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Indien 

Ändring av tidigare meddelat beslut 

Beslut 
Med ändring av tidigare beslut avslår Socialstyrelsen ansökan om legi
timation som läkare. 

Bakgrund 
 ansökte, genom skrivelse inkommen 2006-07-17 om 

legitimation som läkare ( ). Till ansökan bifogades 
bl.a. ett examensbevis över läkarexamen vid Queen' s University i Bel
fast i Storbritannien samt ett intyg utfärdat av General Medical Council 
(GMC) i Storbritannien. Intyget är daterat den 19 april 2007 och be
kräftar att den läkarexamen  avlagt leder till legitimation 
som läkare i Storbritannien. 

 erhöll den 8 januari 2008 svensk legitimation som lä
kare med intyget från GMC som grund för beslutet. 

Utredning 
Socialstyrelsen har i augusti 2009 ratt information från Statens autorisa
jonskontor för helsepersonal (SAFH) i Norge. I samband med att 

 ansökte om legitimation i Norge uppkom misstanke om 
att intyget som utfärdats av Andrew Richardson vid GMC i Storbritan
nien daterat den 19 april 2007 var förfalskat. Socialstyrelsen har den 28 
september 2010 inhämtat information från GMC, via EU
kommissionens informationssystem för den inre marknaden (IMI). Av 
informationen framgår att  inte är registrerad hos GMC. 
Intyget som ligger till grund för den svenska läkarlegitimationen fcire
faller vara fiirfalskat. Ett intyg utfärdades av Andrew Richardson den 
19 april 2007 men detta intyg har ytterligare ett stycke med följande 
lydelse: 

"However he has not satisfied the requirements ofthe Medical Act 
1983 by completing a 12-month period oj general clinical training in 
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the UK jollowing the award oja primary UK medical qualification 
which completes "basic medical education" in the UK and leads to the 
grant oj fall registration with the GMC". 

Socialstyrelsen har fått en kopia av intyget som enligt GMC utfärdades 
den 19 april 2007 och innehållet är inte detsannna som i det intyg 

 bifogade till sin ansökan om legitimation. 

 har lämnats tillfälle att yttra sig i ärendet och har genom 
ombud anfört bl.a. följande. GMC har ingen ordning i sitt arkiv han har 
fått båda intygen av GMC men endast skickat det ena till Socialstyrel
sen. Han ifrågasätter intygets äkthet särskilt som det inte är den som 
skrivit under intyget från början som uttalar sig när intygets äkthet ifrå
gasätts. 

Bedömning 
Av 5 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) (PSF) framgår 
att en läkare, som har sin utbildning från ett annat EES-land än Sverige 
eller från Schweiz, efter ansökan ska få legitimation i Sverige om han 
eller hon har ett sådant utbildnings-, examens- eller annat behörighets
bevis för läkare som anges i föreskrifter meddelade av Socialstyrelsen. 

Motsvarande bestämmelse fanns även innan den 1 januari 2011 i 7 kap. 
3 §förordningen (1998:1513) om yrkesverksarnhet på hälso- och sjuk
vårdens område. 

Av 3 kap. 3 §Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:23) om erkän
nande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården framgår att 
en läkare som har genomgått sin utbildning i ett annat EES-land än 
Sverige, på ansökan hos Socialstyrelsen ska få legitimation för yrket 
om han eller hon har ett sådant utbildnings-, examens- eller annat behö
righetsbevis som anges i 5.1.1 i bilaga V till Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/36/EG. Enligt 5.1.l i bilaga V krävs för en läkare 
utbildad i Storbritannien att denne dels har examensbeviset, s.k. Pri
mary Qualification, dels det medföljande behörighetsbeviset, s.k. Certi
ficate oj Experience. 

Socialstyrelsen konstaterar att  är innehavare av ett 
examensbevis, d.v.s. Primary Qualification men inte av behörighetsbe
viset Certificate oj Experience. Han uppfyller således inte kraven för att 
få legitimation som läkare enligt 5 kap. 3 § PSF och 3 kap. 3 § SOSFS 
2007:23. 
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Huvudregeln i svensk rätt är att en myndighet inte kan återkalla ett 
gynnande beslut Gfr 27 § förvaltningslagen (1986:223)). En myndighet 
har dock enligt allmänna rättsgrundsatser möjlighet att ändra ett gyn
nande beslut under vissa förutsättningar, t.ex. om beslutet har fattats 
med vilseledande uppgifter som grund (prop. 1985/86:80 s. 39). 

Beslutet om att meddela  svensk legitimation som läkare 
har fattats med ett förfalskat intyg som grund. Med ändring av tidigare 
beslut ska  ansökan om legitimation som läkare 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. Ut
redaren Åsa Wennberg har varit föredragande. 

För Socialstyrelsen 

Åsa W ennberg 
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