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BILAGA 

RÄTTELSE 

till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om 

erkännande av yrkeskvalifikationer 

(Europeiska unionens officiella tidning L 255 av den 30 september 2005) 

1. Termen "postgymnasial" i dess olika grammatiska former ska ersättas med "eftergymnasial" 

i hela direktivet i lämplig grammatisk form. 

2. Termen "allmän kirurgi" i dess olika grammatiska former ska ersättas med "allmänkirurgi" i 

hela direktivet i lämplig grammatisk form. 

3. Termen "mentalhygien" i dess olika grammatiska former ska ersättas med "psykisk hälsa" i 

hela direktivet i lämplig grammatisk form. 

4. Sidan 41, Artikel 31.5 andra stycket första meningen 

I stället för: 

"… andra utbildade sjuksköterskor." 

ska det stå: 

"… andra behöriga sjuksköterskor.". 

5. Sidan 111, bilaga V, del V.2, punkt 5.2.1, rubrik A.a, 

I stället för: 

"a) Vård"  

ska det stå: 

"a) Hälso- och sjukvård och omvårdnad". 
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6. Sidan 111, bilaga V, del V.2, punkt 5.2.1, rubrik A.a. andra strecksatsen 

I stället för: 

"– allmänna principer för hygien och hälso- och sjukvård" 

ska det stå: 

"– allmänna principer för hälsa, hälso- och sjukvård och omvårdnad". 

7. Sidan 111, bilaga V, del V.2, punkt 5.2.1, rubrik A.a, tredje strecksatsen 

I stället för: 

"– principerna för hälso- och sjukvård inom" 

ska det stå: 

"– principerna för hälso- och sjukvård och omvårdnad inom". 

8. Sidan 111, bilaga V, del V.2, punkt 5.2.1, rubrik A.a, sjätte strecksatsen 

I stället för: 

"– barnavård och barnaårens invärtes sjukdomar (pediatrik)" 

ska det stå: 

"– barnhälsovård och barn- och ungdomsmedicin". 

9. Sidan 111, bilaga V, del V.2, punkt 5.2.1, A.a, nionde strecksatsen 

I stället för: 

"… långvårdsmedicin" 

ska det stå: 

"… geriatrik". 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=116391&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:5849/15;Nr:5849;Year:15&comp=5849%7C2015%7C


 

5849/15     3 
BILAGA JUR  SV 
 

10. Sidan 111, bilaga V, del V.2, punkt del 5.2.1, rubrik A.b, rubriken 

I stället för: 

"Grundvetenskaper" 

ska det stå: 

"Grundläggande vetenskap". 

11. Sidan 111, bilaga V, del V.2, punkt del 5.2.1, rubrik A.b, sjunde strecksatsen 

I stället för: 

"– förebyggande medicin" 

ska det stå: 

"– sjukdomsförebyggande åtgärder". 

12. Sidan 111, bilaga V, del V.2, punkt del 5.2.1, rubrik A.b. åttonde strecksatsen 

I stället för:  

"– hälsolära" 

ska det stå: 

"– hälsovetenskap". 

13. Sidan 111, bilaga V, del V.2, punkt 5.2.1, rubrik A.c, femte strecksatsen 

I stället för: 

"– social-, och hälsovårdslagstiftning" 

ska det stå: 

"– social-, och hälso- och sjukvårdslagstiftning". 
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14. Sidan 111, bilaga V, del V.2, punkt 5.2.1, rubrik A.c, sjätte strecksatsen 

I stället för:  

"– juridiska aspekter på sjuksköterskeyrket." 

ska det stå: 

"– juridiska aspekter på hälso- och sjukvård och omvårdnad.". 

15. Sidan 111, bilaga V, del V.2, punkt 5.2.1, rubrik B, första strecksatsen 

I stället för: 

"– Hälso- och sjukvård i relation till" 

ska det stå: 

"– Hälso- och sjukvård och omvårdnad i relation till". 

16. Sidan 111, bilaga V, del V.2, punkt 5.2.1, rubrik B, fjärde strecksatsen 

I stället för: 

"– barnaålderns invärtes sjukdomar (pediatrik)" 

ska det stå: 

"– barnhälsovård och barn- och ungdomsmedicin". 

17. Sidan 111, bilaga V, del V.2, punkt 5.2.1, rubrik B, sjunde strecksatsen 

I stället för: 

"… långvårdsmedicin" 

ska det stå: 

"… geriatrik". 
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18. Sidan 115, bilaga V, del V.3, punkt 5.3.1, rubrik B, elfte strecksatsen 

I stället för: 

"– förebyggande medicin och epidemiologi 

ska det stå: 

"– sjukdomsförebyggande åtgärder och epidemiologi". 

19. Sidan 115, bilaga V, del V.3, punkt 5.3.1, rubrik B, femtonde strecksatsen 

I stället för: 

"– allmänmedicin, inklusive barnaålderns invärtes sjukdomar (pediatrik) 

ska det stå: 

"– allmänmedicin, inklusive barn- och ungdomsmedicin". 

20. Sidan 120, bilaga V, del V.4, punkt 5.4.1, rubrik B,b, sjätte strecksatsen 

I stället för: 

"– förebyggande medicin" 

ska det stå: 

"– sjukdomsförebyggande åtgärder". 

21. Sidan 123, bilaga V, del 5.5.1, rubrik A.a, femte strecksatsen 

I stället för: 

"– barnaålderns invärtes sjukdomar (pediatrik), särskilt med avseende på nyfödda barn" 

ska det stå: 

"– barn- och ungdomsmedicin, särskilt med avseende på nyfödda barn". 
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22. Sidan 123, bilaga V, del 5.5.1, rubrik A,a, sjätte strecksatsen 

I stället för: 

"– hygien, hälsoundervisning, förebyggande vård, tidig sjukdomsdiagnos" 

ska det stå: 

"– hygien, hälsovetenskap, sjukdomsförebyggande åtgärder, tidig sjukdomsdiagnos". 
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