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Sammanfattning 
 

Övergripanden syfte/revisionsfråga är att granska och bedöma om ansvariga 

nämnder säkerställt att de läkare och sjuksköterskor som anställs inom Lands-

tinget Västernorrland har rätt behörighet.  

 

Vår granskning visar att det finns relevanta rutindokument kring hur kontroller 

m.m. ska genomföras vid anställning inom legitimationsyrken. Vi bedömer dessa 

som tydliga och de bör utgöra ett relevant stöd för chefer vid rekrytering.  

 

Vår prövning av den interna kontrollen inom området visar dock att följsamheten 

till gällande rutiner inte är helt tillfredställande. Granskningen visar att ett antal 

anställda sjuksköterskor inte innehaft en giltig legitimation vid tidpunkt för vår 

granskning, vilket vi menar är anmärkningsvärt. Befintligt system med tillhörande 

rutiner säkerställer därmed inte en tillräcklig intern kontroll inom området.  
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1  Bakgrund 
Vårdgivaren ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonal har den kompetens som 

krävs för att tillgodose patientsäkerheten. Med detta följer bland annat ett ansvar 

att kontrollera att den som anställs har rätt behörighet för att utöva yrket. 

 

Landstingets revisorer genomförde år 2010 en granskning i syfte att bedöma om 

landstinget har system och rutiner som säkerställer att läkare som anställs har ve-

derbörlig utbildning och ett förflutet som kvalificerar för fortsatt tjänstgöring 

inom sjukvården. Granskningen visade bland annat brister kring dokumentation 

av genomförda kontroller samt att det saknades landstingsövergripande rutiner 

som specifikt reglerar rekryteringen av läkare. 

 

Det har uppmärksammats fall inom andra landsting där det framkommit brister 

vad gäller kontroller vid anställning av läkare och sjuksköterskor. Landstinget 

Västernorrlands revisorer har därför beslutat att genomföra en granskning inom 

området 

 

2  Syfte, revisionsfråga, avgränsning och  
  metod 
Övergripanden syfte/revisionsfråga är att granska och bedöma om ansvariga 

nämnder säkerställt att de läkare och sjuksköterskor som anställs inom Lands-

tinget Västernorrland har rätt behörighet. Granskningen avgränsas till kontroller 

vid anställning av läkare och sjuksköterskor. Det ingår inte i granskningen att be-

döma anställdas arbetsuppgifter. Inhyrd personal ingår inte i granskningen.  

 

De som lämnat uppgifter har fått möjlighet till sakgranskning av rapportens inne-

håll. 

3  Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revis-

ionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna hämtas bl.a. 

från lagar, interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut.  

 

Granskningens revisionskriterier hämtas främst från 

 

o Kommunallagen 6 kap. 7 § 

o Socialstyrelsens anvisningar för arbetsgivare till hälso- och sjukvårdsper-

sonal 

o Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) 

o Landstingets rutindokument Rekrytering av medarbetare, fastställt 2015-

10-01 
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4  Resultat av granskningen   

4.1  Tjänstgöring inom legitimationsyrken 
Inom svensk hälso- och sjukvård finns det 21 reglerade yrken som Socialstyrelsen 

utfärdar legitimation eller kompetensbevis för. I dessa ingår bland annat läkare, 

sjuksköterskor, barnmorskor, apotekare, tandläkare med flera yrken. Samtliga 21 

yrkestitlar är skyddade vilket innebär att de endast får användas av personer som 

är legitimerade eller gör föreskriven praktisk tjänstgöring.  

 

Endast personer som är legitimerade av Socialstyrelsen får använda en skyddad 

yrkestitel. Man har alltså inte rätt att använda en skyddad yrkestitel utifrån att man 

endast har fullgjort sin utbildning eller har ett examensbevis. Den som olovligen 

använder en skyddad yrkestitel kan dömas till böter. Förelägganden och förbud 

kan användas mot en verksamhet som inte uppfyller de krav som framgår av lagar 

och andra föreskrifter. Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ansva-

rar för tillsyn över hälso- och sjukvården. 

 

Socialstyrelsen ansvarar för registret över legitimerad hälso- och sjukvårdsperso-

nal (HOSP). Registret tillhandahåller aktuella uppgifter om legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal och omfattar personer som sökt och erhållit legitimation för 

yrken inom hälso- och sjukvårdens områden. Uppgifterna används för upplysning 

om personalens behörighet till bland annat arbetsgivare, allmänhet samt för till-

syn.  

4.2  Rutiner vid rekrytering 
I den senaste landstingsplanen, beslutad 2015-04-29--30, beskrivs arbetskraftför-

sörjningen vara en central fråga inom landstinget både på kort och på lång sikt. 

Landstinget har akuta rekryteringsbehov inom yrkeskategorier som läkare och 

sjuksköterskor vilket kräver ett synnerligen aktivt rekryteringsarbete både inom 

och utom landet.  

 

Ett styrdokument finns framtaget vilket reglerar rutiner vid rekrytering av medar-

betare. Rutinen är fastställd 2015-10-01 och gäller landstingsgemensamt. Av styr-

dokumentet framgår bland annat att den rekryterande chefen alltid har huvudan-

svaret för rekryteringen. Vidare framgår att för legitimerade yrkesgrupper skall 

vissa kontroller utföras innan anställning av medarbetare sker.  

 

Särskilt viktigt är att alltid begära in och kontrollera utfärdade examensbevis, legi-

timation, specialistbevis, behörigheter och licenser som krävs för anställning. För 

legitimerade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården skall kontroll alltid göras 

hos Socialstyrelsen för att säkerställa att utfärdad legitimation inte är återkallad. 

När det gäller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är det vid intervju lämp-

ligt att ställa frågor om disciplinära påföljder eller tidigare misstag som anmälts 

till HSAN1 eller IVO. För kontroll av eventuella pågående anmälning-

                                                 
1 HSAN: Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd  
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ar/utredningar kontaktas IVO. Om det framgår att det finns ett utredningsärende 

eller en begränsning gällande den sökandes legitimation ska kontakt tas med HR-

funktionen för hantering av bedömning av den sökandes lämplighet samt åtgärder 

innan ett eventuellt anställningserbjudande lämnas.    

 

En checklista vid nyanställning finns framtagen vilken ska användas av rekryter-

ande chef. Av listan framgår vilka generella kontroller som ska göras samt signe-

ring och datum när kontroll genomförts.  

 

I vår intervju med HR-direktören framförs att man inom HR anser att landstinget 

numera har ett bra system med goda rutiner för bland annat kontroller vid anställ-

ning inom legitimationsyrken. Risken för förekomst av fel kring legitimationerna 

menar man har minskat avsevärt i och med att det numera även sker automatiska 

avstämningar mot Socialstyrelsens register (HOSP). Genom de automatiska kon-

trollerna sker avstämning varje natt av Oktavregistret (i vilket legitimationsyrken 

hos anställda finns registrerade) mot Socialstyrelsens register. Matchning sker 

således mellan de båda registren utifrån legitimerad yrkestitel vilket vid en diffe-

rens mellan systemen genererar en ”träff” på en fellista.  

 

Det har setts som viktigt att skapa bra rutiner och ett bra kontrollsystem då efter-

frågan inom legitimationsyrken är mycket stor vilket man menar innebär en risk 

för snabba rekryteringar med bland annat bristande kontroller. HR är behjälplig 

med stöd och information kring rekryteringsarbetet men HR-direktören är tydlig 

med att ansvaret för en anställning, med tillhörande kontrollrutiner, alltid vilar på 

rekryterande chef. Vad gäller övergripande ansvar har HR i uppgift att ta fram 

rutin- och processbeskrivningar samt checklistor. Efterlevnad av fastställda rutiner 

uppges vara en fråga som ligger på verksamhetsnivå.  

 

Kommentar 

Det styrdokument som arbetats fram menar vi tydliggör ansvar och kontrollmo-

ment vid rekrytering av legitimerade yrkesgrupper. Jämfört med den granskning 

som gjordes 2010, vilken bland annat visade på brister i system och rutiner kring 

styrdokument och kontroller, så har det skett en utveckling i positiv riktning.  

 

I intervjuer med administratörer för Oktav framförs att de fellistor som genereras 

vid avstämningarna mot HOSP är relativt ”omfattande” och innehåller ofta ett 

stort antal registreringsfel, bland annat felregistrerade förskrivarkoder m.m. Det 

krävs därför ett visst mått av manuellt arbete för att få listorna hanterbara när det 

gäller att stämma av träffar som beror på misstämning av legitimerad yrkestitel. 

 

Några särskilda dokumenterade rutiner kring hur fellistorna ska hanteras har inte 

kunnat visas i vår granskning och det är oklart hur informationen från fellistorna 

har använts.  
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Det uppges från intervjuade Oktavadministratörer att det varit oklart med över-

lämnande och mottagande av informationen som genereras utifrån fellistorna. Det 

finns inga klara direktiv eller uppdrag kring hur listorna ska bearbetas eller med 

vilken systematik dessa ska överlämnas vidare till berörda verksamheter eller till 

HR-funktionen. Från Oktavadministratörernas sida framförs att man administrerar 

listorna men det ingår inte i deras uppdrag att gör några kontroller eller avstäm-

ningar. Kopplingen och ansvarsfördelningen mellan oktavs administratörer, HR-

funktionen och berörda verksamheter, menar vi, är därför otydlig.  

 

Det har under granskningens gång framförts från HR:s sida att man nu är i start-

groparna att skapa rutiner och metoder kring hur informationen från listorna ska 

hanteras. En mottagande person har utsetts men det finns ännu inte något formellt 

uppdrag kring arbetet med att ta fram lämpliga rutiner.  

4.3  Tillämpning av regelverk 

Av Socialstyrelsens anvisningar För arbetsgivare till hälso- och sjukvårdsperso-

nal framgår att arbetsgivaren ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonal har den 

kompetens som krävs för att tillgodose patientsäkerheten. Detta innebär bland 

annat att arbetsgivaren har att kontrollera att den som anställs har rätt behörighet 

för att utöva yrket.  

 

I granskningen har vi via HR inhämtat en fil med uppgifter om anställd personal 

inom legitimationsyrken under februari månad 2016. Filen, som i sitt ursprung 

innehöll drygt 2 800 anställda, har till viss del bearbetats för exkludering av ex-

empelvis AT-läkare m.m. Avstämning har därefter gjorts mot Socialstyrelsens 

register HOSP genom en maskinell körning. Som ett andra steg har vi av Social-

styrelsen begärt manuella kontroller i de fall anställda inom legitimationsyrken 

inte har kunnat matchas mot HOSP i den maskinella avstämningen.  

 

Anledning till att matchning inte kunnat göras mot HOSP kan exempelvis vara: 

o Det finns inte utfärdad legitimation eller registrerad legitimationsansökan 

o Legitimationsansökan inkommen men legitimation ännu inte är utfärdad  

o Personnummer är felaktigt 

o Personen finns endast registrerad med födelsedatum, inte fullständigt per-

sonnummer, i HOSP  

o Läkare med särskilt förordnande  

o Personen är AT-läkare 

 

Manuella kontroller har gjorts av 33 anställda. Resultatet av samtliga gjorda av-

stämningar mot HOSP visar att vid tidpunkt för vår granskning saknade 7 perso-

ner2, som enligt HR-systemet är anställda som sjuksköterskor, giltig legitimation. 

                                                 
2 Sju anställda sjuksköterskor har bekräftats sakna giltig legitimation vid tidpunkt för vår gransk-

ning. Ytterligare en sjuksköterska har inte kunnat återfinnas i HOSP. Vid tidpunkt för granskning-

ens slutförande har vi ännu inte fått något svar från berörd verksamhet om den anställde saknar 

legitimation.  
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Samtliga är anställda inom specialistvården. Exempel finns där legitimation sak-

nats under en, i sammanhanget, lång tid. 

 

Berörda verksamheter har underrättats om våra iakttagelser. Vi har inte begärt in 

några examensbevis men utifrån de uppgifter som lämnats från chefer inom be-

rörda verksamheter så har det inte framkommit några uppgifter om att någon av 

de berörda sjuksköterskorna skulle sakna godkänd examen. 

 

Kommentar 

Vi vill vara tydliga med att vår kontroll inte ska ses som uttömmande utan får be-

traktas som ett utökat stickprov, bland annat utifrån att antalet anställda inom legi-

timationsyrken varierar över tid som granskningen genomförts samt att vi inte 

kunnat säkerställa att erhållen fil är komplett och inte innehåller felaktiga registre-

ringar.   

 

Vi kan dock mot bakgrund av våra iakttagelser, och prövning av den interna kon-

trollen, konstatera att befintliga rutiner inte i tillräcklig omfattning säkerställer att 

personal som anställs inom landstinget har rätt behörighet att utöva yrket.  

5  Revisionell bedömning 
Nämndernas ansvar att leda och kontrollera verksamheten kommer till uttryck i 

kommunallagen. Ansvarig nämnd ska 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 kon-

trollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

De rutindokument som tagits fram kring hur kontroller m.m. ska genomföras vid 

anställning inom legitimationsyrken menar vi är tydliga och bör utgöra ett rele-

vant stöd för chefer vid rekrytering. Vår prövning av den interna kontrollen inom 

området visar dock att följsamheten till gällande rutiner inte är helt tillfredstäl-

lande. Granskningen visar att ett antal anställda sjuksköterskor inte innehaft en 

giltig legitimation vid tidpunkt för vår granskning, vilket vi menar är anmärk-

ningsvärt. Befintligt system med tillhörande rutiner säkerställer därmed inte en 

tillräcklig intern kontroll inom området.  

 

Vår uppfattning är att det finns goda förutsättningar för att skapa ett internkon-

trollsystem för säkerställande av rätt behörighet när personer inom legitimations-

yrken anställs. Granskningen visar dock att informationen kring misstämning mel-

lan landstingets register (Oktav) och Socialstyrelsens register (HOSP) inte har 

använts på ett ändamålsenligt sätt. Vidare framkommer att det i dagsläget saknas 

väsentliga delar kring bland annat rutiner och dialog mellan HR, Oktavadministra-

törer och berörda verksamheter. Vi bedömer det därför som angeläget att det tas 

fram dokumenterade rutiner kring organisering och arbetsmetodik bland annat när 

det gäller hur informationen från avstämningarna mellan HOSP och Oktav ska 

hanteras och följas upp.  
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Sammanfattningsvis menar vi att det är angeläget att Landstingsstyrelsen och 

Hälso- och sjukvårdsnämnden omgående tar initiativ till att utreda och analysera 

hur en tillräcklig och fungerande internkontroll kan säkerställas inom granskat 

område. 

 

 

Härnösand 2016-04-13 

 

 

 

 

Peter Lindholm   

Revisor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


