertgruppen diskuterade förslaget och lämnade synpunkter. En viktig kommentar är att 
rubriken behöver ändras. Expertgruppens ambition är att föreslå SUHF:s styrelse att lyfta 
rekommendationen till SUHF:s förbundsförsamling för beslut.  
 

5. Översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och 
högskolor 
Föredragande: Helena Pallin 
UKÄ har skrivit ett förslag till omformulering av förordningen. Den som har synpunkter kan 
skicka dessa till Helena Pallin denna vecka inför mötet med UKÄ:s referensgrupp på måndag 
morgon (12 dec). 
 

6. Definitioner av distributionsform 
Föredragande: Brita Lundh    
Brita Lundh tog upp frågan om att information om former för kurser och utbildningar har 
blivit för trubbig. Numera finns det campus-kurser som har mycket undervisning på distans 
och distanskurser som har många fysiska träffar – och allt däremellan. Expertgruppen såg 
positivt på förslaget att se över detta och kommer att planera in arbetet längre fram.  
 

7. Samverkan mellan SUHF och Migrationsverket 
Föredragande: Christopher Sönnerbrandt   
Christopher Sönnerbrandt meddelade att Migrationsverket i dagarna arbetar med 
bemanningen av den nya samverkansgruppen mellan SUHF och Migrationsverket.  
 

8. Översyn av språkkrav på engelska 
Christopher Sönnerbrandt föredrog ärendet i Carolina Rytterkulls frånvaro.  
En revidering av Bedömningshandboken gällande språkkrav på engelska kommer i början av 
2023. 
 

9. Expertgruppens rapport från mandatperioden 2021 – 2022  
Föredragande: Linda Gerén   
Linda Gerén informerade kort om arbetet med expertgruppens utskickade slutrapport från 
mandatperioden 2021 – 2022. Expertgruppen menade att rapporten på ett bra sätt beskriver 
gruppens arbete. 
 

10. Frågor som bordläggs till kommande möte Föredragande: Christopher Sönnerbrandt 
Information 

a) Fortsatt arbete med reell kompetens för grundläggande behörighet på grundnivå 
Föredragande: Brita Lundh, Cilla Häggkvist och Susanne Wadsborn-Taube. 
b) Rapporter från andra grupper 
c) Övriga frågor 
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11. Frågor Kommande möten våren 2023 
Lotten meddelade att datumen är fastslagna. 
a) Onsdagen 15 februari kl. 10:00 – 15:00 online i Zoom  
b) Måndagen 24 april kl. 9:30 – 15:00 på SUHF:s kansli i Stockholm 
c) Onsdagen 14 juni kl. 10:00 – 15:00 online i Zoom 

 
12. Avslutning 

Ordförande avslutade mötet. 
 
 

Justerad av  

Lotten Glans  Christopher Sönnerbrandt  

Brita Lundh  Cilla Häggkvist 

Linda Gerén 

 
 


