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1. Mötets öppnande
Ordförande Annika Pontén öppnade mötet och hälsade välkommen
2. Mötesanteckningar från föregående möte
Delades ut under mötet och ledamöterna uppmanades att komma med eventuella
synpunkter till Per Westman efter mötet.
3. Information om situationen på UKÄ
Annika beskrev förändringar i organisationen med anledning av att Harriet
Wallberg entledigats. Annika har tillförordnats som myndighetschef och Carin
Callerholm samt Per Westman har tillförordnats som chefer för
analysavdelningen tills ny kansler tillsätts.
4. Aktuellt om kvalitetssäkringssystemet
Karin Järplid Linde presenterade ämbetets avrapportering till regeringen om ett
nytt nationellt kvalitetssäkringssystem. Rapport blir offentlig på fredag. På mötet
väcktes flera frågor kring bedömarrekryteringen. Framförallt diskuterades
möjligheten att ta in internationella bedömare och utvärdera på engelska. Även
rekrytering av studenter och doktorander togs upp och administrationen kring
detta. Framförallt SFS roll. Karin poängterade att UKÄ är i början av
rekryteringen så det finns ingen helhetsbild ännu. UKÄ avser att inrätta en
oberoende expertgrupp dit lärosätena kan vända sig om de vill få sitt ärende
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prövat, i första hand överklagande av ett beslut. Tanken är att gruppen ska pröva
processen fram till beslut och inte sakinnehållet i beslutet. Insynsrådet
diskuterade hur UKÄ att bör hantera rekommendationer från gruppen. Ett förslag
från rådet var att expertgruppen också skulle kunna fungera som en rådgivare till
kanslern att dryfta ärenden inför beslut.
Vidare diskuterade Insynsrådet hur bedömarna ska bedöma kopplingen mellan
forskning och utbildning speciellt för sådana utbildningar där forskning inte
bedrivs i större omfattning på alla lärosäten till exempel lärarutbildningen. Rådet
poängterade att det i första hand är anknytningen till forskningen och inte hur
mycket forskning som bedrivs som är viktigt. Vikten av att systemet stödjer att
kvalitetssäkringen verkligen blir en integrerad del av verksamheten och inte en
extern belastning framhölls också. Avslutningsvis poängterade rådet betydelsen
av att systemet främjar ett utvecklingstänkande, att det inte bara är små
förändringar som uppmuntras i de åtgärder som rekommenderas efter
granskningarna utan också de större visionerna och utvecklingsåtgärderna som är
av betydelse för kvalitetsutvecklingen.
5. Regeringsuppdraget ”kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården”
Tomas Egeltoft presenterade regeringsuppdraget. Sammansättningen av den
referensgrupp som ska skapas för uppdraget diskuterades, bland annat vikten av
att privata aktörer är representerade och att det finns med ett internationellt
perspektiv i arbetet. Rådet poängterade också att lärosätesrepresentanter i
gruppen bör ha en stark anknytning till utbildningen av dem som ska arbeta i
hälso- och sjukvårdsverksamheten. Vidare diskuterades de stora förändringarna i
vården genom automatisering och annan teknisk utveckling samt kulturella
förändringar och vikten av att ha det i åtanke i uppdraget.
6. UKÄ:s pågående regeringsuppdrag och inkomna remisser
Per Westman gick igenom övriga uppdrag och remisser. Rådet hade inga
synpunkter på ärendena. Uppdrogs åt Per att skicka ut listan i god tid till nästa
möte.
7. Övriga frågor
Föreslogs att insynsrådet ska diskutera skärningspunkter och överlappningar i
UKÄs och Vetenskapsrådets uppdrag.
Uppdrogs åt Per att skicka ut förslag till mötestider för vårens möten.
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