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Högskoleverket har anmodas att yttra sig över rubricerade betänkande och vill lämna
följande synpunkter.
Högskoleverket har inga invändningar mot att veterinärer fortfarande har en skyddad
yrkestitel. Däremot avstyrker Högskoleverket legitimationskrav och skyddad yrkestitel för
djursjuksköterska samt hovslagare. Högskoleverket avstyrker också skyddad yrkestitel för
husdjurstekniker.
Högskoleverket förfogar inte över rätten att reglera villkoren för att utöva yrken inom
djurens hälso- och sjukvård. Denna myndighetsroll ägs av Jordbruksverket och
länsstyrelserna. Legitimation och skyddad yrkestitel är dock frågor som i hög grad berör
högskolesektorn såtillvida att dessa regleringsinstrument för yrkesutövning i nästan
samtliga fall direkt baserar sig på högskolans utbildningar för yrkesexamina.
Det är enligt Högskoleverkets mening viktigt att utbildningar och yrkesfunktioner inte i
detalj styrs och regleras centralt från samhällets sida. Centralt reglerade yrkesfunktioner
speglar dagens aktuella kunskaper, verksamheter och organisationsstrukturer och det
ligger en fara i att utbildningarna kortsiktigt drivs att anpassa sig till detta. Högskolan har
ett långsiktigt åtagande att ge utbildningar som lägger grunden för en människas hela
yrkesverksamma liv. Det betyder att studenterna framförallt måste tränas i förmågan att
följa kunskapsutvecklingen för att sedan själva kunna anpassa sig till och medverka till
utveckling och ett föränderligt yrkesliv.
Syftet med legitimation och skyddad yrkestitel är bland annat att garantera att den som
utövar yrket har relevant utbildning med en viss omfattning på viss nivå. Det är dock
Högskoleverkets erfarenhet att legitimation i sig kan verka konserverande på
utbildningen och särskilt på den pedagogiska utvecklingen av den. Legitimation kan
dock ge en större tydlighet i erkännandet av utbildningen internationellt.
Högskoleverkets anser även att den nuvarande utformningen av

djursjukvårdarprogrammet på 80 poäng rimligtvis inte kan leda till yrkestiteln
djursjuksköterska då motsvarande utbildningslängd på utbildningen inom
humansjukvården för sjuksköterska är 120 poäng. Detta kan leda till en olycklig
sammanblandning av nivån på de olika examina. Sammantaget ställer sig Högskoleverket
avvisande till att gruppen legitimationsyrken och med skyddad yrkestitel utökas och att
yrkestiteln djursjuksköterska införs för de studenter som genomgått
djursjukvårdarprogrammet.
Beslut om detta yttrande har fattats av universitetskanslern efter föredragning av
utredaren Joakim Palestro i närvaro av avdelningschefen Clas-Uno Frykholm och
kanslichefen Lennart Ståhle. I ärendet beredning har även verksjuristen Marie Stern
Wärn samt handläggare Karin Dahl Bergendorff deltagit.
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