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Socialstyrelsens handläggningstider för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal  

Socialstyrelsens uppdrag att utfärda legitimationer och andra behörighetsbevis inom de reglerade 

hälso- och sjukvårdsyrkena är av stor vikt både för hälso- och sjukvården och för enskilda 

yrkesutövare. Undertecknade organisationer har uppmärksammat att Socialstyrelsens 

handläggningstider för flera grupper blivit orimligt långa.  

Den grupp som tycks drabbas hårdast är hälso- och sjukvårdspersonal utbildad utanför EU/EES som 

ansöker om svensk behörighet. Handläggningstiderna är idag 8-10 månader enbart för att få sitt 

utbildnings- och behörighetsbevis granskat, vilket är det första steget i processen. Detta första beslut 

är avgörande för att berörda individer ska kunna påbörja processen och för att Arbetsförmedlingen 

ska kunna initiera lämpliga insatser. De långa handläggningstiderna är idag ett avsevärt hinder i 

integrationsprocessen.   

Regeringen har nyligen aviserat flera välkomna satsningar på validering av nyanländas utbildning, 

bland annat har Socialstyrelsen tillförts 8,6 miljoner extra för att täcka kostnaden för kunskapsprov 

och kurser för hälso- och sjukvårdspersonal utbildad utanför EU/EES. Tyvärr riskerar dessa 

satsningar att få otillräcklig effekt om inte de långa handläggningstiderna för bedömning av utländska 

utbildningar kortas.  

De långa handläggningstiderna och mycket begränsade telefontider gör att man kan ifrågasätta om 

Socialstyrelsen lever upp till de krav som Förvaltningslagen ställer på myndigheters serviceskyldighet 

och handläggning av ärenden rörande enskild.  

Vi anser att det är av största vikt att Socialstyrelsen nu vidtar de åtgärder som krävs för att skyndsamt 

förkorta handläggningstiderna i behörighetsärenden för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal. 

Om Socialstyrelsen uppfattar att denna situation inte kan lösas inom ramen för de medel som anslagits 

så måste myndigheten begära utökade medel från regeringen för lösa situationen.  
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