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BEDÖMNING av språkkunskaper 
i svenska, danska eller norska 

Skicka ansökan till  

Socialstyrelsen  

Behörighet 
106 30 STOCKHOLM 

Bedömningen gäller sökanden 
Efternamn, samtliga förnamn Personnummer eller födelsedatum 

Din bedömning nedan utgör underlag för Socialstyrelsens beslut om legitimation.  Det är 

viktigt att du som intygar språkkunskaper redogör utförligt under varje avsnitt. Under varje 

avsnitt vill vi att du beskriver nivån på språkkunskaperna, hur du har bedömt 

språkkunskaperna samt under vilken tidsram bedömningen har skett. I det sista avsnittet 

beskriver du vad personen intyget gäller har haft för arbetsuppgifter och befattning.  För att 

ha nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska ska språknivån ligga på nivå C1 

enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). 

Hörförståelse 

Läsförståelse 
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Tal 

Skriftlig färdighet 

Kan ni bekräfta att personen har de språkkunskaper  

som krävs för att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård?   Ja  Nej 

Notera att sökandens språkkunskaper ska motsvara C1-nivå. 

Arbete 
Om personen har arbetat hos er, vänligen beskriv arbetsuppgifter, yrkestitel och anställningslängd. 
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Namn på vårdgivare: Namn på verksamhetschef som har gjort bedömningen:

Telefonnummer: E-post:

Datum Underskrift

Nivå C1 enligt GERS se nedan. 

Hörförståelse 

Personen kan förstå mer utvecklat språk även när det inte är klart strukturerat och 

sammanhanget enbart antyds utan att klart uttryckas. Personen kan förstå TV-program 

och filmer utan alltför stor ansträngning. 

Läsförståelse 

Personen kan förstå långa och komplicerade faktatexter liksom litterära texter och personen 

uppfattar skillnader i stil. Personen kan förstå fackartiklar och längre instruktioner även inom 

områden som ligger utanför sina intressen och erfarenheter. 

Tal 

Personen kan uttrycka sig flytande och spontant utan att alltför tydligt söka efter rätt uttryck.  

Personen kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala, intresse- och yrkesanknutna 

ändamål. 

Personen kan formulera idéer och åsikter med viss precision samt med viss skicklighet anpassa 

sig efter den person hen talar med. 

Personen kan klart och detaljerat beskriva komplicerade ämnesområden med sidoteman 

och anknytningar. Personen kan utveckla speciella aspekter samt runda av framställningen 

med en konsekvent slutsats. 

Skriftlig färdighet 

Personen kan uttrycka sig i klar och väl strukturerad text med utförligt angivna synpunkter och 

förklaringar. Personen kan skriva om komplicerade förhållanden i ett brev, en uppsats eller 

en rapport och argumentera för vad personen anser är viktigt. Personen kan välja en stil som 

är anpassad till den tänkte läsaren. 
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