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Universitets- och högskolerådet (UHR) stödjer förslaget att lagstifta krav på 
fortbildning för sjuksköterskor och barnmorskor.  
Yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD) omfattar krav på fortbildning som en förutsättning 
för ett fungerande system för automatiskt erkännande av bland andra 
yrkeskategorierna sjuksköterskor och barnmorskor. Att i lag införa krav på fortbildning 
säkerställer att Sverige lever upp till direktivets krav i frågan. 

UHR stödjer förslaget att utöka utbudet av fortbildande kurser inom högskolan för 
den berörda yrkeskategorin. 
Att förlägga lagstadgad fortbildning inom högskolan är en kvalitetsgaranti. Den 
studiedokumentation som utfärdas av lärosätena är också anpassad efter 
internationella förhållanden och underlättar vid eventuell mobilitet. 

UHR stödjer förslagen till antagningskraven till utbildningarna.  
Förslaget till krav på att sjuksköterskelegitimation ska vara behörighetsgivande 
kvalifikation vid antagning till utbildning för avancerad klinisk specialistsjuksköterska, 
om sådan utbildning inrättas, möjliggör även för sökanden utan svensk 
sjuksköterskeexamen, men med behörighet att utöva sjuksköterskeyrket, att antas till 
vidareutbildning. Det är positivt att utredningen genom detta förslag klarlägger att den 
formella kompetensen kan uppnås även genom exempelvis validering av reell 
kompetens.  

I frågan om krav på särskild behörighet till specialistsjuksköterskeutbildningen i form 
av arbetslivserfarenhet förordar UHR, i enlighet med högskoleförordningen, att de 
särskilda behörighetskraven ska omfatta sådan kunskap som är absolut nödvändig för 
att studenten ska kunna anses tillgodogöra sig utbildningen.  
 
UHR avstyrker förslaget att införa avancerad klinisk specialistsjuksköterska som ett 
nytt reglerat yrke med ensamrätt. 
Yrkesreglering betraktas sällan som en lättnad för den fria rörligheten, vilket 
utredningen framför. Betänkandet framför förvisso motivering till införandet av 
avancerad klinisk specialistsjuksköterska som en ny yrkesroll inom hälso- och 
sjukvården. Nya yrkesroller behöver emellertid inte vara synonymt med nya 
yrkesregleringar, i synnerhet inte för ett yrke som redan är reglerat.  



Sida 2 (2) 

De kriterier för bedömning av huruvida en yrkesgrupp ska komma i fråga för 
legitimation enligt patientsäkerhetslagen, inryms i hög grad redan i sjuksköterskans 
respektive specialistsjuksköterskans roller. 
 
Utredningen föreslår en strängare reglering för det föreslagna nya yrket, skyddad titel 
samt ensamrätt till yrket. Det framgår dock inte med tydlighet i betänkandet vilka 
yrkesaktiviteter som ska reserveras för avancerad klinisk specialistsjuksköterska och 
hur dessa skiljer sig från en specialistsjuksköterskas befintliga yrkesaktiviteter. Inte 
heller framgår det uttryckligen hur den föreslagna nya regleringen är proportionerlig 
med hänsyn till skyddsintressena för yrket. 

Beslut 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Röding efter föredragning av 
handläggare Natalia Natasha Österman.  
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