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Framställan om ändring i förordningen (2006:196) om register över 
hälso- och sjukvårdspersonal 

Sammanfattning 

Sveriges univers.itets- och högskoleförbund (SUHF) föreslår att de universitet eller 
högskolor som behöver uppgifter om yrkeslegitimation från Socialstyrelsens register 
över hälso- och sjukvårdspersonal för ändamålet att utfärda viss examen enligt de 
krav som ställts upp i examensordningen, bilaga 2 högskoleförordningen (SFS 
1993:100), eller för ändamålet att bedöma behörighet för antagning till utbildning som 
leder till en sådan examen, medges direktåtkomst till uppgifter som avses i 6 § 1, 3, 
5-9 förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal. 

Bakgrund och skäl 

För att få utfärda en Specialistsjuksköterskeexamen eller en Barnmorskeexamen 
behöver ett lärosäte först fråga SocialstY.relsen om den student som ansökt om 
examen har en giltig yrkeslegitimation. Aven för beslut om antagning till dessa 
yrkesutbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet behöver lärosätena ställa en 
liknande fråga till Socialstyrelsen för att bedöma de sökandes behörighet för 
utbildningen. I det senare fallet är det Universitets- och högskolerådet (UHR) som 
biträder och samordnar frågorna till Socialstyrelsen på uppdrag av lärosätena. 
För att handläggningen av dessa ärenden ska kunna ske så enkelt, snabbt och 
kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts är det mycket viktigt 
att Socialstyrelsen har förmåga att svara skyndsamt på lärosätenas och UHR:s frågor 
om de uppgifter om yrkeslegitimationer som finns i registret över hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

Kraven från studenter och vårdgivare är höga på att lärosätena ska handlägga 
ansökan om examensbevis smidigt och enkelt. Det är nödvändigt för att de 
nyexaminerade snabbt ska komma ut i arbete hos vårdgivarna. För . 
specialistsjuksköterskor gäller det examensbevis som högskolan utfärdar som 
specialistbevis. För barnmorskor är examensbevis ett krav för att Socialstyrelsen ska 
få utfärda yrkeslegitimation. 
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SUHF och UHR har samtalat med Socialstyrelsen om vad som skulle kunna göras 
tillsammans för att förkorta handläggnlngstiderna utan att rättssäkerheten eftersätts. 
Eftersom Socialstyrelsens svarstider för uppgifter ur registret över hälso- och 
sjukvårdspersonal under de senaste åren har varierat p.g.a. tidvis arbetsanhopning 
har lärosätena upplevt betydande svårigheter att klara av en snabb handläggning av 
dessa ärenden. Socialstyrelsen, SUHF och UHR har därför tillsammans kommit till 
slutsatsen att det bästa vore att berörda lärosäten och UHR medges direktåtkomst till 
uppgifter som avses i 6 § 1, 3, 5-9 förordningen (2006:196) om register över hälso
och sjukvårdspersonal. Därmed får myndigheterna förutsättningar att i samarbete 
utforma lösningar som i förlängningen kan möjliggöra en smidigare och enklare 
handläggning som svarar mot kraven på service som ställs av studenter och 
vårdgivare. 

Ett medgivande om direktåtkomst skulle innebära att Socialstyrelsen, UHR och 
berörda lärosäten tillsammans skulle få möjlighet att närmare utreda hur 
direktåtkomst för de beskrivna ändamålen kan ordnas tekniskt så att behörighets
och säkerhetsfrågorna blir lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur 
integritetssynpunkt. Lärosätena handlägger examensbevis i studieregistret (Ladok) 
och handlägger antagning med biträde av UHR i antagningsregistret (NyA). SUHF 
föreslår att de samverkande myndigheterna, som en följd av ett medgivande om 
direktåtkomst, med gemensamma resurser får utreda vidare den tekniska lösning 
som krävs för direktåtkomst i antagningsregistret och studieregistret eller på annat 
sätt som visar sig lämpligt. 

En lista över de 25 universitet eller högskolor samt Universitets- och högskolerådet 
som behöver uppgifter ur Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal 
följer med denna framställan som bilaga. 

Beredning av denna framställan har skett inom SUHF av expertgruppen för 
studieadministrativa frågo~v förvaltningschefernas nätverk. 

'fta Hilliges 
generalsekretera 

l .... 

Christopher Sort'nerbrandt 
verkställande ledamot 
expertgruppen för studieadministrativa frågor 
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Bilaga till framställan om ändring I förordningen (2006:196) om register över 
hälso- och sjukvårdspersonal. 

Framställan enligt ovan gäller följande examina (enligt SFS 1993:100, bilaga 2) och 
lärosäten (enligt studera.nu och ukä.se). Legitimationskontroll behöver ske dels vid 
antagningen till ett utbildningsprogram som leder till en sådan examen, samt dels när 
en student ansöker om examensbevis efter att ha fullgjort ett sådant 
utbildningsprogram. 

1. För Barnmorskeexamen ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad 
legitimation som sjuksköterska. 

Följande 13 lärosäten: 
Göteborgs universitet 
Högskolan Dalarna 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Skövde 
Karolinska institutet 
Linköpings universitet 
Linneuniversitetet 
Lunds universitet 
Mälardalens högskola 
Sophiahemmet Högskola 
Umeå universitet 
Uppsala universitet 
Örebro universitet 

2. För Specialistsjuksköterskeexamen ställs krav på av Socialstyrelsen 
utfärdad legitimation som sjuksköterska. 

Följande 25 lärosäten: 
Blekinge tekniska högskola 
Ersta Sköndal Bräcke högskola 
Göteborgs universitet 
Högskolan Dalarna 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Gävle 
Högskolan i Halmstad 
Högskolan i Skövde 
Högskolan Kristianstad 
Högskolan Väst 
Karlstads universitet 
Karolinska institutet 
Linköpings universitet 
Linneuniversitetet 
Luleå tekniska universitet 
Lunds universitet 
Malmö universitet 
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Mittuniversitetet 
Mälardalens högskola 
Röda Korsets Högskola 
Sophiahemmet Högskola 
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 
Umeå universitet 
Uppsala universitet 
Örebro universitet 

Med reservation för att uppgifterna om berörda lärosäten kan ändras beroende på 
lokala beslut om utbildningsutbudet. . 

4 (4) 


