
Granskning av kontroll av legitimation m.m vid anställning av 
personal

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 Socialstyrelsens föreskrifter framgår att 
det inom svensk hälso- och sjukvård finns 21 
reglerade yrken som Socialstyrelsen utfärdar 
legitimation eller kompetensbevis för. Två av 
dessa yrken är läkare och sjuksköterska.

Granskningens iakttagelser
Granskningen visar att landstingsstyrelsen 
och hälso- och sjukvårdsnämnden inte sä-
kerställt att läkare och sjuksköterskor som 
anställs eller hyrs in uppfyller krav på legiti-
mation, utbildning och lämplighet. Vi drar 
denna slutsats eftersom det av granskningen 
framgår att:

 ändamålsenliga rutiner för kontroll 
av anställd personal har saknats

 rutiner för kontroll av inhyrd perso-
nal har saknats

 personal har anställts trots att de inte 
haft legitimation för sitt yrke

Vid anställning av personal finns det doku-
menterade rutiner men dessa har varit otyd-
liga och inte tillräckligt kända i verksamhet-
erna. 

En kontroll av samtliga anställda läkare och 
sjuksköterskor som enligt lönesystemet ska 
ha legitimation visade att 3 läkare och 33 
sjuksköterskor saknade legitimation enligt 
Socialstyrelsens register över hälso- och 
sjukvårdspersonal. Av dessa har 2 läkare och 

28 sjuksköterskor aktiv anställning i lands-
tinget. Vidare visar granskningen att det för 
kontroll av inhyrd personal saknas doku-
menterade rutiner. 

Rekommendationer
Revisorerna rekommenderar landstingssty-
relsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att 
säkerställa att det hos Socialstyrelsen och 
Inspektionen för vård och omsorg görs kon-
troller av legitimerad personal i landstinget. 
Styrelsen och nämnden bör också säkerställa 
att de rutiner som finns i landstinget är for-
mellt beslutade och väl kända bland verk-
samheterna.

Rapport: ”Granskning av kontroll av legitimation 
m.m. vid anställning av personal”. För ytterligare 
information kontakta Jonas Hansson, tel. 090-
7857370. Den kompletta rapporten finns på lands-
tingets hemsida www.vll.se men kan även beställas 
från landstingets revisionskontor.
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