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Svar till Helsedirektoratet er ref 20/6361-1
Den 14 november 2018 sand es ett avsnitt av programmet Uppdrag
granskning i SVT. I programmet forekommer uppgifter som kan tyda på
att ett antal personer fran Rumanien har fått examensbevis utan att ha nar-
varat vid larosatet i den omfattning som krvs enligt regelverket. Bland
annat framkommer i programmet att några av personema arbetat och haft
inkomst i Sverige under samma period som studiema i Rumanien ska ha
genomforts.

Åtgarder vidtagna av Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har efterfrågat det utredningsmaterial som SVT genom
Uppdrag granskning hanvisar till i programmet, men har inte fått ta del av
materialet och myndigheten kan drfor inte redovisa vilka narmare om-
standigheter som foreligger i varje enskilt fall. Socialstyrelsen har dock
erhållit personnumren for personema i programmet, vilka vi har kunnat
anknyta till fem personer som ansokt och beviljats svensk legitimation i
foljd av ruminsk examen.

Socialstyrelsen har lyft frågan om påstått felaktigt utforda behorighetsbe-
vis for sjukskoterskor till bl.a. representant från Kommissionen i det euro-
peiska samarbetsforum, the European Network of Medical Competent
Authorities (ENMCA). Socialstyrelsen har aven informerat Universitets-
och hogskolerådet (UHR) i frågan då myndigheten ar nationell samord-
nare for yrkeskvalifikationsdirektivet samt informerat våra nordiska kolle-
gor vid ett mote med Nordiska gruppen fr halso- och sjukvardspersonal
(NGH).

Vidare har Socialstyrelsen via IMI - systemet stallt fråga, avseende nar-
varo under utbildningen gallande av SVT angivna personer, till den ru-
manska myndighet som utfardar beh6righetsbevisen for sjukskterskor.
Den ruminska myndigheten har hanfrt sig till bekraftelse pa personernas
narvaro under utbildningen från de berrda utbildningsanstalterna och i
jvrigt hanvisat till det ruminska utbildningsdepartementet.
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Socialstyrelsen har haft kontakt med Rumanska utbildningsdepartementet
via den svenska ambassadoren i Bukarest samt med samordnaren for di-
rektivet i Rumanien via Universitets- och Hogskolerådet (UHR) i deras
egenskap av Sveriges samordnare for yrkeskvalifikationsdirektivet. Ut-
bildningsministem ( dåvarande) i Rumanien har svarat att ministeriet på-
brjat en grundlig undersvkning av alla hjgskolor i Rumanien som utbil-
dar personal inom sjukvården. Dartill har landets skolinspektorer fått i
uppdrag att vervaka narvaron i skolan och på praktikplatser samt att ut-
reina hur den slutliga examinationen ar organiserad och genomfors.

Socialstyrelsen har i dagslaget inte fått nagon bekraftelse kring vad som
gjorts av den utlovade oversynen. Myndigheten har inte heller fått någon
information om huruvida de rumanska myndighetema avser att vidta nå-
gon åtgard som syftar till att utreda om någon straffbelagd handling har
begåtts. I en uppfoljning av programmet Uppdrag Granskning som sandes
den 22 januari 2020 uppgav den rumanska utbildningsministem att den
politiska f6rindringen i landet har medfrt att utlovad undersjkning av
alla hgskolor som utbildar halso- och sjukvrdspersonal har vilandefr-
klarats.

Sveriges utbildningsdepartements kontaktperson i <lessa frågor ar enhets-
chefen fr internationella relationer och EU-fragor, Luminita Matei
(luminita.matei@edu.gov.ro ).

Inspektionen for vård och omsorgs (IVO) beslut
Efter Socialstyrelsens kontakt har Inspektionen for vård och omsorg
(IVO) initierat, granskat och fattat beslut betraffande fyra av de fem per-
sonema med examina från Rumanien. I tre av fallen har IVO beslutat att
det saknas skal att ytterligare utreda personemas yrkesutovning eftersom
av underlaget framgår att personema utfor sitt arbete enligt de krav som
stalls i patients%kerhetslagen. I det fjarde fallet konstaterar IVO att det
saknas skal att utreda personens yrkesutvning ur ett patients&kerhetsper-
spektiv eftersom denne inte har varit yrkesverksam i Sverige. Den femte
personen har sjalv begart &terkallelse av sin svenska legitimation.

Polisanmiilan och Polismyndighetens beslut
Socialstyrelsen polisanmalde fem individer utifrån de uppgifter vi erholl
från Uppdrag gransknings redaktion. I maj beslutade åklagaren att lagga
ned forundersvkningen hanforlig till tv av individerna, i december beslu-
tade åklagaren att lagga ned forundersokningen till resterande tre indivi-
der.

Svar
1. Socialstyrelsen inte andrat dokumentationskraven med anledning av
programmet utan samtliga ansokningar hanteras enligt samma reglering.
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Detta beror på att det av direktivet framgår dels vilka uppgifter och hand-
lingar som far begaras in vid erkannande av kvalifikationer dels vilka
krav som kan stallas vid legitimationsprocessen.

2. Socialstyrelsen har inte andrat sina tidigare beslut. Som framgår av be-
skrivningen ovan (under rubriken Polisanmalan och Polismyndighetens
beslut) har det inte varit mojligt for Polismyndigheten att bevisa att något
brott har begåtts.

3. Mot bakgrund av svar 1. och 2. ovan så avvaktar inte Socialstyrelsen
med att hantera ans©kningar fran Rumanien.

4. Ej aktuell.

5-6. Svar på dessa frågor framgår av beskrivningen ovan (under rubriken
Åtgarder vidtagna av Socialstyrelsen).

7. Utover de tgarder som finns beskrivna ovan så fors nu dialog på GD-
nivå mellan Socialstyrelsen och UHR i syfte att lyfta frågan ytterligare till
politisk nivå via respektive departement.

8. Vi har i dagslaget ingen kannedom om huruvida kommissionen foljer
upp denna fr%ga eller handelse.

Vanliga hilsningar

Zara Warglo
A vdelningschef
Avdelningen fr Behrighet och statsbidrag

Anna Vieru
Enhetschef
Behrighet 1


