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Sammanfattning
Högskoleverket begränsar sitt remissyttrande till de delar av betänkandet som rör
högskoleområdet. Verket har inga synpunkter på övriga förslag i betänkandet.
Sammanfattningsvis tillstyrker Högskoleverket utredningens förslag till förtydligande
av studenthälsovårdens uppgifter, dock med ett par redaktionella och språkliga
synpunkter på författningsförslagets utformning. Verket är allmänt positivt till att
forskningen, informationen och kompetensen om missbruk och beroende stärks, men
avstår från att lämna synpunkter på utredningens konkreta förslag i denna del.
Förslaget att Högskoleverket ska fördela ett statligt bidrag till universitet och högskolor
avstyrks däremot.

2.7 Studenthälsan
Högskoleverket tillstyrker utredningens förslag om reglering av studenthälsovårdens
uppgift att arbeta med tidig identifikation och intervention som en del av de
hälsofrämjande och rehabiliterande insatserna för studenter i högskolan. I förslaget till
förordning om ändring i 1 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100) har dock
kapitelindelningen fallit bort både i ingressen och i författningstexten. Ordet ”och”
borde ersättas med ”eller” i uppräkningen av de olika beroendemedlen, eftersom
avsikten är att de ska vara alternativa till varandra. Verket föreslår alltså formuleringen
”…alkohol, narkotika, läkemedel, dopningsmedel eller andra liknande medel…”.

6.3 Förstärkt forskning och kunskapsspridning
Högskoleverket är generellt positivt till förslag att förstärka forskning och
kunskapsspridning. Verket har ingen invändning emot utredningens allmänna
bedömning att forskningen och kunskapsspridningen inom missbruksområdet
behöver stärkas för att uppnå en mer kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård.
Vilka institut, forskningsskolor och kompetenscentrum som kan behövas inom ett

visst område är däremot inte en fråga som Högskoleverket normalt brukar uttalar sig
om. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har uppgiften att främja
och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning på arbetslivsområdet och inom
social- och folkhälsovetenskap. Verket förutsätter att staten tillskjuter den finansiering
som behövs till det universitet eller den högskola som får i uppdrag att inrätta något av
de organ som föreslås av utredningen.

6.4 Utbildning för högre kompetens
Högskoleverket avstyrker förslaget i avsnitt 6.4.3 om att verket i samråd med
Socialstyrelsen bör fördela statliga bidrag till universitet och högskolor för
specialistutbildningar med inriktning mot missbruks- och beroendevård för
psykologer, sjuksköterskor och socionomer. Sådana uppgifter ingår inte i
Högskoleverkets ansvarsområde.
Med utgångspunkt från examensordningen (bilaga 2 till högskoleförordningen) avgör
varje universitet och högskola själv sitt utbildningsutbud och utbildningarnas innehåll.
Verket avstår därför från synpunkter på övriga förslag under denna rubrik.
Beslut om detta remissyttrande har tagits av universitetskanslern Lars Haikola efter
föredragning av stabsjuristen Eva Westberg i närvaro av stabschefen Lennart Ståhle.
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