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Intyg om aktuell yrkesbehörighet 

Namn Helena Maria Sofia Håkansson Forthmeijer

Födelsedatum 1971-01-11

Personnummer 710111-5009

Yrke          Tandläkare 

Datum för legitimation/
registrering 1999-01-15

Yrkeskvalifikation som hälso- och sjukvårdspersonal
Helena Maria Sofia Håkansson Forthmeijer är legitimerad tandläkare i 
Sverige.

Yrkesbehörighet
Helena Maria Sofia Håkansson Forthmeijers legitimation är inte 
återkallad eller begränsad i Sverige.

             
Stockholm den 2022-02-10

För Socialstyrelsen

Beatrice Norrbacka
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Informationen i detta intyg är hämtad från Socialstyrelsens register över 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). Registret innehåller 
bland annat uppgifter om yrke, specialistkompetens, förskrivningsrätt, 
datum för utfärdande av legitimation och specialistkompetens samt 
uppgifter om återkallelse av legitimation, prövotid och begränsning av 
förskrivningsrätt. Behörighetskontroll i registret kan göras genom att 
kontakta Socialstyrelsen, e-post: hosp@socialstyrelsen.se.

mailto:hosp@socialstyrelsen.se
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Från och med 1 maj 2021 signerar och stämplar 
Socialstyrelsen inte längre intyg som utfärdas på svenska.
Som en del av Socialstyrelsens digitaliseringsprocess signerar och stämplar vi 
inte längre intyg om behörighet som utfärdas på svenska. Detta gäller intyg 
utfärdade från och med den 1 maj 2021, oavsett när ansökan om intyget kom 
in till Socialstyrelsen.

Information om en persons aktuella svenska yrkesbehörighet finns registrerad 
i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
(HOSP). Registret innehåller bland annat uppgifter om yrke, 
specialistkompetens, förskrivningsrätt, datum för utfärdande av legitimation 
och specialistkompetens samt uppgifter om återkallelse av legitimation, 
prövotid och begränsning av förskrivningsrätt. 

Kontroll av aktuell yrkesbehörighet i registret kan göras genom att kontakta 
Socialstyrelsen, e-post: hosp@socialstyrelsen.se.

From May 1 2021, Certificates of Good Standing issued 
in Swedish by The National Board of Health and Welfare 
in Sweden do no longer contain a personal signature or 
watermark-seal 
From May 1 2021, Certificates of Good Standing that are issued in Swedish 
by The National Board of Health and Welfare in Sweden (Socialstyrelsen) do 
no longer contain a personal signature or watermark-seal. Certificates that are 
issued in English by Socialstyrelsen will still have a personal signature and 
watermark-seal.

Socialstyrelsen maintains a register of licensed health care professionals 
(HOSP). The register contains for example names, professions, specialist 
titles, the right to prescribe pharmaceutical products and any suspensions, 
prohibitions and limitations of the right to practice. 

Inquiries regarding a person´s current professional status can be made to 
Socialstyrelsen, e-mail: hosp@socialstyrelsen.se.


