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Utkom från trycket 

den xx xx 2023 

Socialstyrelsens föreskrifter  

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 

(HSLF-FS 2016:64) om erkännande av 

yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården; 

beslutade den xxx 2023. 

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § första stycket 4 

förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer och 

5 kap. 19 § 1 och 4 samt 8 kap. 5 § andra stycket första meningen 

patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) i fråga om Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:64) om erkännande av 

yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården 

dels att rubriken till författningen, 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 § och 6 kap. 

2 § samt rubriken till 4 kap. ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken till 5 kap. ska lyda ”Legitimation, bevis om speci-

alistkompetens, bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska och 

bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska vid etablering i 

Sverige”, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 4 §, och närmast före 

5 kap. 4 § en ny rubrik av följande lydelse. 

 

Vidare beslutar Socialstyrelsen att de allmänna råden till 4 kap. 1 § 

och 6 kap. 2 § ska ha följande lydelse. 

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  

om erkännande av yrkeskvalifikationer  

1 kap. 

1 §   Dessa föreskrifter ska tillämpas vid Socialstyrelsens prövning av 

förutsättningarna för den som har förvärvat yrkeskvalifikationer eller 

fått dem erkända i ett annat EES-land än Sverige att få 
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− yrkeskvalifikationerna erkända, legitimation för yrket, bevis om 

specialistkompetens, bevis om rätt att kalla sig specialistsjukskö-

terska eller bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska vid 

etablering i Sverige, eller 

− utöva ett yrke tillfälligt i Sverige. 

 

Föreskrifterna ska gälla de yrken för vilka Socialstyrelsen är behörig 

myndighet enligt 2 a–z i bilagan till förordningen (2016:157) om er-

kännande av yrkeskvalifikationer. 

 

4 kap. Språkkunskaper för legitimation och bevis om rätt 

att använda yrkestiteln undersköterska vid etablering i 

Sverige 
 

1 §   Av 5 kap. 15 § andra stycket patientsäkerhetsförordningen 

(2010:1369) framgår det att legitimation eller bevis om rätt att an-

vända yrkestiteln undersköterska inte får meddelas en yrkesutövare 

om han eller hon inte har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, 

danska eller norska språket. 

För att få legitimation eller bevis om rätt att använda yrkestiteln 

undersköterska ska yrkesutövaren visa att han eller hon har sådana 

kunskaper. 

Allmänna råd 

De nödvändiga språkkunskaperna kan visas genom godkänt resultat 

 

− i Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 för legitimationsyr-

kena, 

− i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 för bevis om rätt att 

använda yrkestiteln undersköterska,  

− från någon kurs som ger behörighet till högskolestudier i Sve-

rige,  

− på något prov som ger behörighet till högskolestudier i Sverige, 

Danmark eller Norge,  

− på prov i svenska, danska eller norska på nivå C1 enligt den ge-

mensamma europeiska referensramen för språk (GERS) för legi-

timationsyrkena, eller 

− på prov i svenska, danska eller norska på nivå B2 enligt GERS 

för bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. 

 

För legitimationsyrkena kan nödvändiga språkkunskaper även vi-

sas genom ett intyg från en vårdgivare som styrker att yrkesutöva-

ren har kunskaper i svenska, danska eller norska språket på nivå C1 

enligt GERS. 
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För bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska kan 

nödvändiga språkkunskaper även visas genom ett intyg som styrker 

att yrkesutövaren har kunskaper i svenska, danska eller norska språ-

ket på nivå B2 enligt GERS från  

 

− en vårdgivare,  

− någon som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), eller  

− någon som bedriver verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade. 

  

5 kap.  

 

Bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska 

 

4 §   En undersköterska som vill etablera sig i Sverige ska efter ansö-

kan få bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska om han 

eller hon 

 

− får sina yrkeskvalifikationer erkända, och 

− uppfyller kraven på språkkunskaper i 5 kap. 15 § andra stycket pa-

tientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och i 4 kap. 1 § andra 

stycket. 

6 kap. 

2 §   Till en förhandsunderrättelse enligt 5 kap. 2 § patientsäkerhets-

förordningen (2010:1369) ska yrkesutövaren foga 

 

1. ett intyg utfärdat av en behörig myndighet i ett annat EES-land som 

visar dels att han eller hon är lagligen etablerad i det landet, dels att 

det inte finns något förbud för honom eller henne att utöva yrket 

när intyget utfärdas, 

2. bevis på yrkeskvalifikationer, 

3. en handling som innehåller uppgifter om den tillfälliga yrkesutöv-

ningens varaktighet, frekvens, periodicitet och kontinuitet, 

4. ett intyg som visar att han eller hon har för yrket nödvändiga kun-

skaper i svenska, danska eller norska språket, och 

5. ett intyg som bekräftar att han eller hon inte har dömts för något 

brott. 

 

Kravet i första stycket 4 ska inte gälla förhandsunderrättelser om till-

fällig yrkesutövning som specialistläkare eller specialisttandläkare, 
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om yrkesutövaren redan har legitimation som läkare respektive tand-

läkare. 

Kraven i första stycket 2 och 5 ska inte gälla förhandsunderrättelser 

om tillfällig yrkesutövning som undersköterska. 

Om varken yrket eller utbildningen för yrket är reglerat i det EES-

land där yrkesutövaren är lagligen etablerad, ska yrkesutövaren även 

bifoga ett underlag som visar att han eller hon under de tio år som 

föregår yrkesutövningen i Sverige har utövat yrket i ett eller flera EES-

länder i minst ett år. 

 

Allmänna råd 

Ett intyg enligt 2 § första stycket 4 som visar att yrkesutövaren har 

för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språ-

ket kan utgöras av ett betyg eller något annat dokument som visar 

godkänt resultat 

 

− i Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 för legitimationsyr-

kena, 

− i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 för bevis om rätt att 

använda yrkestiteln undersköterska,  

− från någon kurs som ger behörighet till högskolestudier i Sve-

rige,  

− på något prov som ger behörighet till högskolestudier i Sverige, 

Danmark eller Norge,  

− på prov i svenska, danska eller norska på nivå C1 enligt den ge-

mensamma europeiska referensramen för språk (GERS) för legi-

timationsyrkena, eller 

− på prov i svenska, danska eller norska på nivå B2 enligt GERS 

för bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. 

 

För legitimationsyrkena kan skyldigheten enligt 2 § första stycket 

4 även fullgöras genom ett intyg från en vårdgivare som styrker att 

yrkesutövaren har kunskaper i svenska, danska eller norska språket 

på nivå C1 enligt GERS. 

För bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska kan 

skyldigheten enligt 2 § första stycket 4 även fullgöras genom ett 

intyg som styrker att yrkesutövaren har kunskaper i svenska, danska 

eller norska språket på nivå B2 enligt GERS från 

 

− en vårdgivare,  

− någon som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), eller  

− någon som bedriver verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade. 
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___________ 

 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2023. 

 

Socialstyrelsen 

 

 

OLIVIA WIGZELL 

 

N N 
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