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n stor händelse sedan senaste styrelsemötet är de
intervjuer som genomförts på Universitetskanslersämbetet (UKÄ) angående högskolans ansökan
om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå
inom området Människan i vården och ämnet Vårdvetenskap. Vi var en stor grupp från högskolan som var i Stockholm för att i olika konstellationer besvara frågor från
UKÄ:s bedömargrupp om ansökans innehåll och våra
förutsättningar att genomföra och ansvara för en forskarutbildning inom området och inom ämnet. Intervjuerna eller
hörandet, som det också benämns, gick bra. Det är enligt
min uppfattning en stark ansökan och känslan efter intervjuerna var att bedömargruppen nog också är av den uppfattningen. Det var intensiva samtal och vår inriktning,
våra avgränsningar, beskrivningar av området och möjligheter att genomföra utbildningen prövades noga och jag
tror som sagt att svaren och argumenten var tillfredsställande. Besked kommer att lämnas i månadsskiftet maj/juni
och beslutet kommer att få stor betydelse för val av strategi
i det fortsatta arbetet mot att etablera kompletta akademiska miljöer.
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Kvällen före hörandet besökte jag ett seminarium på
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Rubriken
på seminariet var "Dags att prioritera den högre utbildningen i kunskapspolitiken". Deltog, med såväl inledningsanförande som avslutande kommentarer, gjorde ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson. Ministern menade bland annat att utbildning och forskning glidit isär som följd av de stora satsningar som skett på forskning under det senaste decenniet
och att balansen nu måste återställas. Vidare framfördes
liksom tidigare att basanslagen till forskning måste öka.
Det finns en stark samsyn inom universitet och högskolor
om betydelsen av detta, men det som oroar är hur finansieringen ska ske om inga nya medel tillförs. Ministern betonade starkt vikten av samverkan. Hon framhöll att nyttiggörandet av forskningsresultat måste öka och att lärosätena
har ett stort ansvar för detta. Forskare ska definiera forskningsproblem och projekt utifrån nyfikenhet, men måste
också acceptera att forskning ska bedrivas utifrån samhälleliga behov och att uppföljningar och utvärderingar sker
av hur medlen används.
Veckan före hörandet på UKÄ genomfördes den sjunde
PreHospenkonferensen i prehospital akutsjukvård. Konferensen samlade i år över 200 deltagare från sju olika länder. Konferensen är en manifestation för forskning och
utveckling inom området prehospital vård och akutvård,
och är i sig en illustration av vår styrka inom utbildningsoch forskningsområdet. Jag hade förmånen att få hälsa
deltagarna välkomna och därefter förmånen att ta del av
några av föredragningarna i plenum. Det är ett mycket
viktigt område och uppskattningen av konferensen och den

miljö som vi erbjuder var överväldigande bland de deltagare jag hade tillfälle att samtala med. Det är en kraftansträngning att genomföra konferenser av det här slaget,
men väldigt värdefullt för forskargruppen och för högskolan. I samband med, och som en del av, konferensen genomfördes också ”Johan Herlitz symposium” med anledning av att Johan nu övergår till anställning som seniorprofessor vid högskolan. Vid symposiet redovisade ett antal
av Johans tidigare doktorander sin forskning och Johans
betydelse som handledare och kollega.
Två ytterligare genomförda konferenser som jag vill
nämna är Nordic Urban Laboratory och Hållbart ledarskap
i välfärden. Den första arrangerades av Västra Götalandsregionen och var förlagd till Borås två dagar och Göteborg
en dag. Konferensen samlar politiker, tjänstemän och forskare som är verksamma inom området stadsplanering och
stadsutveckling med fokus kulturens bidrag och betydelse.
En använd samlingsbenämning på området är Culture
planning. Uppskattningen av arrangemanget och det Borås
och Textile Fashion Center erbjöd var mycket stor. Hållbart ledarskap i välfärden är ett initiativ från Centrum för
välfärdsstudier och behandlar ledning och styrning i välfärdsorganisationer. Konferensen har som en speciell aktivitet utdelningen av det nya priset - SydVästen – som ges
till en eller flera chefer verksamma inom välfärdsorganisationer som har gjort och gör utmärkta insatser för ett
långsiktigt hållbart ledarskap. I samband med konferensen
var det också release av rapport 35 i serien Vetenskap för
profession. Rapporten har titeln "Ledarskap i äldreomsorgen: Att leda integrerat och värdeskapande i en röra av
värden och förutsättningar".
Två interna seminarier, så kallade GEM, Gränsöverskridande EftermiddagsMöte, har genomförts sedan förra
styrelsemötet. Det första handlade om profilering och
moderator i den avslutande diskussionen var Roger Säljö.
Syftet med GEMet var att mot bakgrund av en presentation
av argument för profilering och vårt lärosätes profil och
profileringsarbete diskutera hur vi går vidare och vilken
roll och ställning vi har och bör ha i det så kallade högskolelandskapet. Det andra GEMet handlade om verksamhetsplanen för 2017-2019. En redovisning gjordes av föreslagna fokusområden i den kommande planen mot bakgrund av högskolans mål och vision. Även denna gång
följde en mycket givande diskussion med många viktiga
synpunkter på satsningar och beskrivningsformer.
Vi har också haft ett möte där föreståndarna för våra centrumbildningar och Science Park Borås möttes tillsammans
med företrädare för högskolans ledning i syfte att informera varandra och bygga broar. Det är viktigt att samarbete utvecklas och etableras mellan centrumbildningarna
sinsemellan och mellan centrumbildningarna och Science

Park Borås. Det är också synnerligen viktigt att verksamheten inom centrumbildningarna och Science Park Borås
stödjer utvecklingen av kvalitet i utbildning och forskning.

miljöledningssarbetet i staten. Vi tillhör mycket glädjande
tätgruppen men har några poäng upp till full pott.
Vänliga hälsningar

SUHFs förbundsförsamling genomfördes denna vår i Örebro, där för övrigt SUHF bildades för 21 år sedan. På mötet fattades beslut om nya riktlinjer för högskolepedagogik.
Det är nödvändigt att det finns en likformighet i kraven på
utbildningarna så att de är möjliga att validera mellan
lärosätena. Utbildningarna är naturligtvis också betydelsefulla i sig för att säkra och utveckla kvalitet i högskolepedagogik. Ett flertal informationsärenden fanns på dagordningen som speglar aktuella frågor i vår sektor. Punkter
var Open Science och Open Access, jämställdhetsintegrering, status i arbetet med The European Spallation Source
(ESS), den gigantiska neutronforskningsanläggningen som
byggs i Lund till en investeringskostnad på 18 miljarder
samt det pågående utredningsarbetet kring oredlighet i
forskning. Den senare mycket angelägna frågan kommer
att vara föremål för en särskild hearing i mitten av maj.
I Göteborg arrangerades i början av mars det första mötet i
Sustainable Development Solutions Network - Northern
Europe (SDSN) Syftet med nätverket som etablerats med
stöd av FN är att med utgångspunkt från FN:s 17 mål för
hållbar utveckling finna och verka för implementering av
lösningar så att de uppsatta hållbarhetsmålen nås. Ett antal
regionala och nationella SDSN:s har etablerats och bland
annat ett för norra Europa, SDSN - Northern Europe, som
administreras av Göteborgs miljövetenskapliga centrum
(GMV). Nätverket är viktigt med sin betoning på handling
och genomförande, och Högskolan i Borås har anmält vilja
att vara engagerad i nätverket.
Högskolans strävan är att på alla sätt och vis, och inom de
ramar vi har försöka bidra till en bättre tillvaro för människor på flykt. Vi har också för att informera om vad vi gör
och även planerar att göra tagit fram en webbsida där de
olika aktiviteterna beskrivs. För egen del vill jag nämna
två aktiviteter sedan förra styrelsemötet. Jag är medlem i
ett advisory board i ett projekt benämnt Integration Tranemo. Ett första möte har genomförts vid vilket information lämnades om den modell för integration som kommunen arbetar efter. Mycket höga och vällovliga ambitioner
finns för att finna former för integration. Jag har också
varit i Korskyrkan på Norrby och i samband med ett
språkcafé informerat om högskolan med fokus på innehållet i vår verksamhet. Efter mötet talade jag bland annat
med tre yngre män som alla hade akademiska utbildningar
i Computer Science och som var mycket angelägna om att
få klarhet i vilka möjligheter och vägar som finns för dem
när uppehållstillstånden är klara. Det känns bra och inspirerande att få höra att den information vi lämnade gav
stimulans, men det känns frustrerande och irriterande att
det är så lite vi kan göra för de människor som väntar på
besked och inget hellre vill än att komma igång med studier eller arbete.
Avslutningvis, färska siffror visar en nedgång av anmälningarna till höstens utbildningar på universitet och högskolor och Högskolan i Borås minskar mer än genomsnittet.
Statistiken publicerades i måndags och analyser av vårt
utfall pågår. Mer om detta på styrelsemötet. Vi har också
precis fått resultatet av Naturvårdsverkets genomgång av
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