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Till Saco     
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103 15 Stockholm 
Tiina.kangasniemi@saco.se  

 
Remissvar: En strategisk agenda för 
internationalisering, SOU 2018:3 
 
Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att besvara remissen  
En strategisk agenda för internationalisering, SOU 2018:3.  
 
Uppdraget 
Utredningen har uppdraget att föreslå nya mål och en ny nationell strategi 
för internationalisering av universitet och högskolor som omfattar både 
utbildnings- och forskningsverksamheten. 
 
Behov av integrering av internationalisering i styrning av och vid 
universitet och högskolor 
Tandläkarförbundet delar uppfattningen att intensiteten och djupet i 
internationaliseringen av universitet och högskolor har ökat och noterar 
att det är idel goda intentioner i utredningen med anledning av detta. 
Sveriges Tandläkarförbund är i grunden positiv till de lämnade förslagen. 
Förbundet noterar vidare att den viktigaste stötestenen i förslaget är att 
tillräckliga resurser för genomförande måste ställas till förfogande. I det 
följande resonemangen återkommer vi till förutsättningarna för 
genomförandet av förslagen i utredningen. 
 
Tandläkarförbundet delar uppfattningen att det internationella 
perspektivet måste genomsyra all kärnverksamhet och definitionen av 
densamma. Det är också viktigt att internationaliseringen omfamnas av 
lärosätets ledning, styrningsstruktur, lärare och forskare, studenter och all 
stödverksamhet. 
 
Sveriges Tandläkarförbund värdesätter även att utredningen pekar på 
behovet av ett mer sammanhållet arbete kring internationalisering och de 
utmaningar och möjligheter som uppstår med anledning av 
globaliseringen. 
 
Motiv för internationalisering 
Tandläkarförbundet instämmer i att det är angeläget att det främsta 
skälet för en ökad internationalisering i forskningen är att öka kvaliteten i 
verksamheten genom samarbete med andra forskare som berikar och 
breddar forskningsfältet. Det är även positivt för utbildningen med 
internationella samarbeten med erfarenhetsutbyte som bidrar till att 
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kvaliteten i utbildningen ökar. Sveriges Tandläkarförbund ser det som 
viktigt att studenterna får förutsättningar att göra internationella 
jämförelser och reflektioner. Tandläkarförbundet anser vidare att 
utbildningssamarbete är ett centralt samarbetsområde inom EU och har 
på senare år fått en ökad betydelse i relationerna med andra länder. 
 
Inte minst är det viktigt för den enskilda individen att få möjlighet att 
skapa förståelse för sig själv och andra och med den följer behovet av en 
ökad internationalisering. 
 
Internationell utveckling 
Sveriges Tandläkarförbund samtycker till att även Sverige måste ta emot 
utländsk kompetens och bidra till världens samlade kunskap. Resurser till 
lärosätena för att kunna genomföra detta arbete måste dock säkerställas 
om det ska bli verklighet.  
 
 Mobiliteten till och från Sverige 
 Sveriges Tandläkarförbund ser det som ett problem att forskarmobiliteten 
är lägre i Sverige än i andra starka forskningsnationer. Den situationen 
måste vändas och mer resurser måste tilldelas lärosätena för att komma 
tillrätta med problemet. 
 
Utredningens förslag 
 
Mål 1 Internationaliseringen präglar styrningen av och vid universitet 

och högskolor 
 

 Tandläkarförbundet ser positivt på att en ny formulering i högskolelagen  
 införs om att den samlade internationella verksamheten vid varje hög- 
 skola ska dels stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning dels  
 nationellt och globalt bidra till sådan hållbar utveckling som högskolorna 
 har i uppgift att främja. 

 
Mål 2 Sverige har hög attraktionskraft som studie- och kunskapsnation  
 
Tandläkarförbundet instämmer i att Migrationsverket ges i uppdrag att i 
samarbete med universitet och högskolor se över hur processer kan 
förbättras i syfte att förenkla handläggningen av ansökningar om 
uppehållstillstånd för studenter och gästforskare och andra anställda och 
därmed förkorta handläggningstiderna. Det är även positivt om regering, 
myndigheter och lärosäten samarbetar för att skapa intresse och 
möjligheter för utländsk etablering av utbildnings- eller 
forskningsverksamhet vid svenska lärosäten och annan kunskapsintensiv 
verksamhet i Sverige. Resurser för detta måste givetvis anvisas så att 
parterna kan delta i arbetet. 
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Mål 3 Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin 
internationella förståelse eller interkulturella kompetens 

 
Tandläkarförbundet välkomnar att ett sådant flexibelt mobilitetsstödjande 
program utformas som inkluderar resursanvisning för programmet. 
 
Lärosätenas arbete med tillgodoräknande av utbytesstudier måste 
anpassas efter den aktuella utbildningen och de krav som finns på 
utbildningen i Sverige och då särskilt tandläkarutbildningen som varierar i 
omfattning och innehåll. Säkerställs inte detta finns det risk för att 
patientsäkerheten äventyras. 
 
Mål 4 De anställda vid universitet och högskolor, inklusive 

doktoranderna har god internationell erfarenhet och starka 
internationella kontaktnät 

 
Sveriges Tandläkarförbund ser mycket positivt på att ett nytt 
mobilitetsprogram som underlättar lärarutbyten utanför Europa inrättas 
med en finansiering om 5 miljoner kronor. 
 
Mål 5 Villkoren för universiteten och högskolorna att öka strategiskt 

internationellt samarbete och samverkan är goda 
 
Tandläkarförbundet stödjer utveckling av det nordiska och europeiska 
samarbetet mellan nordiska lärosäten för att vidareutveckla en 
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion i norra Europa men 
efterlyser att detta samarbete även sträcker sig över hela Europa.  
 
Mål 7 Myndighetsstödet för internationalisering av universitet och 

högskolor är anpassat efter lärosätenas behov 
 
Tandläkarförbundet anser det viktigt att det finns en struktur för detta på 
lärosätena för att regelbundet identifiera hinder och föreslå lösningar för 
internationalisering av universitet och högskolor. Förbundet vill framhålla 
att de myndigheter och organisationer som har uppdraget att genomföra 
detta ska arbeta i mycket nära samverkan med respektive lärosäte. 
 
Mål 8 System för uppföljning och utvärdering av internationalisering är 

väletablerade 
 
Särskilda utvärderingar ska genomföras för att bedöma olika 
forskningsområden i ett internationellt perspektiv. Tandläkarförbundet 
anser att även detta ska genomföras i tätt samarbete med lärosätena. 
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Utredningens rekommendationer till lärosätena 
 
Mål 1 Internationalisering präglar styrningen av och vid universitet och 

högskolor 
 
Lärosätena utvecklar ett strategiskt förhållningssätt för hur 
internationalisering ska integreras i verksamheten och initierar 
språkutbildning och språkstöd för anställda och studenter. Sveriges 
Tandläkarförbund anser att även detta är en fråga för lärosätena men 
även en resursfråga när det gäller medelstilldelning. 
 
Mål 3 Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin 

internationella förståelse eller interkulturella kompetens 
 
Tandläkarförbundet anser att det redan nu finns stora åtaganden för 
lärosätena när det gäller kontinuerlig revidering av utbildnings- och 
kursplaner. Ytterligare krav på utvärdering och rapportering måste 
förenas med ökade resurser till lärosätena. 

 
Utredningens rekommendationer till lärosätena tillsammans med andra 
aktörer 
 
Sveriges Tandläkarförbund instämmer i att samverkan behöver stärkas 
mellan olika myndigheter och det övriga samhället för att utländska 
studenter, undervisande och forskande personal och andra anställda tas 
väl emot, kan etablera sig och upprätthålla långsiktig kontakt med Sverige. 
 
Avslutningsvis så anser Tandläkarförbundet det vara av yttersta vikt att 
regering, myndigheter och lärosäten samarbetar tätt för att skapa intresse 
och möjligheter för utländsk etablering av utbildnings- och 
forskningsverksamhet vid svenska lärosäten samt att resurser avsätts för 
detta för att uppnå god kvalitet på samarbetet. 
 
 
Med vänlig hälsning 

                          Sveriges Tandläkarförbund   
 
  
 

Hans Göransson 
 ordförande 
 
   
 

 

    


