
 
 
 

    PROTOKOLL 2022:7 

    Utbildnings- och forskningsnämnden 
    vid Högskolan i Gävle, 2022-10-06 
    HIG-STYR 2022/4 

Protokoll 2022:7 
Utbildnings- och Forskningsnämndens sammanträde 2022-10-06 
_______________________________________________________ 

Närvarande ledamöter  
Johan Willander, ordförande 
Julia Åhlén, vice ordförande 
Anders Brandt, ledamot 
Iulian Cananau, ledamot 
Nikolai Kronmann, studentrepresentant 
Timea Zsuzsanna Popucza, doktorandrepresentant 
Johan Edqvist, samordnare 
Mats Djupsjöbacka, central kvalitetssamordnare  
Joel Jansson, samordnare 
Pia Tham, ledamot 
Tomas Källquist, ledamot 
 
Frånvarande 
Maria Engström, ledamot 
Annie Boberg, studentrepresentant 
Björn Haglund, ledamot 
 
Sekreterare  
Petra Adebäck 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas, val av protokolljusterare 

Ordförandes förslag: Ordförande samt en representant för ledamöterna att vara  
protokolljusterare. 

Nämndens beslut:  

-att utse Anders Brandt 

§ 2 Föredragningslistan 

Ordförandes förslag: Bifogad föredragningslista 

Nämndens beslut: 
-att fastställa föredragningslistan enligt förslag 

§ 3 Föregående protokoll 

Arbetet med protokollet pågår och nämnden återkommer till punkten vid nästa sammanträde. 



 
 
 

§ 4 Plagiatrutin  

Föredragande: Joel Jansson 

Nämndens beslut: 
-att fastställa rutinen enligt förslag 
-att uppdra till Joel Jansson att undersöka om styrdokumentet ska beslutas av UFN och att lyfta 
frågan vid nästa möte i UFN.  

§ 5 Revidering av rutin vid misstanke om avvikelser från god forskningssed  

Föredragande: Johan Edqvist 

Nämndens beslut: 

- att förorda att rutinen anmäls till rektors beslutsmöte.  

§ 6 Granskningsobjekt till huvudprocessen kvalitetsutveckling genom  
kollegial granskning  

Föredragande: Johan Willander 

Reviderat förslag AHA.  
-Sjuksköterskeprogrammet (180 hp) 
-Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning anestesisjukvård, 60 hp 
-Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning intensivvård, 60 hp 
-Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning vård av äldre, 60 hp 
-Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktsjuksköterska, 75 hp  
-Forskarutbildning inom vårdvetenskap 
-Forskning inom vårdvetenskap 

Nämndens beslut: 

-att fastställa granskningsobjekt enligt förslag. 

§ 7 Kvalitetsgranskning gällande kort KPU, 75 hp  

Föredragande: Joel Jansson och Katarina Florin 

Nämndens beslut: 
-att fastställa att utbildningsprogrammet, som är en försöksverksamhet, uppvisar förutsättningar 
för hög kvalitet och att förutsättningar för att upprätthålla denna kvalitet finns. 

§ 8 Revidering av centrala rutiner för kvalitetssäkring av utbildning på  
forskarnivå, information 

Föredragande: Johan Edqvist 

Föredragande informerade nämnden om pågående revidering av styrdokumentet Centrala 
rutiner för kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå¨, HIG-STYR 2019/150. Nämnden 
diskuterade och lämnade synpunkter på förslaget.  

  



 
 
 

§ 9 Diskussion och beslut om att inrätta permanenta arbetsgrupper för de två 
huvudprocesserna kvalitetsutveckling genom kollegial granskning och 
kvalitetsutveckling genom tematisk granskning.  

Föredragande: Johan Willander 

Nämndens beslut: 
-att inrätta permanenta arbetsgrupper för de två huvudprocesserna enligt förslag. 
-att ge uppdraget åt Julia Åhlén, Johan Willander, Mats Djupsjöbacka, Nikolai Kronmann  
och Petra Adebäck att titta på arbetsgrupperna och helheten samt att ta fram ett förslag på 
arbetsordning på vad arbetsgrupperna skulle kunna arbeta med, hur de ska arbeta med det och 
UFNs arbete som helhet.  

§ 10 Arbetsgruppens arbete, information 

Föredragande: Julia Åhlén 

Föredragande informerade nämnden om arbetet i arbetsgruppen som formulerar  
kvalitetsuppdrag.  

§ 11 Kvalitetsaspekter vid beslut om benämningen universitet, information 

Föredragande: Mats Djupsjöbacka  

Nämnden informerades om de kvalitetskriterier som UKÄ föreslår ska gälla när regeringen utser 
en högskola till universitet. Dessa är  
-framgångsrikt inrättande av forskarutbildning och förvaltning av examenstillstånd på 
forskarnivå 
-hög kvalitet i utbildning, forskning och samverkan.   

§ 12 Information från Gefle Studentkår 

Föredragande: Nikolai Kronmann 

Föredragande informerade om att Gefle Studentkår har nått medlemsrekord om 1 200  
medlemmar. Rekrytering av studentrepresentanter till pågår.  

§ 13 Information från central kvalitetssamordnare 

Föredragande: Mats Djupsjöbacka 

Inget nytt att rapportera.  

§ 14 Fyllnadsval, information 

Föredragande: Petra Adebäck 

Nämnden informerades om stundande fyllnadsval med anledning av att tidigare ledamot i 
UFN, Mikael Cronhjort frånträtt som ledamot i nämnden i och med ny tjänst som  
avdelningschef. 



 
 
 

§ 15 Sammanträdesdatum 2023, information 

Föredragande: Petra Adebäck 

Sammanträdesdatum för år 2023 är inplanerade. UFNs sekreterare får i uppdrag att publicera 
sammanträdesdatum på webben och att meddela akademichefer.  

§ 16 Anmälningar 

 1. Protokoll från Högskolestyrelsens sammanträden  (Ctrl-klicka) 
 2. Protokoll från Anställningsnämndens senaste sammanträde  (Ctrl-klicka) 
 3. Ordförandebeslut  
 4. Minnesanteckningar 

§ 17 Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg och ordförande förklarar mötet avslutat.  

 
 
Vid protokollet 
 
Petra Adebäck 
 
Justeras 
 
Johan Willander, ordförande  Anders Brandt, ledamot 

https://intranat.hig.se/organisation--styrning/hogskolestyrelsen
https://intranat.hig.se/organisation--styrning/namnder-rad-och-utskott/anstallningsnamnden
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