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Oppfølging av forhold avdekket i media - søkere med utdanning fra Romania 

Helsedirektoratet viser til SVTs programserie Uppdrag granskning som i både 2018 og 2020 har 
hatt programmer under tittelen "Sjuksköterskebluffen" 
(https://www.svtplay.se/video/25271583/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-21-
fake-nurses-part-2?start=auto). Programmene viser at det i enkelte land skal være mulig å 
tilegne seg kvalifikasjonsbevis som helsepersonell uten å ha fullført hele eller deler av den 
aktuelle utdanningen. Programmene tar spesielt for seg sykepleiere utdannet i Romania.  
 
Programmene har fått oppmerksomhet også i Norge, herunder på myndighetsnivå.  
Forholdene som framkommer i programmet gir grunn til å reise tvil om helsepersonellet faktisk 
har fullført utdanningen i henhold til direktivets krav – til tross for at de har gyldige 
kvalifikasjonsbevis. Helsedirektoratet mener dette i så fall er svært alvorlige forhold. Det vil 
svekke pasientsikkerheten i tjenestene, og kan også bidra til å svekke befolkningens tillit til 
både helse- og omsorgstjenestene, og til systemene som følger av direktivet.  
  
Det jobber et betydelig antall helsepersonell med utdanning fra landene som er nevnt i 
programmene i de norske helse- og omsorgtjenestene. Det er også et betydelig antall med 
samme utdanningsbakgrunn som søker om godkjenning i Norge hvert år. For eksempel 
foreligger det per i dag om lag 60 søknader fra søkere med utdanning fra Romania.  
 
Helsedirektoratet har særlig oppmerksomhet på søknader som gjelder utdanning fra Romania 
og gjør ekstra undersøkelser som ledd i saksbehandlingen. 
 
I tillegg til ekstra undersøkelser for å sikre at dokumentasjonskravet er oppfylt, ønsker 
Helsedirektoratet informasjon om hvordan forholdene som avdekkes av Uppdrag granskning 
blir fulgt opp fra svenske myndigheter.  
 
Helsedirektoratet ber derfor om informasjon fra Socialstyrelsen om følgende:  
  

1. Har svenske godkjenningsmyndigheter skjerpet og/eller endret 
dokumentasjonskravene for søknader fra helsepersonell utdannet i Romania?  
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2. Har svenske godkjenningsmyndigheter endret noen av vedtakene til 
helsepersonell omtalt i ovennevnte program? 

3. Har svenske myndigheter stilt i bero, eller vurdert å stille i bero, søknader fra 
de aktuelle gruppene?  

4. Hvilke vurderinger har i så fall svenske myndigheter lagt til grunn for endringer 
i vedtak og eventuell berostillelse? 

5. Hvilken kontakt har svenske myndigheter nå med rumenske myndigheter om 
forholdene?  

6. Hvordan foregår eventuell kontakt og hvordan blir forholdene fulgt opp av 
rumenske myndigheter?  

7. Har svenske myndigheter gjort EU-kommisjonen oppmerksom på forholdene?  

8. Hvordan følger eventuelt kommisjonen opp saken? 
 
 
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål knyttet til denne henvendelsen. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Anne Farseth e.f. 
avdelingsdirektør 

Heidi Therese Nordstrøm 
seniorrådgiver 
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