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SRATs yttrande är begränsat till de avsnitt som berör förbundets 

delföreningar: Svensk Optikerförening, Svensk Perfusionistförening, 

Riksförbundet för Podiatrisk medicin samt Sveriges Tandhygienist-

förening. 

 

Sammanfattning 
  

- SRAT instämmer inte i utredningens bedömning att inte lämna 

förslag om reglering för podiater. 

- SRAT delar inte utredningens uppfattning att det inte behövs 

någon särskild reglering gällande perfusionisternas yrke. 

- SRAT instämmer i utredningens förslag att optiker som uppfyller 

vissa kompetenskrav ska få behörighet att använda diagnostiska 

droppar och att förordna läkemedel i form av diagnostiska 

droppar. 

- SRAT instämmer i utredningens förslag att 

tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng. 

- SRAT föreslår att legitimation införs för yrkesgruppen podiatrier. 

- SRAT föreslår att legitimation införs för yrkesgruppen 

perfusionister. 

   

4. Reglering av ytterligare yrkesgrupper 
 

Podiatrier 

4.5.4  

Podiatrier är en högskoleutbildad yrkesgrupp inom medicinsk fotvård. 

Vid utgången av vårterminen 2011 har det examinerats cirka 60 

podiatrier vid Karolinska Institutet. Utbildningen leder fram till en 

medicine kandidatexamen. Podiatrier har en unik kompetens inom 

vården och yrket är erkänt och etablerat i flera länder såväl inom EU 

som i övriga världen. I de länder där podiatri är en universitetsutbildning 

är utbildningen legitimationsgrundande.  
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SRAT anser det olyckligt att utredaren avstått från att lämna förslag om 

reglering för podiatrier med hänvisning till att utbildningen är under 

avveckling. 

 

Det är en brist att utredningen inte bedömt och värderat 

patientsäkerheten, yrkesrollens innehåll, utbildningsnivå och 

internationella förhållanden. 

Podiatriernas kunskaper och färdigheter behövs inom vården och 

kompetens i podiatri kommer säkerligen att efterfrågas mer i framtiden. 

 

För övrigt är den svenska utbildningen för närvarande vilande på grund 

av för få sökanden. Insatser för att tydliggöra och marknadsföra yrket 

mot presumtiva studenter planeras.  

 

Perfusionister 

4.5.7  

SRAT delar inte utredarens förslag att behörighetsbestämmelser inte 

behövs för perfusionister. Vår uppfattning är den motsatta. Vi menar att 

det finns ett tydligt behov av behörighetsreglering och legitimation för 

yrket. Det är en viktig patientsäkerhetsfråga att den som utövar 

perfusionistyrket har de kunskaper och färdigheter som krävs. Det är 

viktigt att säkerställa att erforderliga medicinska och tekniska kunskaper 

finns. 

 

Enligt SRATs uppfattning är det av stor vikt att perfusionistens 

livsuppehållande åtgärder endast utförs av utbildad personal. En 

obehörig person kan äventyra patientsäkerheten på ett oacceptabelt sätt 

vilket i värsta fall kan leda till att patienten avlider.  

 

Utredaren anser att utbildning för ett legitimationsyrke i normalfallet bör 

vara belägen i Sverige. För perfusionisternas del föreligger en situation 

som är utanför normalfallet. De är en numerärt liten yrkesgrupp och 

kommer att vara det även i framtiden. Av det skälet finns det betydande 

rationaliseringsvinster i att ha en gemensam skandinavisk utbildning. 

 

Med ökad globalisering och en framväxande gemensam utbildnings- och 

arbetsmarknad i Europa, där ökad rörlighet eftersträvas, anser vi att det 

är mindre relevant var grundutbildningen rent geografiskt är placerad. 

Den för oss avgörande frågan är snarare om det fortsatt ska vara tillåtet 

att arbeta som perfusionist i Sverige utan utbildning för yrket och utan 

yrkeslegitimation.   

 

Beträffande nuvarande grundutbildning, motsvarar den de krav på nivå, 

innehåll och vetenskaplig förankring som ställs på utbildning till 

legitimationsyrke. Alla studenter som examineras från perfusionist-

utbildningen i Århus erhåller en akademisk examen på masternivå. 
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6. Översyn av optikers arbetsuppgifter 
  

6.3.2. 

Förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att tillhandahålla 

kontaktlinser togs bort i och med att den nya patientsäkerhetslagen 

trädde i kraft 1 januari 2011. Av den anledningen har utredaren inte 

behandlat just den frågan.  

Svensk Optikerförening/SRAT är allvarligt oroade över konsekvenserna 

av den förändringen och har för avsikt att återkomma till departementet i 

frågan. 

 

6.5.1 

SRAT delar utredarens förslag att legitimerad optiker som uppfyller 

vissa kompetenskrav ska få behörighet att använda diagnostiska droppar 

och att förordna läkemedel i form av diagnostiska droppar. 
 

20. Tandhygienisternas utbildning 
  

SRAT delar utredarens förslag om en förlängning av 

tandhygienistutbildningen till 180 högskolepoäng och instämmer 

i beskrivning av tandhygienistens roll i tandvården.  

 

En förlängning av grundutbildningen är helt i linje med vad 

Socialstyrelsen såväl som Högskoleverket pläderat för i tidigare 

utredningar. En treårig utbildning är en förutsättning för att 

tandhygienisten ska kunna bli den resurs i framtidens tandvård som de 

flesta utredningarna under 2000-talet pekat på. 

Tandhygienister tar ett allt större ansvar i dagens tandvård. Utan 

nödvändiga kunskaper och en högskolemässig utbildning kan 

tandhygienistyrket inte fortsätta att utvecklas i den riktning som olika 

utredningar föreslagit och som beskrivs i betänkandet.  Dessutom har 

tandhygienister, precis som övriga legitimerade yrkesgrupper, en 

lagreglerad skyldighet att arbeta enligt vetenskap och beprövad 

erfarenhet, ge sakkunnig och omsorgsfull vård, bedriva 

kvalitetssäkringsarbete, arbeta evidensbaserat och bidra till att hög 

patientsäkerhet upprätthålls.  

 

Samtliga lärosäten med tandhygienistutbildning erbjuder idag en treårig 

grundutbildning. De befintliga kursplanerna för den sammanhållna 180 

hp utbildningen kan med fördel tjäna som underlag för Högskoleverkets 

arbete med att utforma ny examensbeskrivning. 
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Övrigt 

 

SRAT hänvisar även till remissvar som Svensk Optikerförening, Svensk 

Perfusionistförening, Riksförbundet för Podiatrisk medicin samt 

Sveriges Tandhygienistförening skickat in direkt till departementet. 

  

Med vänlig hälsning 

 
Anitha Wijkström 

Förbundsordförande 

 


