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SVERIGE

www.socialstyrelsen.se

Om sundhedspersoner og hvilke informationer, der registreres - samt 
hvor og for hvem informationen er tilgængelig:

I Sverige är Socialstyrelsen ansvarig myndighet för att utfärda legitimationer och 
bevis på specialistkompetens för hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen 
utövar även tillsyn över hälso- och sjukvården, och sedan den 1 januari 2011 
handlägger vi patienters och anhörigas klagomål på den.

Om vägen till legitimation för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige 

I Sverige ser vägen till legitimation olika ut beroende på om du är utbildad i 
Sverige, inom EU/EES eller i tredje land. Den som är utbildad i Sverige kan, som 
huvudregel, få legitimation med sitt examensbevis. För läkare, psykolog, kiro-
praktor eller naprapat krävs även fullgjord praktisk tjänstgöring. 

En person som ansöker om legitimation på basis av en utbildning från ett an-
nat EU/EES-land kan få ett automatiskt erkännande grundat på EU-direktiv 
2005/36/EG. En sökande som är utbildad i tredje land får däremot sin utbild-
ning prövad när det gäller längd, nivå och innehåll. Om utbildningen är jämför-
bar med den svenska kan den sökande genomgå en kompletteringsutbildning för 
att få legitimation.

Om Sveriges register över hälso- och sjukvårdspersonal
Socialstyrelsen handlägger ansökningar om behörighet att utöva de 21 yrken 
inom hälso- och sjukvården som är reglerade i Sverige. Vi är även ansvariga för 
att förvalta och uppdatera det nationella registret över hälso- och sjukvårdsperso-
nal, HOSP. I HOSP finns uppgifter om namn, personnummer, yrke, eventuell 
specialitet samt datumet då en legitimation eller specialistkompetens utfärdades.  
Registret innehåller även uppgifter om att en prövotid pågår, att legitimationen 
är återkallad eller att förskrivningsrätten är begränsad eller indragen. Registret 
innehåller inga upplysningar om pågående tillsynsärenden.

HOSP är inte publikt. För att få ut uppgifter ur registret måste man kontakta 
Socialstyrelsen, gärna på adressen:
hosp@socialstyrelsen.se



SVERIGE

www.socialstyrelsen.se

Regeringskansliet utreder för närvarande möjligheterna till att tillhandahålla vissa 
av uppgifterna på öppet nät. 

Hvilke informationer sendes proaktivt til de øvrige nordiske lande?
Socialstyrelsen sänder en gång per kvartal ut information om de som har någon 
behörighetsinskränkning, det vill säga återkallad legitimation, prövotid samt 
begränsad eller indragen förskrivningsrätt.  

Vi skickar också ut samtliga beslut om behörighetsinskränkningar. Dessa beslut 
fattas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Hvilke informationer, der i dag ikke er tilgængelige, ønskes modtaget?
Socialstyrelsen vill, utöver information om beslut om behörighetsinskränkning 
fattas även ha information om bakgrunden till beslutet. Vi skulle även önska att 
på ett enkelt sätt kunna få en kopia på beslutet samt information om när det har 
vunnit laga kraft.



FINLAND

www.valvira.fi

Om yrkesutbildad personal inom hälsovården - hvilken information som 
registreras och var informationen er tillgänglig:

I Finland ligger ansvaret för autorisationer, titelskydd och registrering samt 
specialistautorisation hos Valvira, som också för tillsyn över hälsopersonal. Valvira 
är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, kontakt via e-post: 
kirjaamo@valvira.fi - eller telefon +358 9 772920
 
Valvira behandlar ansökan om autorisation eller titelskydd för alla de 39 grup-
per av hälsopersonal som omfattas av lagen och förordningen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården, se www.finlex.fi.

Valvira har också ansvar att upprätthålla det finska hälsopersonalregistret (Ter-
hikki), vars offentliga informationstjänst (JulkiTerhikki) är tillgänglig på Valviras 
hemsida, www.valvira.fi - eller direkt: https://julkiterhikki.valvira.fi

Sök i JulkiTerhikki görs antingen med personens namn eller registreringsnummer 
(11-siffrig). JulkiTerhikki ger upplysningar om hälsopersonalens autorisationssta-
tus, dvs. om personen i fråga har giltig finsk autorisation eller titelskydd och om 
det finns begränsningar till autorisationen, t.ex. av rätten till att förskriva vissa 
läkemedel. Innehållet av begränsningen finns inte i JulkiTerhikki. 

Om rätten att verka som yrkesutbildad person inom hälsovården har återkallats, 
finns personen inte mera i den offentliga informationstjänsten. JulkiTerhikki 
innehåller inte upplysningar om andra tillsynsåtgärder eller upplysningar om 
pågående tillsynssaker.

Om autorisation av läkare i Finland:
Läkare får efter en 6-årig utbildning legitimation som läkare och har därmed 
också rätt till självständig yrkesutövning. Efter specialistutbildningen får läkaren 
legitimation som specialistläkare. 
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I tillsynssaker kan Valvira ge följande reaktioner:

■ Delgivande av uppfattning (administrativ reaktion)

■ Fästande av uppmärksamhet (administrativ reaktion)

■ Anmärkning (administrativ reaktion)

■ Skriftlig varning

■ Återkallelse av autorisation eller titelskydd (tidsobegränsat eller 
 tidsbegränsad) 

■ Begränsning av autorisation (t.ex. återkallelse av förskrivningsrätt 
 av vissa läkemedel eller enbart rätt till att fungera i en viss position  
 under ledning och tillsyn osv.).

Uppgifter om administrativa reaktioner eller andra åtgärder kan frågas från Val-
vira. Det finns legislativa hindren att ge sekretessbelagd information eller infor-
mation om pending cases.

I Finland finns det sex regionalförvaltningsverken som leder och övervakar den 
verksamhet som utövas inom verkets verksamhetsområde (www.avi.fi). Regional-
förvaltningsverken kan ge administrativa reaktioner men inte allvarligare sanktio-
ner.

Vilka informationer sänds proaktivt till de övriga nordiska länder: 
Vid begränsning eller återkallelse av autorisation informeras de övriga nordiska 
länderna genast efter Valviras tillsynsnämndens möte. Valvira utarbetar två gånger 
om året listor över hälsopersonal som har fått återkallelse eller begränsning av 
autorisation eller titelskydd, även frivilligt. Listorna sänds till alla nordiska län-
ders autorisations- och tillsynsmyndigheter.  



NORGE

www.safh.no                                                        www.helsetilsynet.no

Om sundhedspersoner og hvilke informationer, der registreres - samt 
hvor og for hvem informationen er tilgængelig:

I Norge er ansvaret for å utstede autorisasjoner, spesialistgodkjenning og føre 
tilsyn med helsepersonell delt mellom Statens Autorisasjonskontor for helseperso-
nell (SAFH), Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn. 

SAFH behandler søknader om autorisasjon for alle de 29 grupper av helseperso-
nell som omfattes av autorisasjonsordningen - se:  
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html#48 

SAFH har også ansvar for å drifte og oppdatere det norske helsepersonellregistre-
ret (HPR). HPR er tilgjengelig på SAFHs hjemmeside, www.safh.no. Søk i HPR 
krever enten norsk HPR-nummer eller norsk fødsels- og personnummer (11-sif-
fer). 

HPR gir opplysninger om helsepersonellets autorisasjonsstatus, dvs. om vedkom-
mende har gyldig norsk autorisasjon/lisens, om det er knyttet noen begrensninger 
til autorisasjonen/lisensen og eventuelle begrensninger av retten til å rekvirere 
legemidler i gruppe i gruppe A og B. HPR inneholder ikke opplysninger om 
reaksjoner fra tilsynsmyndighetene eller opplysninger om pågående tilsynssaker.

Om autorisasjon av leger i Norge:
Medisinerstudenter som har fullført og bestått medisinsk embetseksamen (cand. 
med.) må søke SAFH om turnuslisens. Etter fullført og bestått turnustjeneste i 
sykehus og allmenn-praksis (til sammen 18 måneder) kan man søke om auto-
risasjon som lege. Etter ett års veiledet praksis (etter fullført turnustjeneste) kan 
man praktisere selvstendig som lege i Norge for trygdens regning. SAFH kan 
kontaktes via e-post: postmottak@safh.no - eller telefon: +47 21 52 97 00

Helsedirektoratet vil fra 1. oktober 2011 behandle alle søknader om spesialist-
godkjenning (leger, tannleger og optikere) i Norge.  
Helsedirektoratet kan kontaktes vedrørende spesialistgodkjenninger via e-post:  
http://www.helsedirektoratet.no/personell/spesialistgodkjenning 
- eller telefon: +47 810 200 50
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Statens helsetilsyn behandler klager mot helsepersonell og helsetjenester og har 
myndighet til å gi administrative reaksjoner etter Helsepersonelloven - se:  
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html#map011 

Aktuelle reaksjoner mot helsepersonell vil kunne være:

■ Advarsel

■ Tilbakekall av autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning (tidsubegrenset) 

■ Tilbakekall av legers eller tannlegers rekvirering av legemidler i gruppe 
 A og B (tidsubegrenset) 

■ Suspensjon av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning 
 (gjelder 6 måneder)

■ Begrenset autorisasjon (for eksempel til å fungere i stilling ved ett spesielt 
 sykehus, under veiledning, krav til rusmiddeltesting mv.). 

Opplysninger om hvorvidt helsepersonell har fått administrative reaksjoner, eller 
om det er saker til vurdering (pending cases), kan rettes på e-post til:  
postmottak@helsetilsynet.no - eller på telefon +47 21 52 9900. 

Hvilke informationer sendes proaktivt til de øvrige nordiske lande?
Statens helsetilsyn informerer rutinemessig Sundhedsstyrelsen i Danmark og 
Socialstyrelsen i Sverige om helsepersonell som gis advarsel. Ved begrensning eller 
tilbakekall av autorisasjon informeres i tillegg Directorate of  Health på Island og 
Psykolognævnet (leger og psykologer) i Danmark. 

Statens helsetilsyn utarbeider hvert kvartal lister over helsepersonell som er fra-
tatt, har gitt frivillig avkall på, eller har fått begrenset sin autorisasjon. Listene 
sendes alle de nordiske lands autorisasjons- og tilsynsmyndigheter.



DANMARK

www.sst.dk

Om sundhedspersoner og hvilke informationer, der registreres - samt 
hvor og for hvem informationen er tilgængelig:

I Danmark er Sundhedsstyrelsen ansvarlig myndighed for udstedelse af autori-
sationer til alle 18 grupper af autoriserede sundhedspersoner og for tilsyn med 
sundhedspersonerne. Den faglige enhed Uddannelse og Autorisation varetager 
autorisationsudstedelse og enheden Tilsyn og Patientsikkerhed varetager tilsynet.

Psykolognævnet varetager udstedelse af autorisation til psykologer og tilsynet 
med psykologerne.  

Betingelser for opnåelse af autorisation
Autorisation som læge meddeles den, der har bestået dansk eksamen inden for 
det pågældende område eller en udenlandsk eksamen, der kan sidestilles hermed.

For læger gælder desuden, at disse skal have gennemført turnus på 12- 18 måne-
der, før de kan meddeles ret til selvstændigt virke.  

For tandlæger gælder desuden, at disse skal have virket et år i underordnet stil-
ling, før de kan meddeles ret til selvstændigt virke.

For kiropraktorer gælder desuden, at disse skal have gennemgået en supplerende 
praktisk uddannelse på et år, før de kan meddeles ret til selvstændigt virke.

Registrerede oplysninger
Danmark registerer følgende offentlige tilgængelige oplysninger om autoriserede 
sundhedspersoner i autorisationsregistret: 

Navn, fødselsdato, faggruppe, dato for udstedelse af autorisation, autorisations-
ID, eventuelt speciale og autorisations¬status. Herudover registreres eventuelle 
oplysninger om skærpet tilsyn, påbud, tvangsmæssige indskrænkning af ordinati-
onsretten, virksomhedsindskrænkning og autorisationsfratagelse eller fraskrivelse.
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Alle disse oplysninger kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:  
http://www.sst.dk/DS/loginOpslagAutReg.aspx

Danmark registrerer følgende fortrolige oplysninger om autoriserede sundheds-
personer: 

Arbejdsforbud, frivillig fraskrivelse af ordinationsretten og eventuelle øvrige rele-
vante oplysninger. 

Der er adgang for de nordiske landes sundhedsmyndigheder til disse oplysninger 
med log-in her: 
http://www.sst.dk/DS/loginOpslagAutReg.aspx

Hvilke informationer sendes proaktivt til de øvrige nordiske lande?
Danmark sender ikke længere oplysninger ud proaktivt, idet de relevante nordi-
ske sundhedsmyndigheder har adgang til de offentlige tilgængelige oplysninger 
og de fortrolige oplysninger med log-in.  

Hvilke informationer, der i dag ikke er tilgængelige, ønskes modtaget?
Danmark ønsker at modtage de samme oplysninger, som fremgår på af Sund-
hedsstyrelsen autorisationsregister samt de fortrolige oplysninger. Herudover 
ønsker Danmark at modtage oplysninger om alvorlige, verserende sager.



ISLAND

www.landlaeknir.is

Om sundhedspersoner og hvilke informationer, der registreres - samt 
hvor og for hvem informationen er tilgængelig:

Island registrerer navn, personnummer, dato for autorisasjon og klager på alle 
helsepersonell. I tillegg blir det registrert subspesialitet for leger og tannleger.  
Advarsel, suspensjon, tilbakekallelse og frivillig avkall på autorisasjon blir regi-
strert hos alle helsepersonell. Informasjon om legers og tannlegers tap og gjenvin-
nelse av retten til å rekvirere legemidler i bestemte grupper blir registrert.   

Informasjon om leger, tannleger, jordmødre og sykepleiere som har autorisasjon 
er tilgjengelig på internett - URL: http://www.landlaeknir.is/Heilbrigdisstettir 

Autorisasjonsstatus for øvrige helsepersonell kan formidles med brev eller over 
telefon.

Hvilke informationer sendes proaktivt til de øvrige nordiske lande?

Ifølge lov om landlækni bør informasjon om advarsel, suspensjon, tilbakekallelse 
og frivillig avkall på autorisasjon samt legers og tannlegers tap og gjenvinnelse av 
retten til å rekvirere legemidler i bestemte grupper formidles.

Hvilke informationer, der i dag ikke er tilgængelige, ønskes modtaget?

Informasjon om advarsel, suspensjon, tilbakekallelse og frivillig avkall på autori-
sasjon hos helsepersonell samt legers og tannlegers tap og gjenvinnelse av retten 
til å rekvirere legemidler i bestemte grupper.





Udarbejdet af Sundhedsstyrelsen på baggrund af tilbagemeldinger 
fra de nordiske samarbejdspartnere på tilsynsområdet. Oktober 2011.

www.sst.dk

Sundhedsstyrelsen 
Islands Brygge 67
2300 København S 
Telefon 72 22 74 00 
sst@sst.dk


