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Med ändring av tidigare meddelat beslut avslår Socialstyrelsen såväl ansökan om 
legitimation som läkare samt ansökan om specialistkompetensbevis i plastikki
rurgi. 

Bakgrund 
 ansökte, genom skrivelse inkommen den 6 oktober 

2009, om legitimation för den som har utbildning i annat EU/EES-land än Sve
rige eller i Schweiz ( ). Till ansökan bifogades bl.a. ett exa
mensbevis över läkarexamen vid University of Punjab i Pakistan samt intyg 
utfärdade i Pakistan.  informerades den 28 oktober 2009 
av utredare vid Socialstyrelsen om möjligheten att ansöka om prövning av ut
ländsk utbildning enligt den ordning som gäller för läkare utbildade utanför 
EU/EES då hans utbildning var från Pakistan och inte erkänts i EU/EES-land. 
Han inkom med ansökan om prövning av utländsk utbildning den I 7 december 
2009 ( ). Till ansökan bifogades bl.a. tjänstgöringsintyg och 
intyg som anger specialistkompetens i plastikkirurgi och dermatologi från länder 
utamör EU/EES. 

Genom beslut av Socialstyrelsen den 15 februari 20 I 0 amnodades  
 att genomgå provtjänstgöring under sex månader i en följd inom 

plastikkirurgi.  begärde den 22 mars 2011 att istället få 
göra provtjänstgöring inom allmän.medicin. Begäran bifölls av Socialstyrelsen 
den 28 mars 2011. 

 ansökte på nytt om legitimation som läkare för den som 
har utbildning i annat EU/EES-land än Sverige eller i Schweiz, genom skrivelse 
inkommen den 13 december 2011 ( ). Till ansökan bifogades 
bl.a. ett examensbevis över läkarexamen vid University of Punjab i Pakistan 
samt intyg som uppges vara utfärdade av The Gibraltar Medical Registration 
Board i Gibraltar. Intygen är daterade den 20 september 2011, 5 december 2011 
samt kompletterande intyg som ankom Socialstyrelsen den 15 maj 2012. I inty
gen anges att  har rätt att utöva läkaryrket i Gibraltar, att 
hans grnndutbildning och specialistutbildning uppfyller kraven i artikel 23( 6), 24 
samt 25 i direktiv 2005/36/EG samt att han har varit verksam som läkare med 
specialistkompetens i plastikkirurgi samt dermatologi i Gibraltar sedan 1995. 
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 erhöll den 21 maj 2012 svensk legitimation som läkare 
med intygen från The Gibraltar Medical Registration Board som grund för be
slutet. 

 ansökte, genom skrivelse inkmnrnen 13 juni 2012 om 
specialistkompetensbevis i plastikkirurgi ( ). Till ansökan 
bifogades bl.a. två examens bevis över slutförda utbildningar inom Dermatolo
gic, Re-constructive and Cosmetic Surgery samt Dermatologic Surgery från San 
Salvador, El Salvador och från Buenos Aires, Argentina. Till ansökan bifogades 
också intyg som uppges vara utfärdade av The Gibraltar Medical Registration 
Board i Gibraltar. Intygen är daterade den 20 september 2011, den 15 maj 2012 
samt den 8 juni 2012. I intygen anges att  har rätt att 
utöva läkaryrket i Gibraltar, att hans grundutbildning samt specialistutbildning 
uppfyller kraven i artikel 23( 6), 24 samt 25 i direktiv 2005/36/EG samt att han 
har varit verksam som läkare med specialistkompetens i plastikkirurgi samt der
matologi i Gibraltar sedan 1995. 

 erhöll den 26 september 2012 specialistkompetensbevis 
i plastikkirurgi med intygen från The Gibraltar Medical Registration Board som 
grund för beslutet. 

Den 29 november 2013 avskrevs ansökan om prövning av utländsk utbildning 
( ) med motiveringen att  hade beviljats 
legitimation som läkare den 26 september 2012. Detta beslut innebär att utred
ningen om provtjänstgöring inte längre gäller. 

Utredning 
 ansökte den 2 februari 2014 om specialistkompetensbe

vis i dermatologi. Då utredning av denna ansökan påbörjades kontaktades The 
Gibraltar Medical Registration Board för bekräftelse på huruvida intyg som 
bifogades ansökan var giltiga. I svar den 25 april 2014 anges av Dr. , 
ordförande i The Gibraltar Medical Registration Board att bifogade intyg inte är 
utfärdade av The Gibraltar Medical Registration Board. Med anledning av detta 
svar ställdes förfrågan till The Gibraltar Medical Registration Board angående 
intygen insända i ärende  och . I svar från Dr.  

 anges att: 

"We confirm that the 'Certificates' that you have enclosed, as contained in the 
PDF documents 

(a) .pdf and (b) .pdf 

are both false and were never issued by the Gibraltar Medical Registration 
Board." 

 har lämnats tillfälle att yttra sig i ärendet och har angett 
att han har haft en konflikt med Dr.  vilken anklagar  

 för komplikationer till följd av plastikkirurgi. Vidare anger  att 
han inte själv har sänt in intygen till Socialstyrelsen och att han betraktar Dr.  

 som en mentalt sjuk person som har utfärdat falska intyg till honom. 
 anklagar också Dr.  och , administratör vid The 
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Gibraltar Medical Registration Board för att syssla med tunga droger samt för 
att ta emot mutor för att utfärda falska intyg. 

Bedömning 
Av 5 kap. 14 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) (PSF) framgår att en 
läkare, som har sin utbildning från tredjeland, efter ansökan ska få legitimation i 
Sverige om 

1. han eller hon har godkänts av behörig myndighet i ett annat EES-land än 
Sverige eller i Schweiz, och 

2. myndigheten har intygat att han eller hon faktiskt och på föreskrivet sätt 
i det landet har utövat yrkesverksamhet i minst tre är efter godkännan
det. 

Socialstyrelsen konstaterar att  yrkeskvalifikationer som 
läkare och specialist i plastikkirurgi inte har erkänts av behörig myndighet i Gi
braltar: The Gibraltar Medical Registration Board. Han uppfyller således inte 
kraven för att få legitimation som läkare samt specialistkompetensbevis som 
läkare enligt 5 kap. 14 § PSF. 

Huvudregeln i svensk rätt är att en myndighet inte kan återkalla ett gynnande 
beslut (jfr 27 § förvaltningslagen (1986:223)). En myndighet har dock enligt 
allmänna rättsgrundsatser möjlighet att ändra ett gynnande beslut under vissa 
förutsättningar, t. ex. om beslut har fattats med vilseledande uppgifter som grund 
(prop. 1985/86:80 s. 39). 

Beslutet om att meddela  svensk legitimation som läkare 
samt specia!istkompetensbevis i plastikkirurgi har fattats med ett förfalskat intyg 
som grund. Med ändring av tidigare beslut ska  ansökan 
om legitimation som läkare samt ansökan om specialistkompetensbevis i 
plastikkirurgi därför avslås. 

Hur man överklagar, se bilaga. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Erik Höglund. I den slutliga 
handläggningen har juristen Helena Scarabin deltagit. Utredaren Josef Axelsson 
har varit föredragande. 

För Socialstyrelsen 

Erik Höglund 

Josef Axelsson 
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