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KLAGANDE 
Felix Warren,  
  
Ombud: Jur.kand. Sebastian Scheiman 
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Socialstyrelsen 
106 30 Stockholm 
  
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialstyrelsens beslut 2012-03-15, se bilaga 1  
 
SAKEN 
Legitimation som läkare 
 
___________________ 
 
 
FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förordnar att Felix Warren 

ska ges legitimation som läkare.  

 

Det ankommer på Socialstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder med  

anledning av denna dom. 
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YRKANDEN M.M. 

 

Felix Warren yrkar att han ska beviljas legitimation som läkare och anför 

till stöd för sin talan bl.a. följande.  

 

Han uppfyller de formella kriterier som ställs för läkarlegitimation, i vart 

fall finns det utrymme i lagen att ge honom legitimation genom att han på 

annat sätt förvärvat motsvarande kompetens. Socialstyrelsen har fram till 

den 1 januari 2011 inte tillämpat förordning (1998:1518) om behörighet till 

vissa anställningar inom hälso- och sjukvården strikt utan har haft ett 

pragmatiskt förhållningssätt till läkare som påbörjat sin allmäntjänstgöring 

(AT) innan de tagit ut examen. Av den lagstiftning som gällde under den 

större delen av hans allmäntjänstgöring framgick inte att tjänstgöringen 

behövde föregås av läkarexamen. Den del av tjänstgöringen som han gjort 

efter den 1 januari 2011, när ny lagstiftning trädde i kraft, har han gjort om 

för att tillfredsställa lagens nya strikta krav på examen före allmäntjänstgö-

ring. Att Socialstyrelsen har förändrat sin praxis i enlighet med den nya 

lagstiftningen borde inte påverka den del av hans allmäntjänstgöring som 

utfördes innan förändringen. Han påbörjade tjänstgöringen i juni 2009 en-

ligt då tillämpliga regler. Eftersom han inte kunde förutse de bestämmelser 

som trädde i kraft den 1 januari 2011 och som Socialstyrelsen har tillämpat 

är det fråga om retroaktiv lagtillämpning vilket i princip är otillåtet. Det är 

märkligt att praxisändringen hos Socialstyrelsen sammanfaller i tid med 

lagändringen. Av de omkring 900 läkarlegitimationer som har utfärdats 

sedan 2010 har flera utfärdats trots att vederbörande erhöll läkarexamen 

lång tid efter det att allmäntjänstgöringen påbörjades. 

 

I samband med att han påbörjade tjänstgöringen kontaktade han AT-

enheten vid Västmanlands läns landsting och Socialstyrelsen och fick be-

sked att han fick påbörja tjänstgöringen trots att han saknade 5 högskole-

poäng från läkarutbildningen. Han har haft rätt att förlita sig på den in-
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formation som han fick av handläggaren på Socialstyrelsen. När han på-

började sin allmäntjänstgöring hade han blivit godkänd på samtliga kurser 

på läkarprogrammet som har kliniskt innehåll. Han kunde således ges dis-

pens för att vikariera som läkare. Vidare utgår hans formella rätt att utöva 

läkaryrket under sin allmäntjänstgöring från hans utfärdade särskilda för-

ordnande om allmäntjänstgöring från april 2009 av Västmanlands läns 

landsting. Även om hans allmäntjänstgöring inte är godkänd enligt nuva-

rande bestämmelser har han tillgodogjort sig vad han ska under tjänstgö-

ringen och det finns inga juridiska hinder, patientsäkerhetsskäl eller lik-

nande som talar för att han inte ska anses godkänd. 

 

Det är uppenbart att han har kompetens motsvarande läkarutbildning och 

allmäntjänstgöring vilket också intygas av hans studierektorer och handle-

dare för projektarbetet. Socialstyrelsen har meddelat att de i ett fall såsom 

hans inte har ställt krav på att kunskapsprovet som utförts efter genomförd 

allmäntjänstgöring ska göras om. Detta torde innebära att inte heller Soci-

alstyrelsen har några invändningar mot att hans kompetensnivå motsvarar 

legitimationskraven. Det får stora konsekvenser för honom om han tvingas 

göra om 18 månaders allmäntjänstgöring. Hans löneutveckling och anse-

ende försämras, han kommer att få frågor varför han måste gå om och det 

är även samhällsekonomiskt ofördelaktigt att han tvingas gå om bara p.g.a. 

en formalitet. Dessutom tar han upp plats för en annan läkarstudent.  

 

Socialstyrelsen bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. 

Det är ostridigt att Felix Warren har påbörjat och fullgjort allmäntjänstgö-

ring trots att han inte uppfyllde kraven i nu gällande 4 kap. 1 § patientsä-

kerhetslagen (2010:659) och 3 kap. 5 § patientsäkerhetsförordningen 

(2010:1369). Samma regler gällde enligt den tidigare lagen (1998:531) om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och förordningen 

(1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Kra-

vet att läkarexamen ska vara avlagd innan allmäntjänstgöring påbörjas 
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gällde även innan januari 2011 och det är därför inte fråga om att tillämpa 

nya bestämmelser retroaktivt. Eftersom Felix Warren inte hade läkarexa-

men före den 22 februari 2011 saknade landstinget rätt att anställa eller 

särskilt förordna honom som AT-läkare. Av brev från HR-konsult Lena 

Axelsson den 15 november 2011 framgår att anställningsbeviset var villko-

rat med skrivelsen ”under förutsättning att bevis från godkänd läkarexamen 

inlämnas”. Landstinget som anställde Felix Warren var väl medveten om 

reglerna. Av brevet från Lena Axelsson framgår att uppföljningen inte blev 

av utan hamnade mellan stolarna vilket är en allvarlig brist hos arbetsgiva-

ren. Det fråntar dock inte Felix Warren dennes ansvar som yrkesutövare. 

Socialstyrelsen har tidigare felaktigt utfärdat legitimationer när allmän-

tjänstgöring fullgjorts innan avlagd examen och det tillvägagångssättet var 

inte förankrat hos enhetens jurist eller liknande. Nu har det uppmärksam-

mats att man gjort fel tidigare men det har inget att göra med ändrad lag-

stiftning. Socialstyrelsen ska inte vara bunden av tidigare felaktiga beslut. 

4 kap. 2 § patientsäkerhetslagen bör inte läggas till grund för en legitime-

ring i de fall allmäntjänstgöring har fullgjorts i strid med tillämpliga be-

stämmelser. Bestämmelsen tillämpas inte enbart på utlandsutbildade, den 

har t.ex. även tillämpats i samband med nya legitimationsyrken. 

 

Förvaltningsrätten har hållit muntlig förhandling i målet den 20 november 

2012. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Den 1 januari 2011 trädde patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, i kraft 

och ersatte då lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-

vårdens område, LYHS. Samma datum trädde patientsäkerhetsförordning-

en (2010:1369), PSF, i kraft och ersatte förordningen (1998:1513) om yr-

kesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, FYHS.  
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Legitimering av läkare 

 

4 kap. 1 § PSL reglerar legitimering av läkare och hade sin motsvarighet i 

3 kap. 2 § LYHS. Enligt bestämmelsen i PSL krävs för att läkare efter an-

sökan ska få legitimation för yrket att de avlagt läkarexamen och fullgjort 

praktisk tjänstgöring enligt föreskrifter. Paragraferna är likalydande när det 

gäller läkarlegitimation.  

 

Av 4 kap. 2 § PSL följer att den som på annat sätt än genom sådan utbild-

ning eller praktisk tjänstgöring som avses i 1 § har förvärvat motsvarande 

kompetens, får efter ansökan ges legitimation för yrket. Även denna be-

stämmelse har sin motsvarighet i LYHS. 

 

Praktisk tjänstgöring enligt föreskrifter 

 

Följande föreskrifter finns om praktiskt tjänstgöring för läkare. 

 

Av 3 kap. 5 § PSF följer att praktisk tjänstgöring som läkare enligt 4 kap.  

1 § PSL (allmäntjänstgöring) ska fullgöras under en tid som motsvarar 

minst ett år och sex månaders heltidstjänstgöring efter avlagd läkarexamen. 

Av bestämmelsen följer vidare att allmäntjänstgöringen ska fullgöras under 

handledning genom anställning som läkare för allmäntjänstgöring (block-

förordnande) och att tjänstgöringen ska avslutas med ett kunskapsprov. 

Kunskapsprovet ska avse måluppfyllelsen för allmäntjänstgöringen i dess 

helhet. Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om allmän-

tjänstgöringen.  

 

Motsvarande bestämmelse fanns i den numera upphävda 3 kap. 2 § FYHS 

av vilken framgår att allmäntjänstgöring som läkare enligt 3 kap. 2 § 

LYHS ska fullgöras under minst ett år och sex månader.  
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Sedan 1 januari 1999 har förordningen (1998:1518) om behörighet till 

vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m. (behörighetsförord-

ningen) gällt. Av 2 § följer att behörig till anställning som läkare för all-

mäntjänstgöring är den som avlagt läkarexamen. Detsamma gäller för den 

som genomgått medicinsk utbildning utomlands och ska genomgå kom-

pletterande utbildning.  

 

I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:6, ändrad genom SOSFS 

2007:3) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade 

läkare har landsting bemyndigats att i vissa fall anställa läkare som inte har 

svensk legitimation. Av 2 § 1 följer att den som avlagt läkarexamen i Sve-

rige eller i ett annat nordiskt land eller av Socialstyrelsen föreskrivits all-

mäntjänstgöring som villkor för legitimation får anställas som läkare för 

allmäntjänstgöring eller med ett vikariatsförordnande. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Som Felix Warren anfört fanns i FYHS inget uttryckligt krav att allmän-

tjänstgöring skulle fullgöras efter avlagd examen. Detta krav har däremot 

gällt enligt behörighetsförordningen och Socialstyrelsens föreskrifter. För-

valtningsrätten finner därmed att det redan av bestämmelserna som gällde 

innan den 1 januari 2011 har följt att allmäntjänstgöring ska fullgöras efter 

avlagd examen. Patientsäkerhetslagen och patientsäkerhetsförordningen 

har därmed inte inneburit någon ändring av bestämmelserna vad gäller att 

allmäntjänstgöring ska fullgöras efter avlagd examen och det har därför 

inte varit fråga om retroaktiv lagtillämpning.  

 

Frågan i målet är om bristen bestående i att Felix Warren inte hade avlagt 

läkarexamen när han fullgjorde allmäntjänstgöring ska medföra att tjänst-

göringen inte ska godtas, med följden att han inte är behörig att få sökt 

läkarlegitimation. 
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Av utredningen framgår att Felix Warren påbörjade allmäntjänstgöring den 

1 juni 2009, att han avlade läkarexamen den 22 februari 2011 och att han 

ansökte om läkarlegitimation den 28 oktober 2011. Vidare framgår att 

Felix Warren i allt väsentligt hade avslutat sin läkarutbildning när allmän-

tjänstgöringen påbörjades. Av intyg angående projektarbete den 24 no-

vember 2011 utfärdat av Leif Jansson, professor vid Uppsala universitet, 

framgår att Felix Warren fullgjorde sitt projektarbete om 7,5 högskolepo-

äng (motsvarar 5 högskolepoäng enligt det tidigare betygssystemet) under 

hans handledning och att huvuddelen av arbetet var färdigställt innan juni 

2009, men att en komplettering av källförteckningen saknades. Vidare 

framgår av intyget att projektarbetet inte är kopplat till den kliniska kun-

skap som en läkare förväntas inhämta under allmäntjänstgöringen.  

 

Av utredningen framgår vidare att Västmanlands läns landsting anställt 

Felix Warren som läkare för allmäntjänstgöring, visserligen under förut-

sättning att bevis från godkänd läkarexamen inlämnades, men att detta ald-

rig följdes upp och att Felix Warren således fick slutföra sin allmäntjänst-

göring utan att ha visat upp bevis på att han avlagt examen.  

 

I målet är ostridigt att Felix Warren när han ansökte om läkarlegitimation 

hade fullgjort samtliga delmoment i allmäntjänstgöringen med godkänt 

resultat samt att han avlagt godkänt AT-prov. Enligt intyg från studierekto-

rer respektive verksamhetschefer för de olika AT-blocken har Felix Warren 

dessutom genomfört allmäntjänstgöringen på ett alltigenom kompetent sätt 

och i enlighet med de AT-block som fastställts den 15 april 2009 i sam-

band med att han förordnades som underläkare för allmäntjänstgöring, dvs. 

i denna del enligt de föreskrifter som uppställs för den praktiska tjänstgö-

ringen. Vidare framkommer ingenting i utredningen som ger anledning att 

ifrågasätta hans medicinska kunskaper, vilket inte heller Socialstyrelsen 

gjort. Det finns således ingenting som talar emot att Felix Warren inte 

skulle ha uppnått den kompetens som är syftet med allmäntjänstgöringen. 
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Till stöd för detta talar även den omständigheten att Felix Warren informe-

rats om att han inte behöver göra om det kunskapsprov som avslutar all-

mäntjänstgöringen och som enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetsförordningen 

ska avse måluppfyllelsen för tjänstgöringen i dess helhet.  

 

En förutsättning för att få läkarlegitimation enligt 4 kap. 1 § PSL är dock 

att den praktiska tjänstgöringen fullgjorts enligt föreskrifter. Felix Warrens 

tjänstgöring uppfyller dessa föreskrifter bortsett från kravet att tjänstgö-

ringen ska fullgöras efter avlagd läkarexamen. Detta krav får ses mot bak-

grund av syftet med PSL som är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- 

och sjukvården. Eftersom Felix Warren fullgjort sin allmäntjänstgöring 

utan att dessförinnan ha avlagt läkarexamen finner förvaltningsrätten att 

denna brist innebär att den praktiska tjänstgöringen inte kan anses ha skett 

enligt föreskrifterna. Felix Warren kan därmed inte få legitimation som 

läkare med stöd av 4 kap. 1 § PSL. 

 

Frågan är då om han enligt vad som följer av 4 kap. 2 § PSL på annat sätt 

än genom sådan utbildning eller praktiskt tjänstgöring som avses i 4 kap.  

1 § PSL har förvärvat motsvarande kompetens och till följd av detta kan 

ges legitimation. Av förarbetena till denna bestämmelse (prop. 

2009/10:210 s. 202, prop. 1997/98:109 s. 158 f och prop. 1983/84:179  

s. 34 f) framgår att bestämmelsen är tänkt att användas i undantagsfall och 

där det skulle framstå som stötande om en yrkesutövare inte kunde beredas 

möjlighet att erhålla legitimation. Vidare framgår att bestämmelsen är av-

sedd att vara en ventil som kan tillämpas i enstaka fall och att det är den 

som ansöker om legitimation som ska visa att han har de kunskaper och 

färdigheter som krävs. 

 

Förvaltningsrätten finner inte skäl att ifrågasätta att Felix Warren innan 

tjänstgöringen fick information av Socialstyrelsen att det var tillåtet att 

påbörja allmäntjänstgöring utan avlagd examen. Vidare har framkommit 
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att Socialstyrelsen i ett flertal fall tidigare beviljat sökande läkarlegitimat-

ion trots att dessa inte avlagt läkarexamen innan de påbörjat den praktiska 

tjänstgöringen.  

 

Med hänsyn till vad som framkommit i målet finner förvaltningsrätten det 

vara visat att Felix Warren till följd av sin allmäntjänstgöring, som full-

gjorts innan han avlagt examen och därmed inte enligt föreskrifterna, på 

annat sätt än genom sådan praktisk tjänstgöring som avses i 4 kap. 1 § för-

värvat motsvarande kompetens. Felix Warren hade när han ansökte om 

legitimation också avlagt sin läkarexamen. Därmed finner förvaltningsrät-

ten att det föreligger förutsättningar för att bevilja honom legitimation som 

läkare med stöd av 4 kap. 2 § PSL.  

 

Mot bakgrund av omständigheterna i målet och vad som framkommit om 

Socialstyrelsens tidigare tillämpning av bestämmelserna finner förvalt-

ningsrätten vidare att detta får ses som ett sådant undantagsfall när 4 kap.  

2 § PSL kan tillämpas och att det, enligt vad som uttalas i förarbetena, 

skulle framstå som stötande om Felix Warren inte beviljades den sökta 

legitimationen. Socialstyrelsens beslut att avslå Felix Warrens ansökan om 

legitimation ska därmed upphävas. Överklagandet ska bifallas och Felix 

Warren ska ges legitimation som läkare. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns 

i bilaga 2 (DV 3109/1A). 

 

 

Erika Odung 

Rådman 

 

Nämndemännen Siw Carlsson, Bitte Engzell och Didrik Wangel har också 

deltagit i avgörandet. 

 

Ola Svensson har föredragit målet. 
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