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Landstingets revisorer   

 

 

 

 

YTTRANDE ÖVER GRANSKNING AV KONTROLL AV LEGITIMATION VID ANSTÄLLNING OCH INHYRNING AV 
PERSONAL 

 

Landstingets revisorer har granskat landstingets kontroll av legitimation vid 
anställning och inhyrd personal. I rapporten uttrycker revisorerna att landstinget inte 
helt säkerställt en ändamålsenlig kontroll av legitimation gällande anställning och 
inhyrd personal. Bedömningen bygger på en samlad bedömning av kontrollmål, där 
ett kontrollmål bedöms som uppfyllt, ett kontrollmål bedöms inte vara uppfyllt och 
två kontrollmål bedöms delvis uppfyllt 

Landstingsstyrelsens yttrande 
Landstinget planerar åtgärder för de kontrollmål som bedöms inte vara uppfyllt och 
delvis uppfyllt. Nedan följer åtgärder per sådant kontrollmål. 
 

• ”Det finns dokumenterade rutiner för kontroller om en sökande har 
varit eller är under utredning vid annat landsting”  
– Kontrollmålet bedöms inte vara uppfyllt 

Svar: I landstingets (Inköp Sörmland Västmanland) avtal med leverantörer av 
hyrpersonal tydliggörs leverantörens ansvar att kontrollera legitimationer 
och ta referenser. I vissa fall har det även gjorts extrakontroller utöver de 
brukliga. 
Vid extern rekrytering av egen personal via landstingets centrala 
rekryteringsfunktion kontrollerar landstinget alltid via Inspektionen för vård- 
och omsorg (IVO) att de som rekryteras inte är under utredning vid annat 
landsting. Landstinget behöver utbilda cheferna så det också alltid görs vid 
rekrytering där den centrala rekryteringsfunktionen inte deltar. 
 

• ”Regler och rutiner är väl kända i verksamheterna”  
– Kontrollmålet är delvis uppfyllt 

Svar: Landstinget planerar för information till alla chefer via chefsplatsen, 
mail och med hjälp av HR-konsulter och rekryterare. Vi kommer förtydliga 
våra riktlinjer att legitimationskontroll även görs på internsökande. 
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• ”Verksamheterna följer fastställda regler och rutiner”  
 
– Kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Svar: Cheferna inom landstinget kommer att informeras om vikten av 
legitimationskontroller. Dessutom ska det årligen göras ”slagning” mot 
registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (Hosp) på samtlig 
legitimerad personal i vårt landsting. 

 

FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN 
 

 

 

Denise Norström  Anders Åhlund 
Ordförande för Landstingsstyrelsen Landstingsdirektör   
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