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Sammanfattande bedömning  

PwC har på uppdrag av Region Östergötlands revisorer genomfört en granskning gällande 

internkontrollen i bemannings- och rekryteringsprocessen. Granskningsobjekt är region-

styrelsen. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2016.  

Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga:  

Vår samlade revisionella bedömning är att regionstyrelsen inte helt säker-
ställer en ändamålsenlig kontroll vid anställning och inhyrning av personal 
utifrån legitimation, utbildning och lämplighet. 

Vi bedömer att det i allt västenligt finns kända processer innehållande ruti-
ner och system avseende rekrytering av egen personal och bemanning med 
externt inhyrd personal. Rutiner behöver dock förtydligas i vissa avseenden. 
Vi bedömer att en ökad intern kontroll skulle minska antalet avvikelser i re-
kryteringsprocessen. 

Bedömningen grundar sig på följande bedömningar utifrån ställda kontrollfrågor: 

Finns det dokumenterade regler och rutiner för kontroll av legitimation, 

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

sköterskor? 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende om det finns dokumenterade regler och rutiner för 

kontroll av legitimation, utbildning och referenser vid anställning och inhyrning av läkare 

och sjuksköterskor är uppfyllt.  

Rutiner på produktionsenhetsnivå överensstämmer med övergripande rutiner. Dokumen-

terade rutiner bedöms vara tydliga i vad som ska kontrolleras samt hur detta ska gå till vid 

rekrytering av egen personal.  

Dock bedöms en viss otydlighet finnas i rutin för inhyrning av personal när det gäller vad 

som skall tillhandahållas till beställande enhet. Det bedöms finnas en risk i otydlighet 

kring vad som skall tillhandahållas av leverantör till beställande enhet. Rutinbeskrivning-

en bör kompletteras utifrån vad som framgår i avtal.  

Finns det dokumenterade regler och rutiner för att kontrollera om en 

sökande har varit eller är under utredning vid en annan arbetsgivare? 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende om det finns dokumenterade regler och rutiner för 

att kontrollera om en sökande har varit eller är under utredning vid en annan arbetsgivare 

är delvis uppfyllt.  

Har regionstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig kontroll vid anställning 

och inhyrning av personal utifrån legitimation, utbildning och lämplig-

het? 

…. 
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Vi bedömer att regionövergripande rutinen behöver förtydligas gällande beskrivning av 

att kontroll gentemot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) behöver ske för att få in-

formation om eventuella anmälningar. Rutinbeskrivning för detta finns dock på några av 

produktionsenheterna. 

Är dokumenterade regler och rutiner väl kända i verksamheten? 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende om dokumenterade regler och rutiner är väl kända 

i verksamheten är uppfyllt. 

Vi bedömer att kännedomen om regler och rutiner i allt väsentligt är god inom verksam-
heterna. 

Följer verksamheterna fastställda regler och rutiner? 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende om verksamheterna följer fastställda regler och 

rutiner är delvis uppfyllt.  

Vi bedömer att följsamheten gentemot rutiner och regler i allt väsentligt är god. Dock be-

döms det finnas en skillnad i tillämpning av rutiner för kontroller mellan personal som 

rekryteras internt inom regionen respektive externt. Nuvarande rutiner skall tillämpas 

oavsett intern eller extern rekrytering.  

Därav finns en risk för att personal med bristande dokumentation inte uppmärksammas i 

organisationen vid interna flyttar. Det finns även risk att anmälningar hos IVO inte upp-

märksammas.  

Är bemannings- och rekryteringsprocesserna beaktade i organisationens 

riskanalys? 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende om bemannings- och rekryteringsprocesserna är 

beaktade i verksamheternas riskanalyser är ej uppfyllt.   

Vi bedömer att det i allt väsentligt saknas dokumenterade riskbedömningar av processer-

na med efterföljande kontroller av följsamhet gentemot processer innefattandes system 

och rutiner.  

Vi rekommenderar att processerna beaktas inom ramen för det årliga granskningspro-

grammet som finns inom regionen. Detta för att kunna bedöma organisationens efterlev-

nad av uppsatta rutiner. 

Vi rekommenderar även att det införs kontroller liknande den som tidigare gjordes av att 

legitimation inkommer vid anställning. 
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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 det 

att landsting och regioner vid flera tillfällen anställt personer i legitimationsyrken trots att 

de saknat giltig legitimation. 

Verksamhetschefen är ansvarig för att personalen har rätt kompetens och behörighet för 

att utföra arbetet inom den egna kliniken. Verksamhetschefer inom Region Östergötland 

kan begära stöd från Centrum för verksamhetsstöd och utveckling (CVU) inom olika delar 

av rekryteringsprocessen. Beställningar av hyrpersonal görs av verksamheten genom en 

begäran till Resurscentrum. Processerna kring rekrytering och bemanning kräver god 

följsamhet till rutiner och behöver omfattas av en god intern kontroll. 

Utifrån en bedömning av risk och väsentlighet har Region Östergötlands revisorer i 2016 

års revisionsplan beslutat att genomföra en granskning inom området. 

Två förtroendevalda revisorer, Jan Widmark och Christian Nordin Olsson, har följt 

granskningen.  

1.2. Syfte och Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga:  

 Har regionstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig kontroll vid anställning och in-

hyrning av personal utifrån legitimation, utbildning och lämplighet?  

1.3. Revisionskriterier 
Granskningen har utgått i från följande revisionskriterier: 

• Kommunallagen 6 kap. 7 §. Av detta framgår bl.a. att nämnderna ska se till att 

verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

• Socialstyrelsens föreskrifter för arbetsgivare till hälso- och sjukvårdspersonal. 

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

 

1.4. Kontrollfrågor 
Bedömningen har gjorts utifrån följande kontrollfrågor: 

 

• Finns det dokumenterade regler och rutiner för kontroll av legitimation, utbild-

ning och referenser vid anställning och inhyrning av läkare och sjuksköterskor? 

• Finns det dokumenterade regler och rutiner för att kontrollera om en sökande har 

varit eller är under utredning vid en annan arbetsgivare? 
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• Är dokumenterade regler och rutiner väl kända i verksamheten? 

• Följer verksamheterna fastställda regler och rutiner? 

• Är bemannings- och rekryteringsprocesserna beaktade i organisationens riskana-

lys? 

 

1.5. Avgränsning 
Granskningen är avgränsad till kontroller vid anställning och inhyrning av legitimerad 

personal avseende legitimation, utbildning och lämplighet vid följande produktionsenhet-

er och kliniker: 

 Diagnostikcentrum – Röntgenkliniken i Linköping samt Röntgenkliniken i Norr-

köping 

 Hjärt- och medicincentrum – Kardiologiska kliniken US samt Fysiologiska klini-

ken US 

 Sinnescentrum – Anestesi- och intensivvårdskliniken ViN samt Intensivvårdskli-

niken US 

 Närsjukvården i centrala Östergötland – Medicinska och geriatriska akutkliniken 

US samt Vårdcentralen Kärna 

 Närsjukvården i östra Östergötland – Medicinkliniken ViN samt Cityhälsan Norr 

1.6. Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier.  

Intervjuer har gjorts med representanter från utvalda enheter. Följande har intervjuats: 

HR-strateg från ledningsstaben, löneadministratör och HR-konsult från Centrum för 

verksamhetsstöd och utveckling (CVU) dåvarande Resurscentrum, HR-konsult inom Be-

manningsOrganisation för Vårdpersonal (BOV) samt HR-chef/konsult och verksamhets-

cheferna inom utvalda produktionsenheter. Antalet intervjuade har uppgått till 19 styck-

en.   

Dokumentstudierna har omfattat rutiner och processbeskrivningar samt ramavtal som är 

relevanta för granskningen.   

För verifiering har behörigheter för anställda och inhyrd personal kontrollerats via sam-

körning med Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Kon-

trollen avsåg anställda den 30 september på de utvalda produktionsenheterna (totalt 4193 

stycken) och en tredjedel (totalt 62 stycken) av all inhyrd personal för hela 2016. 

33 stycken manuellt genomförda stickprov har gjorts av personalakter och HR systemet 

för anställd personal.  

Rapporten har sakavstämts med intervjuade personer.  
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2. Granskningsresultat 

2.1. Finns det dokumenterade regler och rutiner för 
kontroll av legitimation, utbildning och referen-
ser vid anställning och inhyrning av läkare och 
sjuksköterskor? 

2.1.1. Iakttagelser 

2.1.1.1. Anställning av personal 

Dokumenterade rutiner för anställning av all legitimerad personal inom Region Östergöt-

land utgår från en beskrivning av rekryteringsprocessen som finns att hämta på intranä-

tet. Utöver det beskrivs rutiner i den regionövergripande mallen ”Internkontroll för per-

sonaladministrativa rutiner och HR-systemet Heroma”, samt i dokumentet ”Rutiner vid 

anställning av legitimerad personal”. Dessa dokument visar vilka steg som ska tas innan 

anställning kan genomföras.  

Syftet med instruktionen är att säkerställa att det begärs in legitimations- och examensbe-

vis, CV/meriter, minst två referenser från tidigare arbetsgivare samt att all dokumentation 

som begärs in skickas till respektive löneteam.  

Vidare framgår att det hos Socialstyrelsen ska kontrolleras om aktuell behörighet på legi-

timation finns. I detta ingår om det finns gällande behörighetsbegränsningar såsom åter-

kallad legitimation, prövotid och/eller begränsad förskrivning. Ansvaret för kontrollerna 

åligger ansvarig chef i verksamheten.  

Ansvarig chef ska även tillse att anställningsunderlag, underskrivet anställningsavtal i 

original, CV/meriter samt betyg/intyg skickas till löneteam. Anställning inom Region Ös-

tergötland är inte tillåten om personen saknar giltig legitimation utfärdad av socialstyrel-

sen, har begränsningar i förskrivningsrätten, är satt under prövotid eller om utredning 

pågår. 

Vid anställning av specialistläkare ska ett sakkunnigförfarande genomföras. Detta är re-

glerat i Svensk författningssamling (SFS) 1998:1 518 samt regionens dokument ”Sakkun-

nigförfarande vid tillsättning av specialistkompetent läkare vid upplåten enhet”.  Detta är 

en del av regionens rekryteringsprocess och rekryterande chef ansvarar för genomföran-

det.   

Det finns angivet i rutiner att IT-systemstöd i form av Reachmee ska användas för skap-

ande av annons vid rekrytering. I systemet finns stöd för skapande av kravprofil samt stöd 

för referenstagning. 

2.1.1.2. Inhyrning 

Region Östergötland har i nuläget (januari 2017) två ramavtal tecknade med bemannings-

bolag för sjuksköterskor och läkare. Tidigare har det funnits fler avtal. På uppdrag av led-

ningsstaben har CVU upprättat en BemanningsOrganisation för Vårdpersonal (BOV). 

BOV ska vara ett stöd och länk mellan verksamheterna som fått dispens att använda in-
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hyrd personal och bemanningsbolag. Bilden nedan visar hur processen ska se ut vid be-

ställning av hyrpersonal. 

   

I ramavtalen framkommer att leverantören för varje sjuksköterska/läkare ska företa och 

garantera att en tillförlitlig referenstagning, ID-kontroll och legitimationskontroll har ge-

nomförts hos berörda myndigheter för att säkerställa att inga begränsningar i yrkesutö-

vandet föreligger. De ska på bemanningsorganisationens anmodan begära att personal 

lämnar utdrag från belastningsregistret i ett oöppnat kuvert. Leverantören ska visa bestäl-

laren personalens kompetens och oförvitlighet genom CV med fotolegitimation och regi-

strering av legitimation hos Socialstyrelsen.  

I regionens rutin framgår att beställande enhet ska begära in referenser från tidigare upp-

dragsgivare samt om tid finns, själv genomföra en intervju med föreslagen hyrpersonal. 

Det framgår inte av rutinbeskrivning vad leverantören skall tillhandahålla beställande 

enhet. Det framgår dock i avtal vad som skall tillhandahållas i samband med förhyrning. 

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende om det finns dokumenterade regler och rutiner för 

kontroll av legitimation, utbildning och referenser vid anställning och inhyrning av läkare 

och sjuksköterskor är uppfyllt.  

Rutiner på produktionsenhetsnivå överensstämmer med övergripande rutiner. Dokumen-

terade rutiner bedöms vara tydliga i vad som ska kontrolleras samt hur detta ska gå till vid 

rekrytering av egen personal.  

Dock bedöms en viss otydlighet finnas i rutin för inhyrning av personal när det gäller vad 

som skall tillhandahållas till beställande enhet. Det bedöms finnas en risk i otydlighet 

kring vad som skall tillhandahållas av leverantör till beställande enhet. Rutinbeskrivning-

en bör kompletteras utifrån vad som framgår i avtal.  
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2.2. Finns det dokumenterade regler och rutiner för 
att kontrollera om en sökande har varit eller är 
under utredning vid en annan arbetsgivare? 

2.2.1. Iakttagelser 

Det framgår inte tydligt i dokumentet ”Rutiner vid anställning av legitimerad personal” 

från Region Östergötland var kontrollen av personal som är/har varit under utredning 

görs, hos Socialstyrelsen eller hos IVO. 

Vid intervjuer framkommer att det inom vissa produktionsenheter finns egna rutinbe-

skrivningar för att kontroller gentemot IVO skall ske vid rekrytering av personal. 

I ramavtalen avseende förhyrning av personal framkommer att leverantören skall kontrol-
lera att varning och/eller erinran hos Socialstyrelsen inte föreligger. 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende om det finns dokumenterade regler och rutiner för 

att kontrollera om en sökande har varit eller är under utredning vid en annan arbetsgivare 

är delvis uppfyllt.  

Vi bedömer att regionövergripande rutinen behöver förtydligas gällande beskrivning av 

att kontroll gentemot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) behöver ske för att få in-

formation om eventuella anmälningar. Rutinbeskrivning för detta finns dock på några av 

produktionsenheterna. 

2.3. Är dokumenterade regler och rutiner väl kända 
i verksamheten? 

2.3.1. Iakttagelser 

2.3.1.1. Anställning av personal 

Vid intervjuer framkommer det att processer med innehållande rutiner och systemstödet 

Reachmee används i hög utsträckning. Det finns en kännedom om de stödverktyg för ex-

empelvis referenstagning som finns i Reachmee. 

Samtliga intervjuade refererar till beskrivningar över hur rekryteringsprocessen går till 

från det att behov uppstår till dess att rekryteringsprocessen avslutas.  

Vissa verksamheter har egna checklistor/riktlinjer nedskrivna som de använder sig av i 

rekryteringsprocessen. Dessa utgår från regionens dokument och specificerar hur de ska 

göra i sin verksamhet.  

2.3.1.2. Inhyrning 

Vid inhyrning av personal framkommer i intervjuer att vissa beställande enheter tar refe-

renser på den påtänkta hyrpersonalen men att några inte gör det i lika stor utsträckning. 

Intervjuer av tilltänkt hyrpersonal görs inte. Enstaka verksamhetschefer uppger att det är 

svårt att hitta nedskrivna rutiner och riktlinjer i tillvägagångsättet för att hyra in personal. 

Det uppges att man frågar kollegor om hjälp och söker information på intranätet.  
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2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende om dokumenterade regler och rutiner är väl kända 

i verksamheten är uppfyllt. 

Vi bedömer att kännedomen om regler och rutiner i allt väsentligt är god inom verksam-
heterna. 

2.4. Följer verksamheterna fastställda regler och ru-
tiner? 

2.4.1. Iakttagelser 

2.4.1.1. Kontroll av anställd 

Under september månad skickades en lista, från CVU, med uppgifter på samtliga an-

ställda på de utvalda produktionsenheterna i Region Östergötland och dessa samkördes 

gentemot Socialstyrelsens register (HOSP). Totalt kontrollerades 4193 personer anställda 

inom 14 yrkeskategorier.  

Socialstyrelsen återkom med svar gällande utbildning, yrke, legitimation, eventuell spe-

cialistutbildning samt datum när behörighet utfärdades. I listan med svar framgick det att 

37 stycken av 4193 inte hittades i registret.  

Dessa 37 namn med personnummer skickades återigen till HOSP för manuell sökning i 

Socialstyrelsens register. 15 av de 37 personerna hittades i den manuella sökningen som 

visade att de hade legitimation. Resterande 22 stycken kunde fortfarande inte hittas. Det 

fanns inte heller någon pågående handläggning av legitimationsansökan på Socialstyrel-

sens enhet för behörighet. 9 av dessa 22 personerna har i sin personalakt ett examensbe-

vis men har inte ansökt om legitimation. Av dessa 22 var det 13 sjuksköterskor, 2 Social-

terapeutisk personal (fysioterapeut och arbetsterapeut) och 7 medicin-teknisk personal 

(biomedicinsk analytiker). Biomedicinsk analytiker blev ett legitimerat yrke först 2006 

och två av de sju biomedicinska analytikerna som saknar legitimation erhöll sin examen 

innan det trädde i kraft.  

 

0

5

10

15

20

25

Antal icke legitimerade



Intern kontroll i bemannings- och rekryteringsprocessen 
 

Februari 2017     10 av 13 
Region Östergötland 
PwC 

 

 

Det framgår efter genomgång av de personer där legitimation saknas att 17 av dessa an-

ställdes under 2000-talet och att majoriteten har anställts de senaste 5 åren.  

2.4.1.2. Kontroll av inhyrd personal 

Listan som erhållits från regionen innefattade all inhyrd personal för hela 2016. Ett urval 

gjordes och 62 av namnen valdes slumpmässigt. Personuppgifter samkördes med Social-

styrelsens register (HOSP). Kontrollerade personer som varit inhyrda under 2016 hade 

samtliga en giltig legitimation utfärdad.  

2.4.1.3. Stickprov i personalakt och HR-system  

Stickprov utfördes på 33 personalakter där manuell genomgång gjordes. Kontroll gjordes 

gentemot de riktlinjer som är satta av Region Östergötland avseende vilka underlag som 

ansvarig chef alltid ska skicka till löneteamet: Underskrivet anställningsavtal i original, 

CV/meritförteckning, examensbevis/betyg och bevis på legitimation. Vid stickprov har 

dokumentation kring sakkunnigförfarandet ej kontrollerats.  

Viktigt att poängtera är att de personer som inte hade någon legitimation från Socialsty-

relsen togs med i stickproven vilket avspeglas i stapeln för hur många som har sitt legiti-

mationsbevis i personalakten. Därmed är antalet möjliga personer som har fyra doku-

menttyper få.  
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En extra kontroll genomfördes mot HR-systemet för att kontrollera hur införandet av per-

sonal i Heroma sker. 

Det framkom att löneteamen inte gör någon kontroll om legitimation inkommit då det 

inte åligger dem att bevaka om legitimation skickas in. 

Det framkommer i intervjuer att man i begränsad utsträckning vänder sig till HR-direkt 

eller löneteam för kontroll av personalakt. Genom denna kontroll kan de förvissa sig om 

att legitimation med mera redan finns i personalakt.  

Gällande kontroll gentemot IVO nämner många intervjuade att de känner till vart de ska 

vända sig trots att det inte är tydligt dokumenterat. Av intervjuerna framkommer det att 

när en extern läkare skall anställas görs en kontroll mot IVO. Vid internrekrytering mins-

kar benägenheten att göra dessa kontroller då de oftast har arbetat med personen i fråga 

innan anställning, t.ex. under utbildning. De går också vidare och gör en sakkunnigförfrå-

gan då detta är tillämpligt. Vad gäller sjuksköterskor och annan legitimerad personal 

framkommer vid intervjuer att kontroll gentemot IVO inte alltid sker. 

Intervjuade anger att rekryteringar görs internt och den påtänkta medarbetaren har redan 

anställning inom regionen eller utfört sin utbildning t.ex. ST-tjänstgöring och är känd i 

verksamheten. Det framkommer av intervjuerna att många känner en tillit till att legiti-

mationskontroll redan genomförts då den påtänkte medarbetaren redan är anställd inom 

regionen och därför görs ingen ny kontroll vid ändring av anställning.  

2.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende om verksamheterna följer fastställda regler och 

rutiner är delvis uppfyllt.  

Vi bedömer att följsamheten gentemot rutiner och regler i allt väsentligt är god. Dock be-

döms det finnas en skillnad i tillämpning av rutiner för kontroller mellan personal som 

rekryteras internt inom regionen respektive externt. Nuvarande rutiner skall tillämpas 

oavsett intern eller extern rekrytering.  
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Därav finns en risk för att personal med bristande dokumentation inte uppmärksammas i 

organisationen vid interna flyttar. Det finns även risk att anmälningar hos IVO inte upp-

märksammas.  

2.5. Är bemannings- och rekryteringsprocesserna 
beaktade i organisationens riskanalys? 

2.5.1. Iakttagelser 

Intervjuade känner ej till om det genomförts internkontrollmoment från HR på produkt-

ionsenhetsnivå och/eller central HR avseende bemanning- och rekryteringsprocessen. 

Om internkontroll utförts har ingen i verksamheterna fått någon återkoppling. Vi har i 

samband med granskningen ej tagit del av riskanalyser och/eller genomförda internkon-

trollmoment. 

Utbildning för nya chefer inom personaladministrativa system och kompetensförsörjning 

finns för alla att tillgå och Region Östergötland har introduktionsdagar för nyanställda. 

HR-konsulterna på CVU respektive produktionsenhet står för mycket stöd och hjälp för 

den nya chefen i början och går igenom olika arbetsmoment.  

Det tas upp i några intervjuer att vissa verksamheter har månatliga möten där förändring-

ar av riktlinjer och rutiner förmedlas till närvarande chefer. Förändringar kan ibland 

också meddelas per e-post.   

Vid intervjuerna framkom det att regionen tidigare har haft en rutin som innebar att lä-

kare ej registrerades i personal- och lönesystem förrän legitimation inkommit. Denna 

kontroll togs dock bort då den upplevdes innebära problem med att få läkare i tjänst 

snabbt. Denna kontroll har ej gjorts för andra legitimerade yrkeskategorier.  

Det registreras i Heroma om det inkommer till löneteamet vad för utbildning personen 

har och om legitimation finns. Om inget inkommer registreras det bara att det fattas. Utav 

de 33 personerna som kontrollerades hade 42 % både en registrerad utbildning i Heroma 

och ett examensbevis i personakten.  

2.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende om bemannings- och rekryteringsprocesserna är 

beaktade i organisationens riskanalys är ej uppfyllt.   

Vi bedömer att det i allt väsentligt saknas dokumenterade riskbedömningar av processer-

na med efterföljande kontroller av följsamhet gentemot processer innefattandes system 

och rutiner.  

Vi rekommenderar att processerna beaktas inom ramen för det årliga granskningspro-

grammet som finns inom regionen. Detta för att kunna bedöma organisationens efterlev-

nad av uppsatta rutiner. 

Vi rekommenderar även att det införs kontroller liknande den som tidigare gjordes av att 

legitimation inkommer vid anställning.  
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3. Bilaga – Granskade dokument 

Regionövergripande dokument  Kommentar 

Internkontroll för personaladministrativa rutiner och HR-systemet 
Heroma 

2016-04-29 

Rutiner vid anställning av legitimerad personal 2015-12-29 

Rekryteringprocessen 2016-11-28 
Registrering av anställning i Heroma 2016-07-11 

Förteckning över exempel på handlingar som skall bevaras i perso-
nalakt hos Löneservice 

2013-12-05 

Checklista HR – för introduktion av nya chefer 2016-07-18 

Sakkunnigförfarande vid tillsättning av specialistkompetent läkare 
vid upplåten enhet 

2015-01-14 

Ramavtal: Avtal avseende hyrläkare inom Primär- och slutenvård 2013-06-05  
diarienr:120001-A03 

Ramavtal: Bemanningstjänster Sjuksköterskor Referensnr:UC-
2012-272 

Direktupphandling mall: Tillfälligt tecknat avtal för leverans av be-
manningstjänster avseende läkare till Region Östergötland nedan 
angivna verksamhet 

 

Lokala dokument 

Rutin vid rekrytering av nya medarbetare inom Diagnostikcentrum 2016-09-02 

Rutin för rekrytering, Hjärt- och medicincentrum  2016-10-26 

 

 

 

 

 

 

 


