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          UTLÅTANDE 

 

Social – och hälsovårdsministeriet 

Referens: STM/1856/2018 och STM044:00/2018 

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om studerandehälsovård 

för högskolestuderande och till vissa lagar som har samband med den 

 

Yrkeshögskolan Arcada tackar för möjligheten att ta del av regeringens proposition med förslag till lag 

om studerandehälsovård för högskolestuderande och ger nedan sitt utlåtande i ärendet. 

Allmänt taget är det glädjande att propositionen tar fasta på likabehandling av högskolestuderande 

oberoende av studieort. I nuläge har studerandehälsovården för yrkeshögskolestuderande varierat 

avsevärt beroende på i vilken kommun högskolan är belägen. Propositionens förslag om att även 

studier vid högre yrkeshögskola berättigar till studerandehälsovårdens tjänster är en avsevärd 

förbättring i likabehandlingen av studerande. 

Utkastet till regeringens proposition tar upp flera alternativ för hur organiseringen av 

studerandehälsovården kunde se ut och Yrkeshögskolan Arcada stöder den föreslagna modellen där 

Folkpensionsanstalten svarar för anordnandet av studerandehälsovården för högskolestudenter och 

studenternas hälsovårdsstiftelse producerar tjänsterna i hela landet. Det är bra att även den språkliga 

aspekten har tangerats i propositionen och att rätten till tjänster på svenska tryggas i lag. I praktiken 

vore det viktigt att i rekrytering av ny personal säkerställa vård på svenska, speciellt då det gäller 

mentalvårdstjänster som det i dagens läge råder stor brist på. 

För studenternas hälsovårdstiftelse är utvidgningen enligt propositionen en stor utmaning. Att utöka 

antalet studenter från nuvarande 125 991 till 256 463 så att tjänsterna kan erbjudas från 2020 är en 

ambitiös målsättning och det finns en risk att huvudstadsregionen, med det största studerandeantalet 

inte kan erbjudas det nätverk av tjänster som erbjuds i andra delar av landet. Med tanke på 

likabehandlingsaspekten som är en av propositionens stora förtjänster är det av största vikt att jobba 

för att säkerställa att studerandehälsovården för högskolestuderande erbjuds jämlikt oberoende av 

studieort.  
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