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IVO:s organisation

IVO lyder under Socialdepartementet

Verksamheten finansieras genom 

anslag, årlig budget cirka 690 mkr

IVO har ca 700 medarbetare

Tillsynsarbete vid sex regionala kontor

Ett tiotal ämnesområden, varav e-hälsa 

är ett, med regionala ämnessamordnare 

på varje avdelning och en nationell.



IVO:s uppdrag

IVO ansvarar för tillsyn över hälso-

och sjukvård, hälso- och 

sjukvårdspersonal, socialtjänst och 

verksamhet enligt lagen om stöd 

och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). 

Myndigheten ansvarar också för 

viss tillståndsprövning samt NIS-

direktivet avseende hälso- och 

sjukvården (avdelning Syd).



Sofia Wallström

Ny Generaldirektör juni 2019



Syftet med tillsynen
Granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i 

enlighet med lagar och andra föreskrifter. Patient och brukarperspektiv ska genomsyra 
tillsynen.

IVO kan inte uttala sig om ersättningsmodeller, kommer med riktlinjer el dyl

Tillståndskrav finns inte för hälso och sjukvården i stort



Vad har IVO tillsyn över?

 1 150 vårdcentraler

 Ett hundratal digitala aktörer

 90 sjukhus

 1 400 apotek 

 2 400 tandläkarmottagningar

 Hälso- och sjukvårdspersonal

 1 250 HVB

 300 Särskilda bostäder för 

äldre el. funktionsnedsatta 

 150 Korttidsboenden 

 260 Öppenvårdsverksamheter 

 1 300 personlig assistans 

 125 Korttidsvistelse 

 115 Bostad med särskild 

service barn 

 685 Bostad med särskild 

service vuxna

 440 Daglig verksamhet



Ärenden 2018

Verksamhetstillsyn: 2 076

Lex Maria: 2 256

Lex Sarah: 1 177

Klagomål hälso- och sjukvård: 8 341

Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal 703

Anmälan till IVO, socialtjänst: 5 691

Regelbunden tillsyn, boenden barn och unga

Antal inspektioner: 1 472

Tillstånd som prövades, SOL: 3 982 



Riskbaserad tillsyn

Riskbaserad tillsyn utifrån riskanalys. 

Den riskbaserade tillsynen inriktas mot de 

verksamheter som är mest angelägna att granska.

Analysen baseras på egna och andras iakttagelser.

Nationellt prioriterade riskområden 2018-2020.

IVO:s prioriterade riskområden 2018-2020

• Barn och unga med psykisk ohälsa riskerar att drabbas av brister i 

samordning och en osammanhängande vårdkedja.

• Personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för brister i 

boendemiljö och omsorg.

• Samsjukliga patienter riskerar att drabbas av bristande tillgång till vård och 

omsorg.

• Patienter som kräver multidisciplinärt omhändertagande riskerar att drabbas 

av brister i vården.

• Patienter riskerar att inte behandlas utifrån sjukdomsbild och behov – tillgång 

på platser och personal blir styrande.

• Personer kan utsättas för risker kopplade till digitala vårdtjänster.

• Personer kan utsättas för risker kopplade till välfärdsteknik.



Varför en nationell tillsyn och vad vill vi uppnå?

Utveckling av digitala vårdtjänster har gått snabbt och är en växande del 
av primärvården.

Det är viktigt att IVO följer utvecklingen av digitala vårdtjänster för att 
kunna bidra till att den vård som patienterna får är säker och av god 
kvalitet.

Genom vår tillsyn vill vi kunna ge viss vägledning till nya och befintliga 
aktörer och arbeta proaktivt med att förebygga patientsäkerhetsrisker.



Bakgrund

• Vad är digitala vårdtjänster?

• Hur många använder digitala vårdtjänster?

• Vilka använder digitala vårdtjänster?

• Vad söker patienterna för?
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Förstudie under 2018

Inventering och kartläggning

Dialogmöte med 6 vårdgivare 

Pilottillsyn -KRY

Patientenkät -

Identifierade risker



Läkemedelsförskrivning
”Skrivs antibiotika 

ut i onödan?”

Citat från patientenkät

”Hur ser det ut med förskrivningar av 

narkotiska/ beroendeframkallande 

läkemedel?”
Citat från patientenkät



Kompetens och handledning

”Digital vård borde ingå 

redan i grundutbildningen” 

Citat från inspektionsprotokoll

”Granska läkarnas 

förmåga att anpassa sitt 

yrke i detta nya forum”
Citat från patientenkät



Informationssäkerhet

”Hur kan man veta att det är 
”rätt” läkare som man har framför 

sig?”

Citat från patientenkät

”När läkare jobbar 
hemifrån – hur skyddade är 

patientens uppgifter?”
Citat från patientenkät

”Hur hanteras bilder 
som skickas in?”

Citat från patientenkät



Fler risker

Informationsöverföring och remisshantering

Bedömning och medicinsk handläggning

Identitetskontroll och orosanmälan för barn

Oklart vårdgivaransvar



Del 1; enskilda och offentligt 
drivna verksamheter

14 vårdgivare ”nätläkare” (varav fyra regiondrivna)

35 journaler vardera från viss dag plus tidsbok

5 senaste avvikelserna

Patientsäkerhetsberättelse 2018

Informationssäkerhetsberättelse

Inspektion halvdag

Patientintervjuer 5 st vardera

Beslut i augusti



Del 2; oklart 
vårdgivaransvar

6 st aktörer

Ex. registrerade i vårdgivarregistret men uppger sig i villkoren inte 
vara vårdgivare

Uppger sig inte erbjuda hälso- och sjukvård



Välfärdsteknik
I eftermiddag kl. 13.00 Sal A7





Internationellt samarbete

European Partnership for Supervisory Organisations in Health Services and Social Care 
to improve the quality of health care and social care in Europe, to connect between 

supervisory organisations and their individual members to improve exchange of ideas, 
outcome of research, information and good practice; to promote co-operation on 

topics such as education and dissemination of knowledge.

epsonet.eu



• IVO kan avsluta ärendet med/utan kritik

• IVO kan yrka till HSAN (Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd) om:

o indragen förskrivningsrätt av narkotiska läkemedel och andra 

särskilda läkemedel

o prövotid

o att legitimationen återkallas

o läkarundersökning vid misstanke om sjukdom 

Yrkesutövaren kan själv begära från HSAN att 

förskrivningsrätten respektive legitimationen återkallas.

IVO:s beslut i individärenden



IVO.se, se särskilt

• IVO-dagen 2019

• ”Prioriterade riskområden”

Kontakt; anders.bergmark@ivo.se

• Vad har IVO sett 2018?



Frågor


