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På gång nationellt

• Internationaliseringsutredning – Agneta Bladh

– Remiss 8 april 2019

• Styr- och resursutredningen (Strut) – Pam Fredman

– Slutbetänkande 1 februari 2019 

• Remissarbete pågår redan

• Seminarium om STRUT den 18 mars.

• Ny regering – Matilda Ernkrans utb- och forskningsminister

• Forsknings - och högskoleproposition 2020 (?)



Remiss 

internationaliseringsutredning

• I huvudsak ligger utredningens fokus inom 

utbildningsområdet. Utmaningar inom forskningen måste 

också beaktas i arbetet med en strategisk plan för 

internationellt arbete. 

• Universitetet ställer sig frågande till utredningens förslag 

att bygga en stärkt utlandsorganisation på nuvarande 

innovations- och forskningskontor 



Internationaliseringsutredning
Kännedomen om Sverige som kunskapsnation och 

kunskap om omvärlden 

Utvärderingen av Innovations- och forskningskontoren med 

avseende på deras huvudmannaskap tillsammans med 

pilotkontoren är ett bra förslag, men i pilotprojektet bör man 

också ta med Uppsala universitets kontor i Hanoi, Vietnam 

och Karolinska Institutets forskningsfilial i Hongkong, Kina



Internationaliseringsutredning
Samordning mellan myndigheter

• Lärosätena måste ha ett avgörande inflytande i arbetet 

med den nationella samordningen och ha majoritet i 

denna gruppering. I den föreslagna formen reduceras 

lärosätena snarast till att bli en utförare av beställningar 

lagda av den nationella plattformen. 



Internationaliseringsutredning
Stipendier

• Man kan inte nog framhålla vikten av ett sammanhållet 

långsiktigt och kraftfullt stipendieprogram för studenter 

från tredje land. Fler stipendier ger ännu fler studenter 

vilket bidrar till ökad kvalitet och bredd i utbudet av 

utbildning inte minst på avancerad nivå. 



Projekt 

Kompetensförsörjning



Charter and Code – Bakgrund

• 2005 antogs Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för 

rekrytering av forskare (Charter and Code) 

• Målet – ”bidra till utvecklingen av en attraktiv, öppen och hållbar 

europeisk arbetsmarknad för forskare – utveckla ramvillkor som gör 

det möjligt att rekrytera och behålla framstående forskare i miljöer 

som främjar resultat och produktivitet” 

• För att underlätta implementering av Charter and Code utvecklades 

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) – en 

förenklad variant av huvudstadgan 



Charter and Code – Bakgrund forts.

• Totalt drygt europeiska 950 universitet/ högskolor är anslutna till 

C&C

• Svensk representation: Luleå tekniska universitet, Örebro universitet 

och Jönköping University

• Kvalitetsstämpel ”HR Excellence in Research”



Anslutningsprocess

Nästa steg: Implementing action plan



Anslutningsprocess UU

• Beslut våren 2017, projektledare Mats Larhed

• Steg 1 Letter of intent – hösten 2017

• Steg 2 Intern GAP analys - hösten 2017

• Steg 3 Action Plan – vinter/vår 2017/2018

• Steg 4 Ansökan inskickad 22 maj 2018

• Steg 5 Svar från EU 13 december 2018

• Steg 6 Komplettering inskickad 7 feb 2019

(vi inväntar svar)



Ny IT-direktör

Lisbet Holmberg Stark 

börjar 1 april som IT-direktör 

vid Uppsala universitet. 

Hon kommer närmast från 

Karolinska 

universitetssjukhuset som 

senior advisor. 



Projekt: Gemensam IT

Uppsala universitet ska vara ett lärosäte för världsledande forskning 

och förstklassig utbildning med stöd av verksamhetsdrivna, 

kvalitativa, säkra och effektiva gemensamma IT-lösningar.

Hög IT-kvalitet med framsynta IT-lösningar ska bidra till 

universitetets utveckling och konkurrenskraft.



Gemensam IT: Mål
Detta vill vi uppnå

• Hög IT- och informationssäkerhet

• Ett samordnat, effektivt och framtidsinriktat IT-stöd till forskning, 

utbildning och administration

• En tydlig styrning av universitetsgemensam IT

• Verksamhetsanpassat användarstöd med relevant servicenivå och 

tillgänglighet

• Effektivt utnyttjande av universitetets samlade IT-resurser

• Stordriftsfördelar av universitetsgemensam IT

• Professionell IT-verksamhet med samordnad och framsynt 

kompetensutveckling

• Goda förutsättningar för digitalisering



Mål och strategier 

- uppdatering

• 15-tal presentationer/dialoger under hösten

• Mer än 200 personer engagerade

• Dussintal inspel till jul

• Diskussion/prioriteringar vid ledningsrådets internat 

15-16 januari

• Utkast skrivs testas internt och externt under våren

• Konsistoriet internat i april

• IAB i maj



Sedan sist

• LR- internat 15-16 januari

• LR på Gotland 21 januari

• Steningevik 22- 23 januari

• Promotion 25 januari

• Överenskommelse med Uppsala kommun 4 februari

• Celcius- Linne’ föreläsning 7 februari

• Seattle – Nordic center

• Washington 

• Plan – S seminarium 18 februari



På gång

• Dekandag 28 februari

• Vi besöker Århus universitet 5 mars

• Tromsö universitet besöker oss 12- 13 mars

• IAB SciLifeLab 11-14 mars

• UU konferens om utbildningsutvärderingar 15 mars

• Strut seminarium 18 mars

• Alumnföreläsning 19 mars

• UU vänner 20 mars



Seattle 10 februari

• Event på Nordic Museum i anslutning till UU-utställningen ”The 

Vikings Begin”

– Prorektor värd

– Dag Blanck: Introduktion om Sverige-Amerika-relationer genom 

historien

– Henrik Williams: The Vikings Begin – With Runes

– Myrna Smith, American Association for Runic Studies (som 

testamenterat 1 miljon dollar till Chair in Runic Studies)

– 170 anmälda (knappt hälften kom pga undantagstillstilstånd i 

delstaten … 5 cm snöfall)

. 



Washington
Janelia Farm studiebesök 

Alumnkväll Alumnevenemang pa ̊ ambassaden med med alumnerna 

Carina Bergfeldt och Olof Skoog som talare.

Universitetsdag” Seminariets tema:“Higher education and research as 

a vehicle of change in turbulent times – the balancing act of modern 

universities.” Tva ̊ paneler: Lifelong learning samt Economic

development. 

Rundabordssamtal tema ”Academic Leadership in a Runaway World”

Mottagning pa ̊ svenska ambassadörens residens. 

Internt svenskt forsknings- och högre utbildningsmöte pa ̊ 

ambassaden. 



Media
• Den 210-miljoner-år gamla Smok gnagde i sig ben likt en hyena

• Svårt för ungdomar att identifiera falska nyheter på nätet

• Förskolan minskar risken för astma och allergier 

• Försämrad genetisk variation gör östliga gorillan ännu mer sårbar 

• Generna påverkar var fettet lagras på kroppen 

• Vårt universum är en expanderande bubbla i en extra dimension

• Global uppvärmning kan göra tusentals svenska sjöar isfria om 

vintern

• Stort vulkanutbrott utanför Skottland kan ha bidragit till förhistorisk 

global uppvärmning 

• Minskande snötäcke ökar utsläppen av metan från frusna sjöar

• Känslor inom rättsväsendet behöver erkännas


