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Ert dnr S2007/10994

Högskoleverket som anmodats yttra sig över betänkandet med ovanstående rubrik
har följande synpunkter att lämna.

Utbildning och forskning i högskolan
Kompetensen i utbildning och forskning inom kunskapsområdet för
företagshälsovård är sedan Arbetslivsinstitutets avveckling 1 juli 2007 överförd till
högskolan. Kommittén föreslår att utbildningen överförs till högskolan.
Förslaget innebär bland annat att den utbildning som ges inom området
företagshälsovård nu kommer att berättiga till högskolepoäng. För
företagshälsovårdens personal betyder det dessutom att den vidareutbildning de
har möjlighet att få på avancerad nivå också öppnar för fördjupningsstudier på
forskarnivå. Samtidigt breddas högskolans rekryteringsbas för forskning inom
området. Högskoleverket föreslår därför att utbildningen inom företagshälsovård
ges på avancerad nivå och forskarnivå.
Reguljär utbildning i högskolan eller uppdragsutbildning
Personal inom företagshälsovården som önskar bredda eller fördjupa sina
kunskaper kan få sin högskoleutbildning antingen via högskolans reguljära
utbildningsutbud eller via uppdragsutbildning. För uppdragsutbildning gäller
föreskrifterna i Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,
SFS 2002:760. Högskoleverket anser att den framtida utbildningen i
företagshälsovård med fördel kan ges både som reguljär utbildning och
uppdragsutbildning.
Nämnd med beställarkompetens för uppdragsutbildning
Kommittén föreslår att en nämnd inrättas för kunskapsområdet företagshälsovård.
Nämndens mandat ska vara tidsbegränsat och inriktat på upphandling av
utbildningar i företagshälsovård. Högskoleverket tillstyrker föreslaget med

kommentaren att tidsperioden för den successiva övergången till högskolan
minimeras till högst ett år.
Högskoleverket instämmer i att beställarkompetensen i denna nämnd har
avgörande betydelse ”för att den fulla utvecklingspotentialen ska komma till sin
rätt”. Det ställer dock krav på ledamöterna. Kommittén framhåller särskilt att
företagshälsovård är ett ”multidisciplinärt kunskapsområde” vilket innebär att
högskoleutbildningar inom flera huvudområden och skilda vetenskapsområden
kan vara aktuella för upphandling. En förutsättning för att lyckas är att det finns
en kompetens i nämnden att kunna hålla sig väl orienterad om forskningsläget och
inte minst det stora utbudet av utbildningar som ges vid landets universitet och
högskolor.
Mot denna bakgrund föreslår Högskoleverkets att regeringen utser minst en
ledamot från högskolan i den föreslagna nämnden. Erfarenheter av beslutsorgan
med liknande uppgifter har inte visat att det därmed skulle behöva uppstå problem
på grund av jäv.
Beslut i detta yttrande har fattats av universitetskanslern Anders Flodström efter
föredragning av utredarna Brita Bergseth och Annika Vänje i närvaro av
avdelningschefen Clas-Uno Frykholm.
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