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Studierektorsfunktionen – förstudie 
 

Regionens revisorer ansvarar enligt Kommunallagen för att genomföra årlig 

granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och 

ansvar har regionens revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Gransknings-

strategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbe-

dömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2021” har revisorerna beslutat 

om en förstudie avseende studierektorsfunktonen inom Region Värmland.  

 

 

Enligt Region Värmlands årsredovisning för år 2020 råder fortsatt brist 

inom flera yrken, främst inom hälso- och sjukvården inklusive folktandvår-

den. Orsaker till detta är bland annat rekryteringssvårigheter, pensionsav-

gångar, personalomsättning samt en ökad konkurrens om arbetskraft på 

grund av hög efterfrågan på arbetsmarknaden. Det bedöms vidare svårt att 

rekrytera till enheter som inte är belägna i närområdet till Karlstad.  

Det genomförs av denna anledning ett flertal kompetensförsörjnings-aktivi-

teter inom regionen. Det finns bland annat en s.k. studierektors-funktion 

inom regionen var uppgift är att uppgift är att medverka i planering av ut-

bildningsläkarnas utbildning och att samverka med verksamheterna för att 

säkerställa en god utbildningsmiljö med givande handledning. 

Syfte 

Syftet med denna förstudie var att bedöma om det finns behov av och förut-

sättningar för att genomföra en förfördjupad granskning av det arbete som 

bedriv för att säkra regionens kompetensförsörjning utifrån ovan relaterade 

område. Ett syfte var också att regionen revisorer får information om verk-

samheten. 

För att uppnå syftet med förstudien skulle följande revisionsfrågor besvaras: 

- Hur ser organisation ut kring studierektorsfunktionen? 

 

- Vilka målsättningar finns för studierektorsfunktionen? 
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- Vilka avtal har regionen med universitet som har läkarutbildning om 

samarbete avseende kompetensförsörjning?  

 

- Hur sker uppföljning återrapportering, avseende kompetensförsörjnings-

insatser till tjänstemannaledning och till polisk ledning? 

 

Utifrån förstudiens resultat är vår bedömning att granskningen har gett svar 

på de frågor som ställts, varför vi i dagsläget inte ser något behov av en för-

djupad granskning.  

 

 

Revisorerna översänder härmed rapporten för kännedom. 

 

 

Ingela Wretling   Kristina Bengtsson Nilsson  

ordförande  vice ordförande 

 


