
 

 
 

 

 

 

 

Till Socialstyrelsen 

 

Dnr: 4.1.1-29011/2015 

 

 

Förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- 

och sjukvården 

 

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. 

 

Remissen berör dels en konsekvensutredning rörande genomförandet av det 

moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD) och hur det kan genomföras inom 

Socialstyrelsens verksamhetsområde. Dels en specifik konsekvensutredning rörande 

förslag till nya bestämmelser om krav på och kontroll av nödvändiga språkkunskaper 

för yrkesutövare som förvärvat eller fått sina yrkeskvalifikationer erkända i ett annat 

EES-land eller i Schweiz. 

 

Konsekvensutredning – genomförande av det moderniserade YKD 

Vad gäller förslaget till ny 5 kap. 4 § där det tillkommer element som kan kompensera 

för skillnader mellan innehavda kvalifikationer och krävd utbildning ser vi uppenbara 

risker med att grupper som inte alls har motsvarande svenska utbildningar kan erbjudas 

möjlighet att utföra yrkesutövning, utan lämplighetsprov. Detta gäller inte minst de 

danska farmakonomerna och tyska PTA som även tidigare har getts möjlighet till en 

svensk receptarielegitimation. Vi vill med skärpa påtala de risker med patientsäkerhet 

som ovan innebär. 

 

Vidare förutsätter vi att Socialstyrelsen får de resurser som krävs för att kunna hantera 

ansökningar i tid så att resursbrist inte blir ett skäl till att personer får utöva yrken då de 

borde ha nekats. 

 

Konsekvensutredning – förslag till nya bestämmelser rörande nödvändiga 

språkkunskaper för yrkesutövare som förvärvat sina yrkeskvalifikationer eller 

fått dem erkända i annat EES-land eller Schweiz 

 

Förslaget innebär att yrkesutövare som har fått sina yrkeskvalifikationer godkända ska 

kunna visa att hen har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska 

och att språkkunskaperna ska kunna visas på olika sätt. Samt det faktum att 

Socialstyrelsen utför kontrollen av en yrkesutövares språkkunskaper. En regelmässig 

kontroll av språkkunskaper införs därmed för legitimationsyrken. 

 



 

 

Detta innebär att det svenska språket jämställs med det danska och norska språket. 

Vidare att det inte ställs några krav på att ett särskilt språkprov ska genomföras. 

Ansvaret att kontrollera nödvändiga språkkunskaper vilar idag på arbetsgivare vilket 

därmed innebär ett skifte i ansvar från arbetsgivare till Socialstyrelsen om förslagen 

genomförs. 

 

Ovan nämnda förslag förefaller främja rörlighet av arbetskraft, inte minst inom Norden. 

Samtidigt vill vi peka på det faktum att Sverige blir ett alltmer mångkulturellt samhälle 

där språkförståelse kan skifta och det är långt ifrån självklart att en person förstår det 

norska eller danska språket. Det vore lämpligt med någon form av utvärdering efter en 

viss tid för att utreda förslagets eventuella effekter på patientsäkerhet. 

I och med att Socialstyrelsen föreslås utföra kontrollen av språkkunskaper, utgår vi från 

att myndigheten också tilldelas de resurser ett sådant åtagande motsvarar. 
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