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Dagordning
1. Anders Söderholm öppnade mötet och dagordningen godkändes
2. Aktuella frågor för UKÄ
Den 29 september till 1 oktober genomförde ENQA:s bedömargrupp virtuella
intervjuer med UKÄ och representanter för olika delar av högskolesektorn.
Återkopplingen från bedömargruppen var övervägande positiv, men de tog också
upp utvecklingsområden. Det officiella yttrandet från bedömargruppen delas med
UKÄ i slutet av november för rättande av eventuella sakfel.
Anders redogjorde vidare för arbetet med verksamhetsplaneringen för 2021 och
de strategiska utvecklings- och förändringsinsatser som UKÄ planerar inom
områdena pandemins påverkan på sektorn, kompetensförsörjning, digital
transformation och den nya cykeln för kvalitetsutvärderingar.
3. Erfarenheter från pilotgranskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning
Karin Järplid Linde inledde med att berätta om bakgrunden till uppdraget.
Kristna Tegler Jerselius gick igenom principer för pilotutvärderingarna som har
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genomförts och några generella iakttagelser som kommer att ligga till grund för
justeringar under både nuvarande och nästkommande kvalitetsutvärderingscykel.
Insynsrådet diskuterade bland annat balansen mellan tydlighet i kriterier och
risken med att bli allt för normerande. Vidare såg rådet positivt på UKÄ:s
ambition att belysa utbildningens betydelse för att stärka forskningen. Slutligen
diskuterades vikten av att ha en bred syn på forskningens betydelse och
samhällsrelevans, vikten av att belysa kvalitetsdrivande processer i högre grad
och hur man kan få lärosätena att visa upp sina svagheter samtidigt som man blir
granskad.

4. Utveckling av statistik om forskning
Annika Pontén inledde med att beskriva UKÄ:s ansvar för forskningsstatistik.
Martin Söderhäll tog vid och beskrev hur UKÄ arbetar med att utveckla arbetet.
Insynsrådet diskuterade hur man kan mäta forskningens samhällsrelevans och
olika definitioner av internationell mobilitet. I Danmark har man utvecklat ett
system för olika definitioner av mobilitet.

5. Kartläggning av studenthälsovård
Annika presenterade preliminära resultat från regeringsuppdraget att kartlägga
studenthälsovård. Rådet diskuterade hur ansvarsfördelning mellan region och
lärosäte skulle kunna bli tydligare. Ett förslag som kom upp var att begränsa
studenthälsovården till förebyggande arbete. Vidare poängterade rådet vikten av
att inkludera studentkårerna i arbetet och att doktoranderna situation beaktas.
Ett annan fråga som diskuterades var om det går att få fram statistik på hur
många besök som görs. Slutligen lyftes svårigheten att ge distansstudenterna
likvärdig hälsovård.
6. Inga övriga frågor
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