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Sammanfattning  
Utifrån genomförd bedömning av risk och väsentlighet har revisorerna i Region Gotland 

beslutat att genomföra en granskning av regionens rutiner för kontroll av legitimation, 

utbildning och lämplighet. Granskningen har genomförts av PwC Public Sector under pe-

rioden januari-april 2018.  

Granskningen har besvarat följande revisionsfråga: Har regionstyrelsen och hälso- och 

sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig kontroll av anställd och inhyrd personal 

utifrån legitimation, utbildning och lämplighet?  

Vår sammanfattade revisionella bedömning är att regionstyrelsen och hälso- och sjuk-

vårdsnämnden brister i att säkerställa en ändamålsenlig kontroll av anställd och inhyrd 

personal utifrån legitimation, utbildning och lämplighet. 

Vi har genom vår granskning upptäckt fyra personer för vilka legitimation inte har kunnat 

styrkas inom ramen för granskningen, vilket vi bedömer vara otillfredsställande. Vi förut-

sätter att regionen fortsätter arbetet med att klargöra statusen för dessa personer och vid-

tar åtgärder där så behövs. 

Befintliga riktlinjer för rekryteringsprocessen omfattar inte kontroll av legitimation och 

utbildning vid anställning av läkare och sjuksköterskor. Det saknas även tydliga rutiner 

för hur utförda legitimations- och lämplighetskontroller skall dokumenteras. Riktlinjerna 

för rekrytering innefattar dock referenstagning och förfarandet kring det. Vi ser positivt 

på arbetet med att automatisera rekryteringsprocessen men finner det väsentligt att be-

fintliga rutiner ses över och kompletteras med hur och när kontroller avseende legitimat-

ion, utbildning och lämplighet skall ske samt hur genomförda kontroller skall dokumente-

ras.  

Vidare gör vi bedömningen att det är en klar brist att det inte på ett enkelt och samlat sätt 

kan erhållas information om vilka inhyrda läkare och sjuksköterskor som arbetar inom 

hälso- och sjukvården vid en angiven tidpunkt samt att det inte har genomförts bakåtrik-

tade kontroller av redan tidigare anställd personal. Om sådana kontroller hade genom-

förts hade ovan nämnda fall kunnat upptäckas och åtgärdats tidigare. 

Den sammanfattade revisionella bedömningen bygger på bedömningarna av de respektive 

kontrollmålen, som summeras nedan.  

Det finns dokumenterade regler och rutiner för kontroll av legitimation, 

utbildning och referenser vid anställning och inhyrning av läkare och sjuk-

sköterskor?  

Kontrollmålet bedöms ej vara uppfyllt.  

Det finns riktlinjer för rekryteringsprocessen men dessa innefattar inte kontroll av legiti-

mation och utbildning vid anställning av läkare och sjuksköterskor. Det saknas även tyd-

liga rutiner för hur utförda legitimations- och lämplighetskontroller skall dokumenteras. 

Riktlinjerna för rekrytering innefattar dock referenstagning och förfarandet kring det. 
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Det saknas vid granskningstillfället dokumenterade, regionövergripande rutiner som be-

skriver tillvägagångssättet vid inhyrning av personal men i befintliga avtal framgår att 

ansvaret åligger leverantören att bland annat bifoga kopia på legitimation, specialistkom-

petens och utdrag från IVO för verksamheten.  

Det finns dokumenterade rutiner för att kontrollera om en sökande har va-

rit eller är under utredning vid ett annat landsting?  

Kontrollmålet gällande rutiner för att kontrollera om en sökande har varit eller är under 

utredning vid ett annat landsting eller hos annan bedöms ej vara uppfyllt.  

Kontrollen ingår inte i anställningsprocessen men däremot kring inhyrd personal. Vi har 

även noterat att kontroller om det finns några anmälningar eller tillsynsärenden genom 

kontroll mot IVO är inte dokumenterat för anställda personer men det ingår i leverantö-

rens ansvarsområden för inhyrd personal. Regionen bör ta ställning till hur befintliga ru-

tiner i samband med anställning skall kompletteras för att säkerställa att information in-

hämtas. Det saknas även dokumenterade rutiner som beskriver när och om kontroll mot 

belastningsregistret bör göras. 

Regler och rutiner är väl kända i verksamheterna?  

Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt. Kännedomen om befintliga riktlinjer varierar 

inom organisationen.  

Verksamheterna följer fastställda regler och rutiner?  

Kontrollmålet bedöms vara ej uppfyllt. 

Efter genomförd kontroll av 1069 läkare och sjuksköterskor noteras att vi för totalt tre 

anställda (två läkare och en person anställd som sjuksköterska) inte har kunnat styrka 

legitimation, vilket vi bedömer som otillfredsställande.  

När det gäller inhyrd personal visade kontrollen att en läkare av de kontrollerade inhyrda 

läkarna och sjuksköterskorna för vilken vi inte kunnat styrka giltig legitimation hos Soci-

alstyrelsen. 

Vidare är det vår bedömning att det är otillfredsställande att regionen inte har genomfört 

några egna kontroller av redan anställd personal för att se om några olegitimerade har 

anställts av misstag. Det är en brist att sådana kontroller inte har genomförts bakåtriktat. 

Om så skett hade ovan nämnda fall där legitimation hos Socialstyrelsen ej kunnat styrkas 

kunnat upptäckas och åtgärdats tidigare. 

När det gäller inhyrd personal har vi inom ramen för granskningen inte kunnat erhålla 

kompletta listor över all inhyrd personal. Vi bedömer det som otillfredsställande att reg-

ionen inte kan tillhandahålla sådana uppgifter. Regionen behöver kunna redogöra för vil-

ken personal som arbetar inom legitimationsyrken och som medborgarna möter när de 

behöver vård. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ansvarar vårdgivaren för att hälso- och sjukvårdsper-

sonal 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 (IVO) 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 beslutat att genomföra en 

granskning av regionens rutiner för kontroll av legitimation, utbildning och lämplighet. 

1.2. Revisionsfråga 
Har regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 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 6 kap. 6 § 

 Socialstyrelsens föreskrifter för arbetsgivare till hälso- och sjukvårdspersonal 

 Region Gotlands läns regler och rutiner vid anställning och inhyrning av personal. 

1.5. Avgränsning 
Granskningen omfattar regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Granskningen är avgränsad till kontroller vid anställning och inhyrning av läkare och 

sjuksköterskor.  
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1.6. Metod 
Granskningen har bestått av dokumentstudier av regler, rutiner och andra styrande do-

kument, såsom strategisk plan för kompetensförsörjning, riktlinjer för rekrytering och 

verksamhetsplaner.  

Intervjuer har genomförts med HR–direktör, enhetschef för HR-stöd, HR-strateg, HR-

chef inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ansvarig för inhyrning av personal, samt två 

HR-specialister. Utöver detta har fem resursområdes-, verksamhetsområdes och enhets-

chefer inom hälso- och sjukvården intervjuats. 

Samtliga anställdas behörigheter har kontrollerats genom genomgång av personallistor 

och samkörning med Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdperso-

nal och tillhörande kompletterande kontakter med HR-funktionen inom Region Gotland 

och Socialstyrelsen. 

Kontroll har även skett av behörigheterna hos samtliga inhyrda läkare och sjuksköterskor 

som arbetat inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen under vecka 8. Tillvägagångssättet 

har varit detsamma som vid kontrollen av de anställdas behörigheter. 

Rapporten har faktakontrollerats av de intervjuade innan färdigställande.   
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2. Utgångspunkter 

2.1. Kommunallagen 

Det framgår enligt kommunallagen 6 kap. 6 § 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 verk-
samheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal 
angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan. Lag (2017:725).  

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, kiro-

praktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, re-

ceptarie, röntgensjuksköterska, sjukgymnast, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist 

och tandläkare.  

Samtliga av de 21 yrkestitlarna är skyddade, vilket innebär att de endast får användas av 

de som är legitimerade eller som gör föreskriven praktisk tjänstgöring. Av de 21 yrkestit-

larna 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 re-

gistret 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. Där till hämtas vissa upp-

gifter även från ”Svensk utbildningsnomenklatur” och folkbokföringen.  



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

 

April 2018     7 av 16 
Region Gotland  
PwC 

  

 

3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Regler och rutiner för 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? 

3.1.1. Organisation 

Nedanstående organisationsbild beskriver hur Region Gotlands regionstyrelseförvaltning 

är organiserad. 

 

HR-avdelningen ingår i regionstyrelseförvaltningen inom Region Gotland och leds av en 

HR-direktör. Som stöd till HR-direktören finns tre HR-strateger som arbetar inom 

följande områden: 

 Arbetsmiljö och hälsa 

 Lönebildning och förhandlingar 

 Kompetensförsörjning 

HR-avdelningen består av två enheter med varsin enhetschef:  

 HR-stöd 
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 Lön 

Utöver HR-avdelningen har varje förvaltning varsin HR-chef vars uppdrag är att arbeta 

strategiskt inom respektive förvaltning men även att stötta i det operativa arbetet.  

På enheten HR-stöd arbetar HR-specialisterna med att stötta HR-cheferna i ärenden 

inom personalområdet. Stödet till HR-cheferna avser såväl specifika ärenden som stöd i 

det strategiska, övergripande arbetet med projekt och uppdrag. 

Inom HR-stöd finns funktionen HR-support. Hit vänder sig cheferna för att få kontakt 

med HR-specialisterna. En del ärenden löses direkt av HR-support medan andra ärenden 

förmedlas vidare. 

3.1.2. Styrande dokument 

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av ett flertal dokument som berör HR-frågor 

inom Region Gotland. Följande dokument har erhållits: 

 Personalpolicy 

 Kompetensförsörjningsplan 

 Utdrag ur personalhandbok – rekryteringsprocessen 

 Delårsrapport 2017 

 Verksamhetsplan 2018 

 Delegationsordning (antagen av hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-04-20, § 222) 

 

I ovan nämnda dokument beskrivs regionens arbete kring bland annat personal och re-

krytering.  

Personalhandboken finns enligt uppgift tillgänglig på intranätet för samtliga medarbetare 

inom regionen. Personalhandboken innefattar flera delar varav riktlinjer för rekrytering 

är en. 

I erhållna dokument framgår att Region Gotland har ett fokus på kompetensförsörjning 

och rekrytering av bristyrken utifrån sin rådande och även kommande situation. Vi note-

rar även att regionen har en decentraliserad rekryteringsprocess. 
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3.1.3. Processen vid anställning av personal 

I regionens personalhandbok finns ett kapitel som beskriver rekryteringsprocessen, Rikt-

linjer för rekrytering. Bilden nedan återfinns i personalhandboken och ger en översiktlig 

beskrivning av processen. 

 

Personalhandboken inkl. riktlinjerna för rekrytering och rekryteringsprocessen finns en-

ligt uppgift tillgänglig på intranätet. 

Rekryteringsprocessen skall enligt rutinen inledas med upprättande av en kravprofil för 

vilket en särskild instruktion finns. Stöd i upprättandet kan ges av HR-specialist enligt 

rutinen. Kravprofilen utgör sedan grunden för annons, kommande urval och bedömning.  

Annonsen skapas sedan i ett webbrekryteringsverktyg, Visma Recruit. Ansvarig chef upp-

rättar annonsen men kan få stöd av en särskild funktion inom HR-stöd kallad KomJobb 

att publicera och sprida annonsen.  

Efter annonsering sker urval, intervjuer och därefter referenstagning. Detta hanteras i 

regel av rekryterande chef men HR-specialister kan enligt uppgift ge stöd i varierande 

omfattning om chefen önskar. Mallar för referenstagning, intervjuer etc. finns utarbetade 

och länkas till i personalhandboken. 

Den i personalhandboken beskrivna rekryteringsprocessen innefattar inte om, när eller av 

vem som kontroller av legitimation eller lämplighet (t.ex. genom utdrag från belastnings-

registret) skall göras. Av genomförda intervjuer framgår att det saknas dokumenterade 

rutiner för när kontroll av legitimation skall ske, ansvarig för att kontrollen utförs, hur 

kontrollen ska dokumenteras, hur dokument skall förvaras etc. Rutiner saknas även för 

kontroller gentemot IVO. Befintliga rutiner innefattar endast referenstagning.  

Vi har i granskningen noterat en långtgående decentralisering avseende rekryteringspro-

cessen. Ansvaret för rekryteringen åligger rekryterande chef. Enligt verksamhetsföreträ-

dare skall HR-avdelningen fokusera på chefsrekryteringar, vilket innebär att HR-

avdelningen i tämligen låg grad är involverade i rekryteringar av medarbetare.  
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Av delårsrapport 2017 samt genomförda intervjuer framkommer att det pågår ett arbete 

med att automatisera anställningsprocessen. Projektet pågår och skall fortsätta att drivas 

under 2018. Vid intervjuerna erhöll vi inget tydligt slutdatum för projektet. Vi noterar att 

det vid granskningstillfället inte fanns några planer på att legitimations- eller lämplig-

hetskontroller skall omfattas av automatiseringen eller tydliggöras i processen.  

3.1.4. Processen vid inhyrning av personal  

Region Gotland är vid granskningstillfället beroende av inhyrda läkare och sjuksköterskor 

för att klara av sin verksamhet. När granskningen genomförs uppges dock andelen in-

hyrda vara relativt få vilket hänförs till tidsperioden på året (februari-mars). Under som-

martid ökar emellertid andelen inhyrd personal. 

Vid genomförda intervjuer framkommer att cheferna inte endast använder bemanningsfö-

retag för att bemanna under sommartid utan även har direktkontakt med personal som 

har tillsvidareanställningar vid andra sjukhus i landet men som arbetar extra under se-

mestern.  

Vi har i granskningen noterat att det saknas dokumenterade regionövergripande rutiner 

och riktlinjer som beskriver processen och tillvägagångssättet vid inhyrning av personal.  

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns inom verksamhetsområdet service och dia-

gnostik en enhet som kallas bemanningstjänster. Vid enheten finns en utsedd handläggare 

som arbetar specifikt med inhyrning av personal till Visby sjukhus, primärvården och 

psykiatrin. Övriga enheter har enligt uppgift ingen utsedd handläggare som arbetar med 

inhyrning. Hur inhyrning av personal går till varierar således inom organisationen. 

Handläggaren på bemanningstjänster genomför avrop från gällande ramavtal på uppdrag 

av verksamheterna. Det finns dock ingen dokumenterad rutin som anger att kontakten 

skall gå via handläggare, men uppges fungera väl i praktiken. Handläggaren hanterar se-

dan alla kontakter med leverantören, överlämnar leverantörens förslag till verksamheten 

samt återkopplar eventuella brister till leverantören.  

För de enheter som ej har tillgång till en handläggare hanteras inhyrningen av respektive 

chef som gör avrop ifrån de avtal som finns med bemanningsföretag. Chefen hanterar 

sedan själv kontakterna med leverantören. 

Vi har inom ramen för granskningen tagit del av exempel på avrop som gjorts. I dessa 

framgår att det är leverantörens ansvar att tillsammans med förslag på individ överlämna 

kopior på legitimation, bevis om specialistkompetens, aktuellt CV, utdrag ifrån HSAN 

m.m.  Vid intervjuer framhålls att ansvaret för kontroll av legitimation åligger leverantö-

ren men att en del väljer att göra en extra kontroll.  

I granskningen framkommer att det pågår en upphandling av nya ramavtal för inhyrning 

av personal. De nuvarande avtalen löper ut i september i år.  
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3.1.5. Bedömning 

Kontrollmålet gällande dokumenterade regler och rutiner för kontroll av legitimation, 

utbildning och referenser vid anställning och inhyrning av läkare och sjuksköterskor be-

döms ej vara uppfyllt.  

Det finns idag riktlinjer för rekryteringsprocessen i personalhandboken med diverse mal-

lar och rutiner, men dessa har enligt vår bedömning flera brister. Vi kan konstatera att 

riktlinjerna saknar kontroll av legitimation och utbildning vid anställning av läkare och 

sjuksköterskor. Det saknas även tydliga rutiner för hur utförda legitimations- och lämp-

lighetskontroller skall dokumenteras. Riktlinjerna för rekrytering innefattar dock refe-

renstagning och förfarandet kring det. 

Det saknas vid granskningstillfället dokumenterade, regionövergripande rutiner som be-

skriver tillvägagångssättet vid inhyrning av personal. Hanteringen av inhyrning av perso-

nal skiljer sig åt mellan olika delar av regionens organisation. En del verksamheter har 

stöd i arbetet med inhyrning av läkare och sjuksköterskor ifrån en handläggare inom be-

manningsenheten medan en del chefer hanterar avropen själva. Vår bedömning är att 

inhyrning av personal i högre grad bör hanteras likartat för att säkerställa effektiva och 

säkra processer. I befintliga ramavtal vi har tagit del av framgår dock att det är leverantö-

rens ansvar att bland annat bifoga kopia på legitimation, specialistkompetens och utdrag 

från IVO för verksamheten. 

Kontrollmålet gällande rutiner för att kontrollera om en sökande har varit eller är under 

utredning vid ett annat landsting eller hos annan bedöms ej vara uppfyllt. Kontrollen in-

går inte i anställningsprocessen men däremot kring inhyrd personal. Kontroller om det 

finns några anmälningar eller tillsynsärenden genom ett utdrag från IVO är inte doku-

menterat för anställda personer men även det ingår i leverantörens ansvarsområden för 

inhyrd personal. Inhämtande av referenser är en del i detta arbete men regionen bör se 

över huruvida den befintliga rutinen kring anställning av personal skall kompletteras med 

utdrag ur IVO.  

Det saknas dokumenterade rutiner som beskriver när en kontroll mot belastningsregistret 

kan och bör göras utifrån befintlig lagstiftning för att säkerställa lämpligheten hos läkare 

och sjuksköterskor. Det är något regionen bör klargöra så det blir tydligt vad som gäller 

och hur det ska hanteras inom organisationen. 

Under granskningen har det i det material som gåtts igenom eller vid intervjuer inte heller 

framkommit att något arbete pågår för att införa motsvarande krav på återkommande 

kontroller hos Socialstyrelsen och IVO som det i förfrågningsunderlaget ställs på leveran-

törer, vilket vi bedömer vara en brist. 
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3.2. Kännedom i verksamheten 

Regler och rutiner är väl kända i verksamheterna? 

3.2.1. Iakttagelser 

Vid intervjuer med representanter ifrån HR framkommer att det finns en varierande kän-

nedom i organisationen kring rutinerna och riktlinjer för rekrytering vilket bekräftas vid 

intervjuer med chefer. De intervjuade cheferna har ett tillvägagångssätt vid rekrytering 

som i hög grad utgår ifrån den befintliga riktlinjen men att arbetssättet inte kan hänföras 

till kännedom om riktlinjernas innehåll.  

Värt att notera är att vid genomförda intervjuer uppger majoriteten av cheferna att de har 

ett annat arbetssätt vid rekrytering av personal till sommaren som ej överensstämmer 

med riktlinjerna för rekrytering. Detta hänförs till en ansträngd bemanningssituation där 

cheferna behöver använda flera lösningar för att klara verksamheten.   

Gällande legitimationskontroll i samband inhyrning av personal framgår vid intervjuerna 

att samtliga chefer är medvetna om att leverantörer ansvarar för kontrollen och skall bi-

foga giltig legitimation tillsammans med förslaget på läkare/sjuksköterska. 

Inom Region Gotland finns ett antal utbildningar som enligt uppgift berör rekrytering. 

Samtliga nya chefer inom regionen skall genomgå en s.k. chefskola för nya chefer (obliga-

torisk utbildning). Inom ramen för chefskolan berörs riktlinjerna för rekrytering övergri-

pande. För chefer som önskar att fördjupa kunskaperna avseende rekryteringar finns se-

dan interna, frivilliga rekryteringsutbildningar.  

Stödet till cheferna gällande rekrytering ges främst ifrån HR-support. Ytterligare stöd 

ifrån HR-specialister erhålls främst vid chefsrekrytering. Vid genomförda intervjuer har 

framkommit att stödet från HR har minskat sedan beslutet om fokus på chefsrekrytering. 

De intervjuade framhåller ett varierande behov av stöd ifrån HR. Stödet i dagsläget avser 

främst annonsering och hantering av annonsen vilket flera upplever som positivt. En del 

chefer upplever att de inte behöver mer stöd än vid annonseringen medan andra framhål-

ler att det kunde vara önskvärt med utökat stöd eftersom rekrytering upplevs tidskrä-

vande.  

3.2.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt. Kännedomen om befintliga riktlinjer varierar 

inom organisationen, vilket är en brist. Vi bedömer att åtgärder behöver vidtas för att tyd-

liggöra hur de olika kontrollerna ska genomföras. Det är positivt att rekrytering behandlas 

både under obligatoriska och frivilliga utbildningar för chefer.  

Att rekrytering av personal under sommarmånaderna skiljer sig från hanteringen under 

resten av året innebär en potentiell risk som bör uppmärksammas. Intervjuade chefer är 

medvetna om att leverantörerna av inhyrd personal ansvarar för legitimationskontroll och 

ska bifoga giltig legitimation. 
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3.3. Följsamhet till regler och rutiner 

Verksamheterna följer fastställda regler och rutiner? 

3.3.1. Iakttagelser 

Vid genomförda intervjuer framkommer att det inom Region Gotland inte har genomförts 

övergripande kontroller av legitimationer tidigare. Det har således inte vidtagits några 

åtgärder för att säkerställa att all personal är behörig. 

Vi har i granskningen erhållit en lista över inhyrda läkare och sjuksköterskor som under 

vecka 8 arbetade inom psykiatrin, primärvården eller på Visby lasarett. Det finns vid 

granskningstillfället ingen möjlighet att ta fram en sammanställning över samtliga in-

hyrda läkare och sjuksköterskor per ett visst datum på ett smidigt sätt. Under granskning-

en har en komplett förteckning över all inhyrd personal efterfrågats men detta har inte 

kunnat tillhandahållas.  

3.3.2. Kontroll av anställda 

I början av mars 2018 skickades personalförteckning med uppgifter om samtliga anställda 

läkare och sjuksköterskor i Region Gotland in till Socialstyrelsen för verifiering av behö-

righeter. Totalt gällde det 1069 individer för vilka legitimation kontrollerades mot HOSP.  

Svar lämnades av Socialstyrelsen som skickade tillbaka en lista med legitimationer och 

utbildning för respektive anställd. I listan framgick att det var 50 anställda som inte hitta-

des i HOSP-registret. Dessa skickades åter till Socialstyrelsen för en manuell kontroll.  

I den manuella kontrollen framgick att ett antal av personerna har giltig legitimation, det 

kvarstod dock 41 personer för vilka legitimation inte funnits hos Socialstyrelsen. Två av de 

kvarstående personerna har olika personnummer hos regionen och Socialstyrelsen. Reg-

ion Gotland har tagit del av listan på kvarstående personer. Några fall har retts ut i sam-

band med sakavstämningen av rapporten.  

Efter ovanstående kontroller och justeringar kvarstår dock ett antal personer där legiti-

mation inte har kunnat styrkas. I tabellen nedan framgår en sammanställning av de per-

soner som funnits på den lista över läkare och sjuksköterskor som erhållits ifrån Region 

Gotland men för vilka vi inte har kunnat styrka legitimation hos Socialstyrelsen. I de fall 

förklaringar lämnats ifrån Region Gotland framgår dessa övergripande i tabellen. 
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Tabell 1. Resultat från kontroll av anställda  

Antal Yrke Kommentar/Status (baseras på respons från 

HR-funktionen inom Region Gotland) 

12 Läkare Underläkare med visstidsanställning. 

25 Läkare Anställda som AT-läkare, vissa med tidsbegränsning. 

1 Sjuksköterska 
Legitimation har ej kunnat styrkas genom Socialstyrel-

sen/Hosp. Arbetar dock inte som sjuksköterska utan 

annan yrkeskategori inom regionen. 

1 Läkare 
Anställd som ST-läkare. Legitimation har ej kunnat 

styrkas hos Socialstyrelsen/Hosp. 

1 Läkare 
Anställd som ST-läkare. Legitimation har ej kunnat 

styrkas hos Socialstyrelsen/Hosp men enligt Region 

Gotland har personen i fråga legitimation nu. 

 

I underlaget ifrån regionen har angivet personnummer som lämnats skiljt sig ifrån Social-

styrelsens i två fall. Orsakerna har utretts och kommunicerats med regionen.  

Utifrån tabellen ovan kan vi konstatera att det är två läkare och en sjuksköterska (dock 

med arbete som annan yrkeskategori) bland den anställda personalen för vilka vi inte 

kunnat styrka legitimation hos Socialstyrelsen i samband med gjorda kontroller under 

granskningens gång.  

3.3.3. Kontroll av inhyrd personal 

En förteckning över 17 hyrläkare samt 16 hyrsjuksköterskor som arbetade inom primär-

vården, Visby lasarett samt psykiatrin inom Region Gotland under vecka 8 har under 

granskningen mottagits från verksamheten. Deras personuppgifter har skickats till Social-

styrelsen för kontroll efter vilken det framgick att merparten av de inhyrda läkarna och 

sjuksköterskorna har giltig legitimation. Men det kvarstod dock en läkare för vilken legi-

timation inte funnits hos Socialstyrelsen.  

Vid avstämning med Region Gotland har en förklaring lämnats men legitimation har inte 

kunnat styrkas hos Socialstyrelsen och vi har heller inte kunnat ta del av legitimationen 

inom ramen för granskningen. 

3.3.4. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms vara ej uppfyllt. 

Efter genomförd kontroll av 1069 läkare och sjuksköterskor noteras att vi för tre anställda 

(två läkare och en person anställd som sjuksköterska) inte kunnat styrka legitimation, 

vilket vi bedömer som otillfredsställande. När det gäller inhyrd personal visade kontrollen 

att en läkare av de kontrollerade inhyrda läkarna och sjuksköterskorna för vilken vi inte 

kunnat styrka giltig legitimation hos Socialstyrelsen. Vi förutsätter att regionen fortsätter 

arbetet med att klargöra statusen för dessa personer och vidtar åtgärder där så behövs. 
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Vidare är det vår bedömning att det är otillfredsställande att regionen inte har genomfört 

några egna kontroller av redan anställd personal för att se om några olegitimerade har 

anställts av misstag. Det är en brist att sådana kontroller inte har genomförts bakåtriktat. 

Om så skett hade ovan nämnda fall där legitimation hos Socialstyrelsen ej kunnat styrkas 

kunnat upptäckas och åtgärdats tidigare. 

När det gäller inhyrd personal har vi inom ramen för granskningen inte kunnat erhålla 

kompletta listor över all inhyrd personal. Vi bedömer det som otillfredsställande att reg-

ionen inte kan tillhandahålla sådana uppgifter. Regionen behöver kunna redogöra för vil-

ken personal som arbetar inom legitimationsyrken och som medborgarna möter när de 

behöver vård. 
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