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    Utbildningsdepartementet 
 
 
En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av 
högskolan, SOU 2019:6 
 
 
Sammanfattning 
Fysioterapeuterna vill tacka för möjligheten att lämna synpunkter på betänkandet av 
Styr- och resursutredningen (Strut), SOU 2019:6. I detta remissvar har vi valt att särskilt 
lyfta förslagen som berör legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården samt 
universitetens och högskolornas ansvar för det livslånga lärandet. I övrigt har vi deltagit 
i framtagandet och står bakom remissvaret från SACO. 
 
Legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården 
Hälso- och sjukvården står just nu inför stora utmaningar med en demografisk 
utveckling som innebär att Sveriges befolkning växer och åldras. Under perioden fram 
till 2026 beräknas andelen personer över 80 år öka med ca 26 procent. För att behålla 
dagens standard kommer enligt Finansdepartementet ytterligare ca 80 000 medarbetare 
behöva anställas inom hälso- och sjukvården. Efterfrågan på t ex fysioterapeuter 
kommer att öka med närmare 30 procent under kommande år enligt SCB:s Trender och 
prognoser 2017 och därmed förväntas en brist på fysioterapeuter vilket borde innebära 
ökad dimensionering av utbildningen. De politiska reformer som vi står inför behöver 
därför ligga till grund för framtida behov av utbildningsplatser. Trots att 
Fysioterapeuterna i grunden vill värna den akademiska friheten och universitetens och 
högskolornas fristående roll är vi positiva till det förslag utredningen lägger fram om att 
”regeringen ska styra genom fyraåriga utbildningsuppdrag som består i mål för antal 
helårsstudenter på totalnivå samt mål för antal examina för utbildningar mot 
legitimationsyrken inom skola och hälso- och sjukvård”. Vi är även positiva till 
förslaget om ökat samarbete mellan lärosäten för att åstadkomma arbetsdelning kring 
utbildningsutbudet liksom det arbete som har inletts med att skapa nationella och 
regionala samverkansarenor för exempelvis vårdutbildningar.  
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Det livslånga lärandet 
Kompetensutveckling behövs för alla professioner och på alla nivåer. Det behövs 
strategier för ett livslångt lärande och en tydlig karriärväg för alla legitimerade 
vårdyrken. Detta är inte minst viktigt för att behålla medarbetare, verka för en god 
arbetsmiljö, säkerställa kompetensförsörjningen i vården och erbjuda en patientsäker 
vård. Vi ser särskilt att det behövs satsningar på specialister inom andra yrkesgrupper än 
läkare och sjuksköterskor som redan är statligt reglerade. Fysioterapeuter har en egen 
inrättad specialistordning1 men arbetar för en statlig reglering. Vi anser att staten och 
universitet/högskolor behöva ta ett gemensamt ansvar för specialistutbildning för 
samtliga legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården. Vi välkomnar därför 
utredningens förslag om att lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet i form av 
yrkesverksammas fortbildning och vidareutbildning åter explicit slås fast i 
högskolelagen. Den kursbaserade högskoleutbildningen ger goda förutsättningar för 
livslångt lärande inom nuvarande system, och utökad uppdragsutbildning och öppen 
nätbaserad utbildning är viktiga instrument för att stärka lärosätenas arbete med 
livslångt lärande. 
 
Med vänlig hälsning 
 

 
Stefan Jutterdal  
Förbundsordförande, Fysioterapeuterna 

                                                      

1 Fack- och professionsförbundet Fysioterapeuterna har sedan 1993 en egen inrättad specialistordning. Förbundets 
specialistutbildning innefattar en magisterexamen samt kliniskt arbete och fördjupning under handledning. 
Fysioterapeuters specialistutbildning är ännu inte statligt reglerad men förbundet verkar aktivt och kontinuerligt för 
en statlig reglering. 


