Til vores samarbejdspartnere

Ansættelse af sundhedsfagligt personale – Gode råd og præciseringer
Kære samarbejdspartnere

7. september 2016

Styrelsen for Patientsikkerhed udsender nu den reviderede pjece ”Ansættelse af
sundhedsfagligt personale – Gode råd og præciseringer”. Pjecen henvender sig til
arbejdsgiverne på sundhedsområdet og giver gode råd og vejledning om ansættelse
af sundhedspersonale.

Sagsnr. 2-1010-103/1/

Befolkningen skal have tillid til, at sundhedspersonalet i Danmark leverer fagligt
kvalificerede og sikre sundhedsydelser. Den nye pjece er tænkt som en hjælp til
HR-afdelinger, arbejdsgivere og ansættende myndigheder ved ansættelse af sundhedsfagligt personale. Den spænder lige fra hospitalet, der står overfor ansættelse
af en speciallæge fra USA, til kommunen, der bliver i tvivl om en ansøgers uddannelsesbaggrund eller tilsynsforhold, til afdelingen, der er usikker på, hvilken titel,
man må give en udenlandsk sygeplejerske, der endnu ikke har opnået dansk autorisation.
Både arbejdsgiveren og myndigheden, der ansætter sundhedspersonale samt Styrelsen for Patientsikkerhed har et ansvar for, at sundhedspersonalet er kvalificeret til
de job, de skal bestride. I pjecen kan man læse hvordan ansvarsfordelingen er. Styrelsen for Patientsikkerhed har som central myndighed på området ansvar for, at
ordningerne for autorisation, godkendelse af uddannelser og anerkendelser af specialer opfylder kravene i love og bekendtgørelser. Ydermere har styrelsen ansvar
for at føre tilsyn med autoriserede sundhedspersoner. Arbejdsgiverne har ansvar for
at have gode rutiner ved ansættelser, så de får udvalgt og ansat de bedst kvalificerede fagpersoner. Herudover skal de sikre sig, at personalet er bekendt med lovgivningen indenfor sundhedsområdet, hvor der f.eks. skal udvises omhu og samvittighedsfuldhed og kendes til tavshedspligt.
Pjecen vil blive løbende opdateret i takt med ændringer i de nationale forhold.
Hent pjecen 'Ansættelse af sundhedsfagligt personale – Gode råd og præciseringer'.
I bedes venligst videreformidle linket til pjecen til relevante parter inden for jeres
egne organisationer.
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