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Granskning av kontroll av legitimation mm vid anställning och inhyrning av personal 

Sammanfathting 
Utifrån genomförd bedömning av risk och väsentlighet har revisorerna i Region 
Norrbotten beslutat att genomföra en granskning av regionens rutiner för kontroll av 
legitimation, utbildning och lämplighet. Granskningen har genomförts av PwC under 
våren 2017. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfråga: Har Regionstyrelsen säkerställt en 
ändamålsenlig kontroll av anställd och inhyrd personal utifrån legitimation, utbildning 
och lämplighet? 

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att Regionstyrelsen brister i säker
ställandet av att kontrollera anställd och inhyrd personal i legitimationsyrken. 

Vi har genom vår granskning upptäckt 25 personer (19 inhyrda läkare och 6 anställda 
sjuksköterskor) där gällande svensk legitimation inte har kunnat uppvisas, vilket är klart 
otillfredsställande. Vi har innan rapportens färdigställande informerat regionen om detta 
för att möjliggöra skyndsam hantering av dessa fall. Det är också en klar brist att egna, 
bakåtriktade kontroller inte har gjorts av personal som arbetar inom legitimationsyrken. 

Vi bedömer att det finns en övergripande styrning då kontroll av legitimation ingår i 
rekryteringsprocessen och vid inhyrning av personal på ett tydligt sätt. Det finns dock 
brister i tillämpningen. Det är därför väsentligt att åtgärder vidtas för att säkerställa att 
legitimationskontroller och övriga kontroller genomförs i organisationen. 

Den sammanfattade revisionella bedömningen bygger på bedömningarna av de respektive 
kontrollmålen, som summeras nedan och återfinns i sin helhet i slutet av respektive 
avsnitt i rapporten. 

Kontrollmål 
Det finns dokumenterade regler och rutiner för kontroll av 
legitimation, utbildning och referenser vid anställning och 
inhyrning av läkare och sjuksköterskor. 

Det finns dokumenterade rutiner för att kontrollera om en 
sökande har varit eller är under utredning vid ett annat 
landsting. 

Regler och rutiner är väl kända i verksamheterna. 

Verksamheterna följer fastställda regler och rutiner. 

Juni2017 
Region Norrbotten 
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Bedömning 
Till övervägande del 
uppfyllt. 

Delvis uppfyllt. 

Delvis uppfyllt. 

Ej uppfyllt. 
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Granskning av kontroll av legitimation mm vid anställning och inhyrning av personal 

1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ansvarar vårdgivaren för att hälso- och sjukvårds
personal har den kompetens som krävs för att tillgodose patientsäkerheten. Detta innebär 
bland annat att arbetsgivaren ska kontrollera att den som anställs har rätt behörighet och 
nödvändiga språkkunskaper för att utöva yrket. 

Av granskningar som inspektionen för vård och omsorg (NO) har genomfört framgår att 
landsting och regioner vid flera tillfällen anställt personer i legitimationsyrken trots att de 
saknat giltig legitimation. 

Utifrån en bedömning av risk och väsentlighet har revisorerna i 2017 års revisionsplan 
beslutat att genomföra en granskning av regionens rutiner för kontroll av legitimation, 
utbildning och lämplighet. 

1.2. Revisions.fråga 
Har regionstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig kontroll av anställd och inhyrd 
personal utifrån legitimation, utbildning och lämplighet? 

1.3. Kontrollmål 
För att besvara revisionsfrågan har granskningen utgått från följande kontrollmål: 

• Det finns dokumenterade regler och rutiner för kontroll av legitimation, utbildning 
och referenser vid anställning och inhyrning av läkare och sjuksköterskor. 

• Det finns dokumenterade rutiner för att kontrollera om en sökande har varit eller 
är under utredning vid ett annat landsting. 

• Regler och rutiner är väl kända i verksamheterna. 

• Verksamheterna följer fastställda regler och rutiner. 

1.4. Revisionskriterier 
För att besvara revisionsfrågan har granskningen utgått från följande revisionskriterier: 

• Kommunallagen kap. 7 § 

• Socialstyrelsens föreskrifter för arbetsgivare till hälso- och sjukvårdspersonal 

• Region Norrbottens regler och rutiner vid anställning och inhyrning av personal. 

1.5. Avgränsning 
Granskningen omfattar regionstyrelsen. 

Granskningen är avgränsad till kontroller vid anställning och inhyrning av läkare, 
sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster /fysioterapeuter. 

Juni2017 
Region Norrbotten 
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Granskning av kontroll av legitimation mm vid anställning och inhyrning av personal 

1.6. Metod 
Vi har genomfört dokumentstudier av relevanta styrdokument och rutiner såsom rutin
beskrivning för personal- och löneadministration, rutinbeskrivning för rekrytering, 
ramavtal avseende bemanningstjänster och avrop frän ramavtal. 

Intervjuer har genomförts med följande centrala funktioner: regionens HR-direktör, HR
strateg inom personalförsörjningsomrädet, HR-chefer för divisionerna närsjukvärd, 
länssjukvärd och folktandvård, samt rekryterare. Utöver dessa har vi även intervjuat 12 

verksamhetschefer /chefer (divisionerna närsjukvärd, länssjukvärd och folktandvård har 
ingått i urvalet). 

Anställda och inhyrda läkares och sjuksköterskors behörigheter har kontrollerats genom 
genomgång av personallistor och samkörning med Socialstyrelsens register över 
legitimerad hälso- och sjukvärdpersonal och tillhörande kompletterande kontakter med 
Socialstyrelsen och HR-funktionen inom Region Norrbotten. 

Rapporten har faktakontrollerats av de intervjuade innan färdigställande. 

Juni 2017 
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Granskning av kontroll av legitimation mm vid anställning och inhyrning av personal 

2. Utgångspunkter 

2.1. Kommunallagen 
Det framgår enligt kommunallagen 6 kap. 7 § att: 

Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av 
en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag 
(1999:621). 

2.2. Socialstyrelsens föreskrifter 
Det finns inom den svenska hälso- och sjukvården 21 reglerade yrken som Socialstyrelsen 
utfärdar legitimation eller kompetensbevis för. De 21 yrkestitlarna inkluderar: 

Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, 
kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, 
receptarie, röntgensjuksköterska, sjukgymnast, sjukhusfysiker, sjuksköterska, 
tandhygienist och tandläkare. 

Samtliga av de 21 yrkestitlarna är skyddade, vilket innebär att de endast får användas av 
dem som är legitimerade eller som gör föreskriven praktiskt tjänstgöring. Av de 21 

yrkestitlarna har 5 yrken, apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare, så 
kallad ensamrätt till yrket. Detta innebär att endast de som har svensk legitimation får 
utföra yrkenas reglerade arbetsuppgifter. 

Det framgår i föreskrifterna att den som olovligen använder en skyddad yrkestitel kan 
dömas till böter. En verksamhet som inte uppfyller de krav som framgår av lagar och 
andra föreskrifter kan bli föremål för föreläggande och förbud. Slutligen framgår även att 
det är inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsyn över hälso- och 
sjukvården. 

Information om aktuella uppgifter om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal finns att 
tillgå i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). Uppgifterna i 
registret används för upplysning om personalens behörighet till apotek, arbetsgivare och 
allmänhet, samt för tillsyn. Uppgifterna som finns i registret kommer i huvuddel från 
hälso- och sjukvårdspersonalens ansökningar om legitimation. Därtill hämtas vissa 
uppgifter även från "Svensk utbildningsnomenklatur" och folkbokföringen. 

Juni 2017 
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3. Iakttagelser och bedömningar 
3.1. Regler och rutiner for kontroll 

Det finns dokumenterade regler och rutiner för kontroll av legitimation, utbildning 
och referenser vid anställning och inhyrning av läkare och sjuksköterskor. 

Det finns dokumenterade rutiner för att kontrollera om en sökande har varit eller 
är under utredning vid ett annat landsting. 

2014 centraliserades HR- avdelningen inom Region Norrbotten och utgör idag en stöd
funktion. Från och med maj 2017 kommer ytterligare förändringar av organisationen att 
ske. 

HR-avdelningen består av en HR-direktör och tre HR-strateger med inriktningar mot 
arbetsmiljö, arbetsrätt respektive rekrytering. Utöver HR-avdelningen finns inom division 
Service ett verksamhetsområde som heter HR-verksamhetsstöd (HRVS). HRVS består av 
6 HR-specialister med olika inriktningar, 3 personer med inriktning utlandsrekrytering 
och 22 HR-partners som arbetar närmare verksamheten i HR-frågor. 

Från och med maj 2017 kommer HR-funktionen att omorganiseras vilket innebär att 
ungefär hälften av medarbetarna i HRVS kommer att överföras till divisionerna för att 
arbeta med strategiska kompetensförsörjningsfrågor i verksamheten. Övriga medarbetare 
inom HRVS delas in i tre olika team med varsin inriktning - kompetensförsörjning, 
arbetsrätt/lönebildning respektive arbetsmiljö/hälsa. Det kommer även att lanseras en ny 
funktion, HR-direkt för att öka tillgängligheten för stöd i HR-frågor. HR-direkt är en 
helpdesk som bemannas av medarbetarna i de olika teamen i HRVS. 

3.1.1. Processen vid anställning av personal 
Region Norrbotten har sedan 2014 en övergripande rekryteringsprocess. Processen finns i 
regionens interna system och har klickbara steg (totalt 7 steg). Rutinen för rekryterings
processen är en del av kompetensförsörjningsprocessen och beskrivs i regionens 
chefsguide. 

Enligt guiden skall rekryteringsprocessen inledas med en behovsanalys i vilken det 
fastställs hur det upplevda behovet kan tillgodoses, antingen via kompetensutveckling av 
befintlig personal, uppgifts-/kompetensväxling eller rekrytering. Behovsanalysen görs av 
ansvarig chef i samarbete med HR-partner eller kompetenschef. 

HR ansvarar för rekryteringsannonsen. Annonsen upprättas utifrån ifylld kravprofil (tas 
fram ansvarig chef tillsammans med HR-partner). Rutinen för annonsering varierar inom 
regionen, Divisionerna Närsjukvård och Länssjukvård har en rutin medan övriga 
divisioner har en annan. Vid rekrytering av legitimationsyrken anges kravet på 
legitimation i kravprofilen och annonseringen. 

Juni2017 
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Referenstagning ingår på ett tydligt sätt i den dokumenterade guiden för Rekryterings
processen. Referenstagning görs av ansvarig rekryterare. Det finns på intranätet 
specificerat vilka krav som gäller på referenstagarna samt mallar, färdiga frågebatterier 
och tips inför referenstagning. 

När processen når slutskedet och anställning skall göras hänvisas i guiden till en särskild 
rutin för anställning av medarbetare till befattning med legitimationskrav. Enligt denna 
framgår tydligt att avtal om tillsvidareanställning inte får tecknas om inte legitimations
bevis uppvisats. Utöver att giltigt legitimationsbevis uppvisats skall kontroll även göras 
gentemot Socialstyrelsen. Det framgår dock inte vem som ansvarar för att kontrollen 
utförs eller hur kontrollen skall dokumenteras. Vid genomförda intervjuer framkommer 
att kontroll av legitimation kan utföras av HR men ansvaret för att kontrollen har utförts 
åligger anställande/ansvarig chef. 

Sedan 2007 finns det på anställningsavtalet en särskild ruta som skall kryssas i där 
ansvarig chef intygar att legitimation har uppvisats eller kontrollerats. Vid intervjuerna 
framkommer att det är samma anställningsavtal som skall användas vid samtliga typer av 
anställningar med undantag för intermittenta timanställningar. 

Vi har i granskningen noterat att rutinen för anställning av medarbetare som har 
legitimationskrav endast avser tillsvidareanställningar. Vi har även noterat utifrån 
genomförda intervjuer att det råder tveksamhet kring huruvida anställningsavtalen vid 
visstidsanställningar innehåller ovan nämnda ruta för intygande av att kontroll av 
legitimation skett. Vid intervjuer med HR skall samma anställningsavtal användas men 
vid intervjuer med verksamhetschefer har framgått att rutan saknas på visstidsavtal. 

Vid intern rekrytering skall processen kring kontroll av legitimationer vara densamma 
som vid extern rekrytering. 

Anställningsavtalet skapas av cheferna i HR-systemet, med undantag för de intermittenta 
avtalen som görs på en blankett och skickas till HR-partner för registrering i systemet. 
När en anställd är upplagd i HR-systemet överförs uppgifterna till regionens HSA
katalog.1 

I intervjuerna framkommer att regionen sedan en kort tid tillbaka har infört en 
automatisk kontroll där informationen i HSA-katalogen körs mot Socialstyrelsen. 
Körningen görs medjämna mellanrum under nattetid och resulterar i en sk "difflista". 
Difflistan innefattar samtliga personer för vilka informationen hos Socialstyrelsen skiljer 
sig ifrån de i HSA-katalogen angivna uppgifterna. Genomgång av difflistan görs av 
personer som arbetar med HSA-systemet men tanken är att kontrollen skall kunna göras 
av ansvariga på HR. 

Samtliga inkomna handlingar skall enligt uppgifts sparas i personakt hos HR. 

1 HSA-katalogen är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och 
verksamheter inom svensk vård och omsorg. 
Juni 2017 7av16 
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De erhållna rutinerna har inte innefattat information om kontroller mot Inspektionen för 
Vård och Omsorg (IVO), och belastningsregistret och i vilken utsträckning dylika 
kontroller skall göras. 

Utlandsrekrytering 

Det finns ett särskilt team för utlandsrekrytering inom Region Norrbotten sedan juni 
2016. Rutinen för utlandsrekrytering är ej färdigställd men är under arbete. Det finns en 
utarbetad ansvarsmatris och checklista som beskriver delar av processen men även 
integrationen av rekryterad personal. 

Vid utlandsrekrytering sköts legitimationskontrollen av HR. Anställningsavtalet är dock 
detsamma som vid rekryteringar inom Sverige. 

I granskningen har framkommit att Division Folktandvård hanterar processen avseende 
utlandsrekrytering själva. Det har även skett utlandsrekrytering av cheferna utan teamets 
inblandning men i huvudsak sker kontakt med teamet vid utlandsrekrytering. 

3.1.2. Processen vid inhyrning av personal 
Inhyrning av personal sker genom avrop ifrån ett ramavtal som Region Norrbotten 
tecknat med ett antal leverantörer. Vid granskningstillfället har dock avtalet löpt ut, 
granskningen har därmed utgått ifrån ett exempel på avtal som har använts. 

Primärvården uppges ha ett särskilt ramavtal för inhyrning av personal. Ramavtalet har 
tagits del av i granskningen och i det fastställs att leverantören skall uppvisa kopia på 
svenskt legitimation. 

Primärvården har även ett annat avtal avseende fasta läkare till hälsocentralerna. Avtalet 
har tagits del av i granskningen och i det fastställs att leverantören på anmodan skall 
medha underlag som styrker att bemanningen uppfyller ställda krav. 

Avrop av ramavtal görs av en särskild avropsenhet som skall säkra processen. 

Vid inhyrning av personal är hanteringen kring legitimationskontroller annorlunda 
jämfört med vid anställning. I ramavtalet med leverantörerna fastställs att ansvaret för 
kontroll av legitimation och behörigheter åligger leverantören. Leverantören skall även 
göra kontroller gentemot IVO. Informationen skall sedan skickas tillsammans med avtal 
till Region Norrbotten. 

I granskningen har ett exempel på avtal för inhyrning av sjuksköterskor inhämtats. Av 
avtalet framgår att leverantören intygar och bekräftar att inhyrd sjuksköterska har: 

• Godkänd ID-handling 
• Giltig svensk yrkeslegitimation 
• Har kompetens och erfarenhet för att utföra arbetsuppgifter i enlighet med detta 

avtal 
• Inte genomgår prövoperiod eller har anmärkning ifrån Socialstyrelsen 
• Sjuksköterskan ska inte ha några pågående ärenden eller varningar hos 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 

Juni2017 
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Vidare anges i avtalet att om leverantören bryter mot kraven som anges avseende 
sjuksköterskans kompetens, erfarenhet och särskilda krav anses det utgöra en väsentlig 
brist i uppdragets utförande med vite och eventuell hävning och återbetalning som följd. 

Region Norrbotten gör inga egna kontroller av inhyrd personal gentemot Socialstyrelsen. 

Bedömning 
Kontrollmålet gällande dokumenterade regler och rutiner för kontroll av legitimation, 
utbildning och referenser vid anställning och inhyrning av läkare och sjuksköterskor be
döms till övervägande del vara uppfyllt. 

Det finns idag gemensamma och fastställda regler och rutiner för kontroll av legitimation 
och utbildning vid anställning samt inhyrning av personal och dessa är tillgängliga på 
intranätet. Vi bedömer att det på ett tydligt sätt framgår att legitimationskontroll ska 
göras både i de egna rutinerna vid anställning och i de krav som ställs på leverantörer av 
inhyrd personal. Rutinen för legitimationskontroll vid anställning bör dock ses över så att 
det på ett tydligt sätt även innefattar andra typer av anställningar än 
tillsvidareanställningar samt en tydlig instruktion om dokumentation av utförd kontroll. 
Det görs inte regelmässigt någon ny kontroll när personal byter tjänst inom regionen 
vilket vi anser är en brist som bör åtgärdas. 

Vi bedömer även att det på ett tydligt sätt på anställningsavtalet framgår att kontroll av 
legitimation skall göras vid tillsvidareanställning. Detta eftersom det finns en särskild ruta 
på anställningsavtalen med undantag för intermittenta timanställningar som ska kryssas i 
av påskrivande chef om att legitimationskontroll har genomförts. Vi finner det dock 
väsentligt att det säkerställs att kontroll även görs vid alla typer av anställningar för 
personal inom legitimationsyrken. Enligt intervjuer med verksamhetschefer förekommer 
dock anställningsavtal ute i organisationen där rutan om legitimationskontroll saknas. 

Gällande referenstagning har vi noterat att det finns dokumenterade rutiner kring 
förfarandet. 

Kontrollmålet gällande rutiner för att kontrollera om en sökande har varit eller är under 
utredning vid ett annat landsting eller hos annan bedöms delvis vara uppfyllt. 

Kontrollen ingår inte på ett tydligt sätt i anställningsprocessen men vid inhyrning av 
personal. 

Vi rekommenderar att det görs en översyn av rutinerna utifrån de förändringar som görs 
inom HR-organisationen för att säkerställa dess aktualitet. Vi ser även det som väsentligt 
att ett nytt ramavtal tecknas för inhyrning av personal samt att det i avtalet fastställer 
ansvaret för kontroll av legitimation och utbildning, eventuella anmälningar hos IVO eller 
HSAN samt utdrag ur belastningsregistret vid inhyrningen. 

Det är även av vikt att rutinen för utlandsrekrytering - som är under arbete - färdigställs. 
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3.2. Kännedom i verksamheten 

Regler och rutiner är väl kända i verksamheterna. 

3.2.1. Iakttagelser 
Gällande rutinen för rekrytering har vi noterat att kännedomen varierar i organisationen. 
Cheferna har kännedom om rutinens existens men det finns en osäkerhet avseende vissa 
delar av processen. 

Vi har vid genomförda intervjuer noterat att kännedomen om utförandet och omfatt
ningen av kontrollerna varierar. Flertalet av de intervjuade cheferna har ej haft kännedom 
om att kontroll skall göras mot Socialstyrelsen enligt den befintliga rutinen utan begär 
endast att legitimation uppvisas innan anställning görs. Dokumentation av utförd kontroll 
sker främst genom kopiering av legitimation till personakt. 

Vid intern rekrytering sker ingen systematisk kontroll av legitimation utan fokus ligger på 
referenstagning. Vid interna byten av tjänst förutsätts att den sökande redan är behörig 
och att legitimation har kontrollerats tidigare. 

Referenstagning anges tydligt i rutinen för rekrytering och utifrån genomförda intervjuer 
kan vi konstatera att det finns en god kännedom om rutinen kring referenstagning. 
Flertalet chefer uppger dock att de inte känner till eller använder mallarna som finns för 
referenstagning. 

Gällande kontroller mot IVO har det vid intervjuerna framkommit att detta inte görs 
systematiskt i samband med anställning utan endast på förekommen anledning. Vi har 
noterat att cheferna ej har kännedom om huruvida kontroll mot IVO skall göras utifrån de 
befintliga rutinerna. 

I granskningen har framkommit att HR alltid involveras vid en rekrytering/ anställning av 
personal men att omfattningen varierar. HR är främst involverade i arbetet med annons, 
inkomna ansökningar och vid anställning och lönesättning. 

Utifrån genomförda intervjuer kan vi även konstatera att cheferna upplever att HR utgör 
ett stöd avseende rekrytering och anställning och att samarbetet upplevs fungera relativt 
väl. Det önskar dock till viss del ett närmare stöd från HR kring just legitimations
kontrollerna. 

Gällande inhyrning av personal anges av cheferna att ansvaret för kontroll av legitimation 
och eventuella anmärkningar hos IVO åligger leverantören. Utifrån genomförda intervjuer 
kan konstateras att det är känt i organisationen att kontroller görs av leverantören. 

3.2.2. Bedömning 
Vi har i granskningen noterat att det finns en relativt god kännedom rekryterings
processens existens men att innehållet i rutinen avseende kontrollernas utförande och 
omfattning behöver tydliggöras. Det är behöver även tydliggöras och kommuniceras kring 
kontroller av anställda hos IVO. 
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Kännedomen om legitimationskontroller vid inhyrning av personal är god. 

IKontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.I 

3.3. Fögsamhet till regler och rutiner 

Verksamheterna följer fastställda regler och rutiner? 

3.3.1. Iakttagelser 
Följsamheten kring rutinen avseende rekrytering är varierande. Ett område med relativt 
låg följsamhet till rutinen är hur kontroll av legitimation sker. Majoriteten av cheferna gör 
ingen kontroll mot Socialstyrelsen i enlighet med rutinen utan begär endast att examens
bevis och handling från Socialstyrelsen uppvisas. Baserat på intervjuerna med ett flertal 
verksamhetschefer sker dokumentation av utförda kontroller i låg utsträckning. 

Vid intern rekrytering har vid intervjuerna framkommit att kontroll av legitimationer görs 
i låg omfattning. Sådana kontroller förutsätts ofta ha gjorts i samband med personens 
första anställning. Referenstagning sker dock alltid vid interna rekryteringar. 

Samtliga intervjuade chefer har framhållit vikten av referenstagning i samband med 
rekrytering och utifrån genomförda intervjuer kan vi konstatera att referenstagning sker i 
hög grad. Den utarbetade referenstagningsmallen används i varierande utsträckning. 

Vi har i granskningen noterat att befintliga rutiner inte på ett tydligt sätt innefattar 
kontroller gentemot IVO eller belastningsregistret. Vi kan utifrån genomförda intervjuer 
konstatera att sådana kontroller görs i låg utsträckning vid anställning av personal. Vid 
inhyrning av personal ingår dylika kontroller i ramavtalet med leverantören. 

Region Norrbotten har i anställningsavtalen tydliggjort att kontroll av legitimation skall 
göras genom att införa en ruta som kryssas i och därmed intygar ansvarig chef att kontroll 
har gjorts. I genomförda intervjuer framkommer att samtliga chefer inte kryssar i rutan 
utifrån att kontroll inte alltid görs (tex vid intern rekrytering). Vid timanställning och 
även ibland vid visstidsanställning har vi noterat att cheferna använder anställningsavtal 
som inte har denna ruta om legitimationskontroll. 

Kopior på legitimation sparas enligt genomförda intervjuer i personakt. Någon annan 
dokumentation av legitimationskontroller görs inte i någon vidare utsträckning. Ett antal 
chefer har egen dokumentation kring genomförd kontroll, i de flesta fall utgörs den av en 
egen kopia på legitimationen. 

Vid intervjuerna har framkommit att det inte har gjorts några särskilda kontroller eller 
stickprov innan införandet av körningen mellan HSA-katalogen och Socialstyrelsen. 
Kontrollerna uppges dock inte vara kompletta vid granskningstillfället. 
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3.3.2. Kontroll av anställda 
I slutet av mars 2017 skickades personalförteckning med uppgifter om samtliga anställda 
läkare, sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster och fysioterapeuter i Region 
Norrbotten in till Socialstyrelsen för verifiering av behörigheter. Totalt gällde det 3 402 
individer för vilka legitimation kontrollerades mot HOSP, Socialstyrelsens register över 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

Svar lämnades av Socialstyrelsen som skickade tillbaka en lista med legitimationer och 
utbildning för respektive anställd. I listan framgick att det var 94 sjuksköterskor, 2 läkare, 
15 tandläkare och 3 fysioterapeuter/sjukgymnaster som inte hittades i HOSP-registret vid 
en första kontroll. För dessa gjordes en manuell kontroll hos Socialstyrelsen. I den 
manuella kontrollen framgick att 24 sjuksköterskor, 1läkare,10 tandläkare och 2 
fysioterapeuter hade legitimation hos Socialstyrelsen. Utöver detta framgick följande: 

• 1 läkare har utländsk legitimation och vars ansökan som behandlas av 
Socialstyrelsen. 

• 1 sjuksköterska har tidsbegränsad legitimation. 

• 3 tandläkare har utländsk legitimation och vars ansökningar är under behandling 
hos Socialstyrelsen. 

• 2 tandläkare arbetar utan legitimation men har särskilt förordnande av 
Socialstyrelsen som är giltigt under en begränsad tid (slutdatum under sommaren 
2017). 

Efter de manuella kontrollerna kvarstod därmed ytterligare 70 personer (1 fysio
terapeut/sjukgymnast och 69 sjuksköterskor) för vilka legitimation inte funnits hos 
Socialstyrelsen. 

Region Norrbotten har tagit del av listan på kvarstående personer samt personer som har 
legitimation under utredning, särskilt förordnande, begränsningar etc. Region Norrbotten 
har därigenom givits möjligheten att göra en egen, fortsatt kontroll av dem, vilket 
resulterade i att förklaringar lämnades för 64 personer (1 fysioterapeut, 63 
sjuksköterskor). Fysioterapeuten var felregistrerad i HSA-katalogen. Gällande 
sjuksköterskorna har 9 personer legitimation men har bytt namn sedan ansökan, 1 har 
arbetat som medicinsk sekreterare och är pensionerad samt att 52 av sjuksköterskorna 
arbetar som barnsköterskor och skulle ej ha omfattats av kontrollen. 1 sjuksköterska har 
tidsbegränsad legitimation och kommer att göra en ansökan när den löpt ut. 

Efter ovanstående kontroller och justeringar kvarstår dock 6 sjuksköterskor där svensk 
legitimation inte har kunnat styrkas hos HOSP. I tabellen på nästa sida återfinns en 
redovisning från verksamheten över de kvarvarande personerna. 
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Tabell 1. Resultat från kontroll av anställda 

Antal Yrke 

2 Sjuksköterskor 

2 Sjuksköterskor 

1 Sjuksköterska 

1 Sjuksköterska 

Kommentar /Status (baseras på respons från 
HR-funktionen inom Region Norrbotten) 
Ingen legitimation har funnits hos Socialstyrelsen. 
Enligt Region Norrbotten skall personerna ha en 
utländsk legitimation men inte svensk. Ansökan har 
lämnats in till Socialstyrelsen och under hand
läggningen arbetar de med andra arbetsuppgifter. 
Ingen legitimation har funnits hos Socialstyrelsen. 
Enligt Region Norrbotten skall personernas kopia på 
legitimationer finnas i personakterna. Utredning pågår. 
Ingen legitimation har funnits hos Socialstyrelsen. 
Enligt Region Norrbotten har ansökan lämnats in till 
Socialstyrelsen nu och under handläggningen arbetar 
de med andra arbetsuppgifter. 
Ingen legitimation har funnits hos Socialstyrelsen. Har 
vid granskningstillfället andra arbetsuppgifter enligt 
Region Norrbotten men har tidigare arbetat som 
sjuksköterska inom regionen. Utredning pågår. 

3.3.3. Kontroll av inhyrd personal 
I granskningen har erhållits ifrån verksamheten en förteckning över inhyrda läkare, 
sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster och fysioterapeuter som arbetat inom Region 
Norrbotten under perioden fram till den 8 mars 2017. Totalt rör det sig om 385 hyrläkare, 
124 hyrsjuksköterskor, 4 sjukgymnaster/fysioterapeuter och 1 tandläkare. 

Personuppgifterna för samtliga 514 inhyrda läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysio
terapeuter och tandläkare har skickats till Socialstyrelsen för kontroll. Av den första 
kontrollen framgick att det var 34 läkare, 15 sjuksköterskor och 1 fysioterapeut som inte 
hittades i HOSP-registret. För dessa gjordes en ytterligare, manuell kontroll hos 
Socialstyrelsen. 

I den manuella kontrollen framgick att 8 läkare och 12 sjuksköterskor av personerna har 
giltig legitimation, 2 läkare har legitimation i annat land vars ansökningar är under 
prövning hos HOSP, 1 läkare har legitimation i annat land vars ansökan har behandlats av 
Socialstyrelsen och 2 sjuksköterskor har tidsbegränsad legitimation. Men för 1 fysio
terapeut, 1 sjuksköterska och 26 läkare har ej återfunnits legitimation hos Socialstyrelsen. 

Region Norrbotten har tagit del av listan på kvarstående personer och gjort vidare 
kontroller. Kontrollen har påvisat bland annat att fysioterapeuten varit felregistrerad i 
HSA-katalogen och sjuksköterskan har legitimation men har bytt namn varför 
legitimationen inte kunde styrkas hos HOSP. För 7 läkare har förklaringar lämnats; de är 
studenter, underläkare etc och utför inte läkaruppgifter. 
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Efter ovanstående kontroller och justeringar kvarstår dock 19 personer där legitimation 
inte har kunnat styrkas. I tabellen nedan framgår en redovisning från verksamheten över 
de kvarvarande personerna. 

Tabell 2. Resultat från kontroll av inhyrda 

Antal Yrke 

10 Läkare 

5 Läkare 

2 Läkare 

2 Läkare 

3.3.4. Bedömning 

Kommentar /Status (baseras på respons från 
HR-funktionen inom Region Norrbotten) 
Ingen legitimation har funnits hos Socialstyrelsen. 
Enligt Region Norrbotten har personerna varit inhyrda 
och arbetat inom regionen och har dansk legitimation. 
Utredning pågår om personerna har svensk 
legitimation. 
Ingen legitimation har funnits hos Socialstyrelsen. 
Enligt Region Norrbotten är personerna inhyrda vid 
granskningstillfället och har dansk legitimation. 
Personerna är tagna ur tjänst tills svensk legitimation 
kan uppvisas. 
Ingen legitimation har funnits hos Socialstyrelsen. 
Enligt Region Norrbotten är personerna inhyrda vid 
granskningstillfället och har finsk legitimation. 
Personerna är tagna ur tjänst tills svensk legitimation 
kan uppvisas. 
Ingen legitimation har funnits hos Socialstyrelsen. 
Enligt Region Norrbotten pågår en utredning 
tillsammans med bemanningsföretagen kring 
förekomst av svensk legitimation. 

Det finns en osäkerhet kring genomförandet av legitimationskontroller hos cheferna inom 
organisationen. Vi har noterat att få chefer fullt ut gör kontroller mot Socialstyrelsen i 
enlighet med rutinen, kontroller sker dock genom uppvisande av legitimationshandlingar 
men kontrollen gentemot Socialstyrelsen och HOSP görs inte regelmässigt. Enligt vår 
bedömning är det väsentligt att det kommuniceras och tydliggöras utifrån den befintliga 
rutinen vem som ansvarar för att kontrollerna skall utföras, hur kontrollen skall genom
föras och dokumenteras. Vi bedömer att det finns en risk att kontroller inte utförs i till
räcklig omfattning i dagsläget. Utifrån intervjuer har framkommit att verksamhetschefer 
färdigställer avtal utan att rutan om legitimationskontroll ikryssas. 

Efter genomförd kontroll av 3 402 anställda (läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysio
terapeuter och tandläkare) noteras att 6 anställda (varav alla sjuksköterskor) ej åter
funnits i Socialstyrelsens register, och vi har inte kunnat styrka att personerna har giltig 
legitimation. 

När det gäller inhyrd personal visade kontrollen att legitimation saknas för 19 inhyrda 
läkare av de totalt 514 inhyrd personal som arbetat i Region Norrbotten före den 8 mars 
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2017. En fysioterapeut har i underlaget ifrån regionen varit felkodad och har inte arbetat 
som inhyrd under aktuell period vilket var en brist i det erhållna underlaget. 

I Kontrollmålet bedöms vara ej uppfyllt. 

Det är klart otillfredsställande att flera anställda och inhyrda har upptäckts där gällande 
svensk legitimation inte har kunnat uppvisas. Vi har innan rapportens färdigställande 
informerat regionen om detta för att möjliggöra skyndsam hantering av dessa fall. Det är 
också en klar brist att egna, bakåtriktade kontroller av personal inte har gjorts av personal 
som arbetar inom legitimationsyrken. 

Utifrån att gällande svensk legitimation inte har kunnat uppvisas för flera inhyrda läkare 
är det enligt vår bedömning av vikt att regionen genomför kontroller av den personal som 
hyrs in för att arbeta inom legitimationsyrken. 
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