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Ändring av tidigare meddelat beslut

Beslut
Med ändring av tidigare meddelat beslut avslår Socialstyrelsen ansökan om legi-
timation som sjuksköterska.

Bakgrund
 ansökte, genom skrivelse inkommen 2011-08-09

om prövning av utländsk utbildning till sjuksköterska, för den som har utbild-
ning från etii land utanför EU/EES ( ). Vid ansökan bifogades bl.a.
ett examensbevis från en sjuksköterskeutbndning vid Enugu State University i
Nigeria. Socialstyrelsen beslutade 2011-11-15 att utbildningen från Nigeria efter
komplettering kan ligga till grund for legitimation som sjuksköterska och begär-
de bl.a. att  skulle göra ett kunskapsprov för att hans
kompetens skulle kunna bedömas.

 ansökte, genom skrivelse inkommen 2012-05-08,
om legitimation som sjuksköterska för den som har utbildning från ett annat
EU/EES-land än Sverige eller från Schweiz ( ). Till ansö-
kan bifogades bl.a, ett examensbevis Master of Science in Nursing gällande en
sjuksköterskbutbildning vid Zurich University of Applied Sciences, utfärdat
2004-08-14, och ett bevis om registrering som sjuksköterska i Schweiz, utfärdat
2004-11-11 av schweiziska röda korset, behörig myndighet i Schweiz samt ett
anställningsintyg gällande anställning hos the Emergency Unit vid Bern Univer-
sity. Hospital i Schweiz sedan 2006-01-26.

Socialstyrelsen begärde 2012-12-10 att  skulle kom-
plettera ansökan med ett originaliatyg (Certificate of Current Professional Sta-
tus), utfärdat av schweiziska röda korset, samt ett intyg enligt artikel 3.3 i Euro-
paparlamentets och rådets direktiv'2005/26/EG om att han har arbetat som
sjuksköterska i Schweiz i minst tre år. 2012-12-28 inkom bl.a, kopior av ett Cer-
tificate of Current Professional Status gällande  och
ett intyg utfärdat 2012-12-20 av schweiziska röda korset av vilket framgick att

 arbetat i Schweiz som sjuksköterska i minst tre år
och att han har tj änstgj ort vid Bern University Hospital. S ocialstyr elsen begärde
2013-01-07på nytt att  skulle komma in med origi-
nalintyg. 2013-01-16 inkom originalintygen,

 erhöll 2013-01-21 svensk legitimation som sjuk-
sköterska med intygen från schweiziska röda korset söm grund for beslutet.
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Den 2014-10-23 avskrevs ansökan om prövning av utländsk utbildning (
) med motivering att  hade bevilj äts legiti- •

mation som sjuksköterska 2012-01-21. Detta beslut innebär att utredningen om
kunskapsprov inte längre gäller.

Utredning
 ansökte 2014-07-16 om legitimation som läkare för

den som har utbildning från ett annat EU/EES-land än Sverige eller från Schweiz;
( ).

Med anledniag av frågetecken kring äktheten av inskickade dokument i ansökan
om legitimation som läkare kontaktade Socialstyrelsen 2014-10-14 schweiziska
röda korset för bekräftelse om intygen som  har
skickat in i ärende  ar giltiga. Samma dag svarade Marc Bieri,
chef för avdelningen för behörighet av schweiziska röda korset att "The trans-
mitted documents are not genuine". På följdfrågan om 

 överhuvudtaget är eller har varit registrerat som sjuksköterska i Schweiz
svarade Marc Bieri att "we confirm thatMr.  is not
registered by ihe Swiss Red Cross". 2014-10-14 kontaktade Socialstyrelsen även
Zurich University of Applied Sciences för bekräftelse om 

 har genomfört sjuksköterskeutbildningen och om examensbeviset som
 har skickat in är giltigt. Eveline Briigger, jurist vid

Zurich University of Applied Sciences svarade 2014-10-15 "The diploma and
ihe grades are not genuine; Mr,  never studied ät ZHAW. In 2004,
ZHAWs name was ,,ZurcherHochschule Winterthur" (ZHW). Before 2006, we
haven 't even started with the Bachelor and Master Studies ät all and the Master
in Nursing specificatty started for thefirst time in 2010."

 har lämnats tillfälle att yttra sig i ärendet men har
inte inkommit med ett yttrande,

Bedömning
Av 5 kap. 14 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) (PSF) framgår en
sjuksköterska som har sin utbildning från tredjeland, efler ansökan ska få legiti-
mation i Sverige om

l. han eller hon har godkänts av behörig myndighet i ett annat EES-land än Sve-
rige 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 år efter godkännandet.

Socialstyrelsen konstaterar att  yrkeskvalifikationer
som sjuksköterska från Nigeria inte har erkänts av behörig myndighet i Schweiz,
schweiziska röda korset. Han uppfyller således inte kraven för att få legitimation
som sjuksköterska enligt artikel 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
fömtsättningar, t. ex. om beslut har fattats med vilseledande uppgifter som grund
(prop. 1985/86:80 s,' 39).
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Beslutet om att meddela  svensk legitimation som
sjuksköterska har fattats med förfalskade intyg som grund. Med ändring av tidi-
gare beslut ska  ansökan om legitimation som sjuk-
sköterska därför avslås.

Hur man överklagar, se bilaga,

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen "Erik Höglund, Utredaren
Carolus Dohmen har varit foredragande.

För Socialstyrelsen

Carolus Dohmen

Hur man överklagar

Den som vill överklaga Socialstyrelsens beslut ska skriva till Förvaltningsrätten i
Stockholm. Skrivelsen ställs alltså till förvaltningsrätten men den ska skickas
eller lämnas till:

Socialstyrelsen

Enheten för behörighet

106 30 STOCKHOLM

Överklagande ska ha kommit in till Socialstyrelsen inom tre veckor från den
dag då klaganden fick del av beslutet. Om skrivelsen kommer in senare kan inte
överklagandet tas upp till prövning.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut
som överklagas (ange diarienummer) och den ändring i beslutet som begärs.
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