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Kære Bertel  

For nogen tid siden skrev du til mig om muligheden for at ansætte svenske 

”underskötersker” i det danske sundhedsvæsen.  

Jeg vil starte med at understrege, at jeg er helt enig med dig i, at vi – i det omfang det 

er patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt – skal anerkende uddannelser fra de øvrige 

nordiske lande. Dette er vigtigt for at fremme den fri bevægelighed for 

sundhedspersoner i Norden – og for at vi kan være med til at indfri den erklærede 

målsætning om, at Norden skal være verdens mest integrerede region.  

Her indledningsvist finder jeg det dog også relevant at bemærke, at der allerede i dag 

er adgang til det danske arbejdsmarked for svenske underskötorskor. Som du sikkert 

ved, må de danske kommuner og institutioner gerne – uden videre – ansætte svenske 

undersköterskor i ikke-autoriserede stillinger som f.eks. social- og sundhedshjælper 

eller plejehjemsassistent.  

Som jeg forstår din henvendelse, er det imidlertid de svenske underskötorskors 

mulighed for at få dansk autorisation som social- og sundhedsassistent, du ønsker 

forbedret. Derfor har jeg undersøgt, om det er muligt og hensigtsmæssigt at lette 

adgangen til det danske arbejdsmarked for svenske undersköterskor, der søger om 

dansk autorisation som social- og sundhedsassistent. 

Svenske underskötorskor kan i dag opnå dansk autorisation som social- og 

sundhedsassistent efter de fælleseuropæiske regler i anerkendelsesdirektivet, som 

har til formål at sikre en høj grad af gensidig anerkendelse mellem de europæiske 

lande. I henhold til direktivet meddeler Styrelsen for Patientsikkerhed autorisation 

som social- og sundhedsassistent til svenske underskötorskor, der i Sverige har 

gennemført en uddannelse hertil, medmindre uddannelsen omfatter fag eller 

discipliner, der er væsentlig forskellig fra dem, der er omfattet af den danske 

uddannelse. Hvis der er væsentlig forskel, tilbyder Styrelsen for Patientsikkerhed i 

stedet ansøgeren udligningsforanstaltninger i form af enten en prøvetid eller en 

egnethedsprøve. Hvis ansøgeren gennemfører med positivt resultat, udstedes dansk 

autorisation som social- og sundhedsassistent.  

Dog er der en grundlæggende udfordring i, at uddannelsen og erhvervet 

”underskötorskor” i dag ikke er reguleret i Sverige. Svenske undersköterska er en 

fælles betegnelse for erhvervsudøvere, som oftest har gennemgået en 

gymnasieuddannelse inden for uddannelsesprogrammet ”Vård och omsorg” eller en 

kommunal voksenuddannelse på gymnasieniveau med uddannelsesretning mod 

plejeområdet (vård och omsorg). 
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Idet uddannelsen og erhvervet ikke er reguleret i Sverige, modtager Styrelsen for 

Patientsikkerhed autorisationsansøgninger fra svenske undersköterskor med 

varierende kvalifikationer. Det er blandt andet på baggrund af de store forskelle i 

uddannelsesniveau, at Styrelsen for Patientsikkerhed tilbage i 2016 foretog en 

stramning af sin praksis for behandlingen af ansøgninger om autorisation som social- 

og sundhedsassistent efter anerkendelsesdirektivet. Den konstaterede forskel i 

niveau er kun blevet endnu større, efter at den danske uddannelse til social- og 

sundhedsassistent blev opkvalificeret pr. 1. januar 2017. 

Den store forskel i uddannelsesniveau blandt de svenske underskötorskor er et 

problem, som de svenske myndigheder er opmærksomme på, og som de har iværksat 

et udredningsarbejde på baggrund af. Udredningsarbejdet har bl.a. haft som opdrag 

at opstille nationale kompetencekrav for erhvervet, for eksempel et fælles 

grundlæggende niveau for uddannelsens indhold, samt at afklare, hvilke 

kompetencer der kræves for at kunne kalde sig undersköterske. 

Det svenske udredningsarbejde er nu afsluttet, og undersøgelsen viser, at der er 

behov for at styrke og afklare kompetencerne inden for erhvervet. Styrelsen for 

Patientsikkerhed har på møde den 6.-7. juni 2019 i Nordiska Gruppen för Hälsovård-

personal (NGH) fået oplyst, at man i Sverige – på baggrund af udredningsarbejdet - 

overvejer at indføre en reguleret uddannelse, beskytte titlen ”undersköterska”, men 

ikke at indføre en autorisationsordning.  

Jeg synes, at det er vigtigt, at vi fra dansk side støtter op om arbejdet, så 

autorisationsprocessen her i Danmark kan blive lettet. Derfor har jeg også bedt 

Styrelsen for Patientsikkerhed om at tage emnet op med Sverige på det næste møde i 

Nordisk Gruppe for helsepersonell (NGH), som Danmark i år er blevet formand for. 

Jeg har i den forbindelse bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at stille vores viden 

og erfaring om den danske uddannelse til rådighed for de svenske myndigheder, 

således at de svenske myndigheder ved fastlæggelsen af de nærmere 

kompetencekrav har mulighed for at skele til de danske krav og ensrette uddannelsen 

med den danske, såfremt der måtte være et ønske herom.  

Hvis Sverige indfører en reguleret uddannelse, der indeholder nationale standarder 

for uddannelsen svarende til de danske, vil jeg selvfølgelig gerne se nærmere på, om 

vi inden for rammerne af anerkendelsesdirektivet kan tilbyde en hurtigere vej 

gennem autorisationsprocessen. En reguleret uddannelse vil også – alt andet lige – 

gøre det nemmere for Styrelsen for Patientsikkerhed at vurdere indholdet i 

ansøgerens uddannelse og dermed kunne forkorte denne del af 

autorisationsprocessen, der i dag er vanskeliggjort af den store variation i ansøgernes 

kompetencer. 

Med venlig hilsen  

Magnus  


	Kære Bertel 



