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Remissvar: Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat 
genomförande (SOU 2014:19) 

SRAT har av Saco erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet 

”Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande”, SOU 2014:19. 

Remissvaret har även skickats direkt till Regeringskansliet. 

 

SRAT företräder bland annat fyra legitimationsyrken; audionomer, 

kiropraktorer, optiker och tandhygienister. Bland övriga medlemsgrupper finns 

perfusionister och podiatrar. Från och med den 1 januari 2015 organiserar vi 

även legitimerade logopeder. 

 

Det aktuella betänkandet är omfattande och SRAT har i huvudsak valt att 

lämna synpunkter endast i de delar som är av mer specifikt intresse för SRATs 

professioner.  

 

SRAT välkomnar det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet och dess 

ambition att underlätta den fria rörligheten inom EU. I sammanhanget vill vi 

även framhålla att den nordiska överenskommelsen står för en väl inarbetad 

nordisk arbetsmarknad och vi förutsätter att den överenskommelsen kommer 

att finnas kvar.   

 

Remissvaret följer rubriceringen i betänkandet. 

 

8.3.2 Språkkunskaper 

Enligt huvudregeln får beslut om språkkontroller endast fattas om det av 

särskild anledning i det enskilda fallet kan antas att yrkesutövaren inte 

uppfyller språkkravet. Direktivet ger emellertid medlemsstaterna en möjlighet 

att införa mer regelmässiga språkkontroller avseende yrken som har 

konsekvenser för patientsäkerheten. Det är utredningens mening att Sverige bör 

utnyttja den möjligheten.  

 

SRAT delar utredningens uppfattning och tillstyrker förslaget att ge 

Socialstyrelsen bemyndigande att meddela föreskrifter om krav på 

språkkunskaper och kontroller av språkkunskaper hos yrkesutövare inom hälso- 

och sjukvården. 

 

Vi välkomnar att patientsäkerhet tagits upp som ett undantag. Det är av 

avgörande betydelse att yrkesutövaren kan kommunicera med såväl 
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vårdtagaren som med övriga professioner kring vårdtagaren samt kunna 

genomföra nödvändig dokumentation.  

 

8.3.3 Erkännande av yrkespraktik 

SRAT utgår ifrån att med YKD-utredningens förslag löses även de problem 

som nyutexaminerade kiropraktorer, som återvänt till Sverige efter 

utlandsstudier, mötts av i kontakten med Socialstyrelsen. Det har gällt otydlig 

information och vägledning samt utdragna handläggningstider med mera. Det 

har varit oklart huruvida primärlegitimation måste utfärdas i utbildningslandet 

och att praktiktjänstgöring därmed ska genomgås i utbildningslandet.  

 

Socialstyrelsen har utarbetat en praxis att utfärda primärlegitimation till 

kiropraktorer som gått grundutbildning i annat EU/EES-land och som gjort sin 

praktiktjänstgöring i Sverige. SRAT vill understryka betydelsen av att den 

praxisen fortsätter att gälla. Det är också i linje med utredningens uppfattning 

(s.336). 

 

8.4 Tillfälligt tillhandahållande av tjänster 

Utredningen föreslår att det av den nya lagen ska framgå att en yrkesutövare 

har rätt att tillfälligt tillhandahålla tjänster i Sverige, om denne är lagligen 

etablerad i en stat inom EES eller i Schweiz för att där utöva samma yrke. 

Patientsäkerhetslagen och förordningen om behörighet till vissa anställningar 

inom hälso- och sjukvården ska ändras på motsvarande sätt, så att det framgår 

att yrkesutövning respektive anställning får ske om yrkesutövaren med stöd av 

den nya lagen tillfälligt tillhandahåller tjänster i Sverige. 

 

SRAT avstyrker utredningens förslag. För att garantera patientsäkerheten anser 

vi att den som tillfälligt vill arbeta i Sverige, och som inte uppfyller de svenska 

legitimationskraven för yrket, endast ska få använda en yrkestitel som inte kan 

förväxlas med en skyddad yrkestitel. 

 

Vi förordar att ordningen som gäller idag där tillfällig legitimation utfärdas 

bibehålls. 

 

Legitimationen är ett bevis för att yrkesutövaren står under samhällets tillsyn 

och har den utbildning och kompetens som krävs för yrkesverksamheten. En 

garanti för både allmänheten och arbetsgivaren att yrkesutövaren uppfyller de 

krav som fordras för att utöva yrket. 

 

9.2 Informationsutbyte och varningar 

SRAT instämmer i utredningens förslag gällande ett gemensamt system mellan 

länder avseende disciplinära åtgärder. Varningsmekanismen som införs är 

betydelsefull för att upprätthålla legitimationens funktion och den är en viktig 

patientsäkerhetsfråga. Enligt vår mening är patientsäkerhet en fråga som alltid 

ska vara prioriterad. Vidare är det viktigt att informationsöverföringen sker på 

ett säkert sätt och att ett ändrat beslut som ger yrkesutövaren rätt att utöva yrket 

utan restriktion ska vidarebefordras skyndsamt. 
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10.2 Fortbildning 

SRAT uppskattar direktivets betoning av fortbildning. Fortbildning är av 

yttersta vikt för att bevara kompetens och därigenom värna patientsäkerhet. 

 

Utredningen föreslår att Socialstyrelsen och Jordbruksverket ska bemyndigas 

att meddela föreskrifter som säkerställer att utövare av yrken som omfattas av 

automatiskt erkännande utifrån samordnade utbildningskrav uppmuntras att 

hålla sig uppdaterade om utvecklingen inom yrket. 

 

SRAT har inga direkta invändningar mot utredningens förslag men anser det 

otillräckligt att föreskrifterna endast gäller dem med automatiskt erkännande. 

Vi menar att de borde gälla samtliga legitimationsyrken verksamma inom 

hälso- och sjukvården.  

 

Vidare anser vi att föreskrifterna bör rikta sig till arbetsgivarna för att 

säkerställa att de aktuella yrkesgrupperna erbjuds nödvändig 

kompetensutveckling inom yrket. 

 

I övrigt delar SRAT de synpunkter som framgår av Sacos remissyttrande. 
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