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Internationalisering – HT18/VT19 
 
Internationalisering 
 
Internationaliseringsrådet är direkt underställt högskolans ledning och arbetar strategiskt för att 
integrera ett globalt perspektiv i både utbildning och forskning vid Sophiahemmet Högskola. Deras 
arbete ingår i högskolans systematiska granskningar. På uppdrag av rektor och ledningsgruppen 
presenterade rådet i början av 2018 ett förslag på strategi och handlingsplan för internationalisering 
som sedan skulle omsättas i aktiviteter och insatser. Denna utgick från regeringens delbetänkande En 
strategisk agenda för internationalisering: Utredningen om ökad internationalisering av universitet 
och högskolor (SOU 2018:3). Förslaget består av sju strategiska mål och nedan följer en 
sammanställning av det internationaliseringsarbete som skett under 2018: 

• Under 2018 deltog 22 studenter vid Sophiahemmet Högskola i någon form av internationellt 
utbyte, siffran är något lägre än tidigare år då det legat runt 30 stycken och högskolan 
kommer göra ett omtag inför 2019 för att attrahera fler till utbytesstudier.  

• Under 2018 deltog fem av högskolans lärare i internationella utbyten, något som högskolan 
önskar öka intresset för framöver. För att främja möjligheterna till att all personal ska 
möjlighet till internationella erfarenheter och starka internationella kontaktnät har man 
genomfört en sammanställning av deltagande i internationella konferenser. Sophiahemmet 
har dessutom beslutats vara värd för två internationella konferenser under 2019. 

• Högskolans har utökat sin internationella representation och ett flertal strategiska 
internationella samarbeten är under utvärdering. 

• Högskolan har vidareutvecklat och förbättrat introduktionsutbildningen för hälso- och 
sjukvårdspersonal från länder utanför EU/EES. 

• En genomlysning av kurslitteratur har initierats enligt strävan om att utbildningarna på 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ska kunna ges på engelska. Vidare har en 
kartläggning av internationella nätverk genomförts. 

Under 2018 beslutade rektor och ledningsgruppen att strategi för internationaliseringsarbetet under 
2019 skulle inkorporeras i det högskoleövergripande arbetet med att ta fram en strategi för 
forskning, utbildning och samverkan 2020-2025. Ledningsgruppen har kompletterats med en ny 
tjänst/funktion – samverkansstrateg – som bland annat har ansvar att leda detta arbete som kommer 
att ta hänsyn till regeringens slutbetänkande Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (. 
Internationaliseringsrådet kommer under 2019 att fokusera på följande områden. 

Område för utveckling Förväntat resultat Aktivitet 

Öka attraktionskraften för 
internationella utbyten bland 
lärare, studenter och övrig 
personal 

Fler lärare, studenter och övrig 
personal som intresserar sig och 
ansöker om internationella 
utbyten/studier/praktiker osv 

Genomföra två internationella 
temadagar där personal 
engageras i högre grad 

Stärka kontakten mellan 
marknad och bibliotek 

Studiesociala 
integrationsaktiviteter 

Skapa nätverk för de studenter 
som går introduktionskursen för 
nyanlända samt inresande 
studenter 

Internationell vecka med olika 
aktiviteter 
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Rutiner och processer kring 
studentutbyten 

Enklare att ansöka om 
internationella utbyten 

Genomlysa befintliga avtal 

Definiera koordinatorfunktionen 

Utveckla urvalskriterier gällande 
studentutbyten 

Utveckla rutiner för 
handläggning av ansökan 

Internationell strategi för SHH Internationalisering inkorporeras i 
den högskoleövergripande 
strategin för forskning, utbildning 
och samverkan 2020-2025 

Internationella rådet bistår 
ledningsgruppen 

Enkäter genomförs bland 
studenter och personal 

 

Verksamhetsplan internationella rådet VT/HT 2019 

 
Fokusområde Internationalisering Handlingsplan Klart 

2019 
Ansvariga 
 

Tydliggöra rådets arbetsformer 
avseende roller och struktur 
Befattningsbeskrivning 

Möte i slutet på mars för 
att diskutera frågan 

Q1 INTR 

Definiera koordinatorsfunktionen för 
respektive program 
 

Särskilt möte i slutet på 
mars  

Q1 INTR 

Genomlysning av samtliga befintliga 
avtal och vb (om möjligt) 
revidera/utöka/avsluta/förlänga* 
 

 Q2 Pedro B sammanställer 
INTR 

Utreda möjligheten att introducera 
blixtstipendier* 
 

 Q2 INTR 

Utveckla urvalskriterier för ansökan 
om studentutbyten 
 

Preliminärt klart, nu på 
remiss till studentkåren 

Q1 Jan Nilsson, Johan 
Stålvant, Margareta 
Westerbotten.  

Handlägga ansökningar och besluta 
om studentutbyten 

Bra rutiner finns, men de 
ska utvecklas och 
kvalitetsgranskas 

Q2 INTR 

Öka attraktionskraften och 
marknadsföringen av utbyten för 
både studenter, lärare och annan 
personal 

Mycket görs redan. 
Kontakten med marknad 
och biblioteket ska 
förstärkas. 
Internationella 
temadagen. 

Q3 INTR i samarbete med 
Marknad och Bibliotek 

Genomföra 2 internationella 
temadagar per år med hög grad av 
involvering från Sophiahemmets 
medarbetare och studenter 
 

Engagera medarbetare i 
högre grad. Planera 
datum för dagen utifrån 
studenternas scheman. 

Q3 INTR+övrig personal vid 
högskolan. 

Medverka till genomförande av 
ENNA-möte våren 2019, för vilken 
SHH står som värd 

Pågående arbete, mesta 
av planering och logistik 
klart. 

Q2 Jan N+INTR 

Initiera och genomföra studiesociala 
integreringsaktiviteter för studenter 

Vi börjar med att ha en 
sådan satsning per 
termin – t.ex. 

Q3 INTR+studentkåren+andra 
verksamheter vid SHH 
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som går introduktionskurs för 
nyanlända samt inresande studenter 
 

internationell vecka med 
olika aktiviteter + även 
”etniska” rätter på Sabis. 

Ändring av Tanzaniautbytet från T6 
till T5* 

Övergångsterminer HT19 
och VT20 

Q3 INTR+ansvariga SHH 

Ändring av ENM-utbytet, kommer 
endast att erbjudas T4* 

Övergångsterminer HT19 
och VT20 

Q3 INTR+ansvariga SHH 

Framtagning av ny internationell 
strategi för SHH* 

Rådet bistår Q4 INTR 

*Kräver ledningsbeslut 

 


