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Socialstyrelsens beslut 2014-12-01, bilaga 1 

 

SAKEN 
Utländsk utbildning som grund för svensk legitimation som psykolog 

 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver, med bifall till ------------------ 

överklagande, det överklagade beslutet och visar målet åter till 

Socialstyrelsen för ny handläggning. 
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YRKANDEN M.M. 

 

Socialstyrelsen avslog den 1 december 2014 ------------------

ansökan om prövning av utländsk utbildning som grund för svensk 

legitimation som psykolog. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1. 

 ----------------- yrkar att förvaltningsrätten upphäver 

Socialstyrelsens beslut, att Socialstyrelsen ska inhämta externt 

sakkunnigyttrande om hennes grundutbildning, arbetslivserfarenhet och 

forskarutbildning till nivå, längd och innehåll kan anses vara likvärdig med 

motsvarande svensk utbildning samt att hon ska beviljas legitimation som 

psykolog efter genomgången kurs i svenska författningar och praktisk 

tjänstgöring för psykologer (PTP) samt att PTP ska omfatta sex månaders 

tjänstgöring. I andra hand yrkar hon ett beslut om komplettering som grund 

för legitimation. Till stöd för sin talan anför hon i huvudsak följande. Den 

omständigheten att det för närvarande finns svårigheter att komplettera 

tredjelandsutbildningar är ointressant för beslutet om komplettering av 

hennes utbildning. Om komplettering inte kan ske i Sverige idag kommer 

hon att göra den i framtiden, antingen i Sverige eller utomlands. 

Socialstyrelsen anser att hennes utbildningar brister eftersom hon inte har 

läst arbets- eller organisationspsykologi. Enligt t.ex. utbildningsplanen för 

psykologprogrammet vid Örebro universitet ingår ledarskaps- och 

organisationspsykologi med drygt en halv termins studier av totalt 

tio terminer. Enligt utbildningsplanen för psykologprogrammet vid 

Göteborgs universitet utgör arbets- och organisationspsykologi mindre än 

en termins studier. Den eventuella bristen i hennes utbildning kan därför 

inte anses vara av sådan omfattning att det befriar Socialstyrelsen från att 

meddela beslut om komplettering som grund för ett beslut om legitimation. 

Ett sådant beslut ska bygga på ett sakkunnigyttrande och inte på några 

interna tjänstemannabedömningar hos Socialstyrelsen. 

 

2



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 1107-15 

Allmänna avdelningen  

 

Socialstyrelsen anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. 

Mot bakgrund av de svårigheter sökande från tredjeland har haft att 

komplettera sina tredjelandsutbildningar, fattar Socialstyrelsen sedan den 

1 mars 2014 inte längre bifallsbeslut med kompletteringskrav i de fall den 

sökande har ett kompletteringskrav som överstiger de obligatoriska 

minimikraven språk, kurs i samhälls- och författningskunskap samt PTP. 

Det nya beslutet innebär att bedömningen av ansökningar från psykologer, 

med utbildning från tredjeland initialt kommer att behandlas på samma sätt 

som övriga 20 legitimationsyrken. Det innebär att om den sökande har en 

utbildning som till längd, nivå och innehåll motsvarar den svenska 

psykologutbildningen, fattar Socialstyrelsen bifallsbeslut. Den sökande ska 

i så fall komplettera sin utbildning med en kurs i socialkunskap för 

psykologer samt PTP och ge in ett intyg att sökanden uppfyller 

språkkravet. I de fall den sökande inte har en utbildning som till längd, 

nivå och innehåll motsvarar den svenska psykologutbildningen fattar 

Socialstyrelsen beslut om avslag. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Bestämmelser om behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal finns i 

4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659). Av 1 § framgår att den som avlagt 

psykologexamen och fullgjort praktisk tjänstgöring efter ansökan ska få 

legitimation för psykologyrket. Enligt 2 § får den som på annat sätt än 

genom sådan utbildning eller praktisk tjänstgöring som avses i 1 § har 

förvärvat motsvarande kompetens efter ansökan ges legitimation för yrket. 

Ansökan om legitimation prövas enligt 10 § av Socialstyrelsen. Enligt 11 § 

får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela 

föreskrifter om legitimation och annan behörighet för hälso- och 

sjukvårdspersonal. 
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Den som har genomgått utbildning utanför EES eller Schweiz ska efter 

ansökan få behörighetsbevis för ett yrke inom hälso- och sjukvården för 

vilket det finns bestämmelser om legitimation eller annan behörighet i 

Sverige, om han eller hon 

1. har genomgått den kompletterande utbildning och fullgjort den praktiska 

tjänstgöring som behövs för att kunskaperna och färdigheterna ska 

motsvara de svenska kraven, 

2. har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska författningar, och 

3. har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska 

språket. (6 kap. l § patientsäkerhetsförordningen [2010:1396]) 

 

Ett beslut av Socialstyrelsen att avslå en ansökan om behörighetsbevis ska 

innehålla uppgift om i vilka avseenden kompetensen har ansetts 

otillräcklig. (8 kap. 2 § patientsäkerhetsförordningen) 

 

Frågan i målet är om ------------------ har haft rätt att få sin 

psykologutbildning från Iran prövad som grund för svensk 

psykologlegitimation. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen tog i HFD 2011 ref. 18 ställning till om en 

person med en treårig läkarutbildning från Kina hade rätt att få sin 

kinesiska utbildning prövad som grund för svensk läkarlegitimation inom 

ramen för Socialstyrelsens kompletteringsprogram för utländska läkare. 

Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att även om det inte uttryckligen 

framgår av bestämmelsen i 6 kap. l § patientsäkerhetsförordningen, kan 

den bestämmelsen inte anses hindra att Socialstyrelsen – innan den 

hänvisar någon till kompletteringsprogrammet – prövar om den utbildning 

som den sökande åberopar är av sådan omfattning att den är jämförbar med 

de krav som ställs på läkarexamen inom EES-området eller i Schweiz. 

Tvärtom framstår detta enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening som 

rimligt liksom att Socialstyrelsen, om den finner att utbildningen är 
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otillräcklig, hänvisar den sökande att komplettera utbildningen inom ramen 

för grundutbildningen vid de medicinska fakulteterna. Högsta 

förvaltningsdomstolen fann således att det inte föreligger något formellt 

hinder för Socialstyrelsen att avslå en ansökan om kompetensbevis på den 

grunden att skillnaden mellan en sökandes läkarutbildning och den svenska 

läkarutbildningen är alltför stor. 

 

Förvaltningsrätten bedömer att Högsta förvaltningsdomstolens uttalanden 

om vad som gäller för prövning av utländsk utbildning som grund för 

svensk läkarlegitimation även kan tillämpas i fråga om prövning av 

utländsk utbildning som grund för svensk psykologlegitimation. Om 

skillnaden mellan den utbildning som den sökande åberopar och den 

svenska psykologutbildningen är alltför stor kan ansökan om prövning 

alltså avslås. Socialstyrelsen har i det överklagade beslutet angett att ------------------

 utbildningar inte till innehållet är likvärdiga 

med den svenska utbildningen på högskolans psykologprogram eftersom 

hennes utbildning bl.a. inte innehåller arbets- och organisationspsykologi. ------------------

 anför två svenska lärosäten där ledarskaps- och 

organisationspsykologi respektive arbets- och organisationspsykologi 

omfattar mindre än en termins studier inom psykologprogrammet. 

Socialstyrelsen har inte bestridit att det förhåller sig på detta sätt vid de 

angivna svenska psykologprogrammen. Förvaltningsrätten anser mot 

bakgrund av detta att avsaknaden av kurser i arbets- och 

organisationspsykologi inte kan anses innebära att ------------------

 utbildning inte är likvärdig den svenska 

psykologutbildningen. Den omständigheten att ------------------

utbildning inte innehåller arbets- och organisationspsykologi kan därför 

inte utgöra grund att avslå hennes ansökan. Socialstyrelsen har inte angett 

något annat ämnesområde eller någon annan faktor som innebär att ------------------

utbildning inte kan anses likvärdig den svenska 

psykologutbildningen. 

5



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I STOCKHOLM 
DOM 1107-15 

Allmänna avdelningen  

 

 

Vidare anges i Socialstyrelsens yttrande i målet att Socialstyrelsen avslår 

ansökningar om prövning av utländsk utbildning som grund för svensk 

psykologlegitimation om sökanden bedöms ha ett kompletteringsbehov 

som gäller mer än språk, kurs i samhälls- och författningskunskap samt 

praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) på grund av de svårigheter 

sökande från tredjeland har haft att komplettera sina 

tredjelandsutbildningar. Förvaltningsrätten bedömer att i de fall då den 

sökandes utbildning är av sådan omfattning att den är jämförbar med en 

svensk psykologutbildning, saknas stöd i gällande bestämmelser att avslå 

ansökan istället för att ange behövliga kompletteringar endast på grund av 

svårigheten att hitta lämplig kompletteringsutbildning.  

 

Förvaltningsrätten finner därför att det inte har kommit fram att 

Socialstyrelsen har haft skäl att avslå ------------------ansökan 

om prövning av utländsk utbildning som grund för svensk legitimation som 

psykolog. Det överklagade beslutet ska därför upphävas och målet visas 

åter till Socialstyrelsen för ny handläggning av ------------------ 

ansökan. 

 

Förvaltningsrätten bedömer att det är en fråga för Socialstyrelsen att 

avgöra huruvida ett utlåtande från en sakkunnig behöver begäras in för att 

kunna bedöma om ------------------ utbildning kan läggas till 

grund för svensk legitimation som psykolog samt vilka eventuella 

kompletteringar som behöver göras. Det som ------------------ 

har anfört om att Socialstyrelsen bör ta in ett sakkunnigyttrande föranleder 

därför ingen åtgärd från förvaltningsrätten. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns 

i bilaga 2 (DV 3109/1A). 

 

 

Ulrika Melin 

Chefsrådman 

 

Nämndemännen Ulric Andersen, Mia Hinndal Bellander och Birgitta 

Thulin har deltagit i avgörandet. 

 

Elisabeth Kornfeldt har föredragit målet. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Stockholm.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 
de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 

 

 

Bilaga 2




