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69 miljoner vårdbesök
5 100 vårdenheter

Socialtjänstinsatser till 329 000 äldre
25 000 placerade barn och unga

1 500 HVB/stödboenden
1 700 särskilda boenden för äldre

1 000 anordnare av hemtjänst

30 000 bor i 
LSS-boende

1 300 anordnare av personlig assistans
4 300 LSS-boenden för vuxna

102 sjukhus
1 150 vårdcentraler

4 400 tandvårdskliniker
1 400 apotek

240 000 legitimerad personal 
inom hälso- och sjukvård

3 200 tillståndsbeslut
23 600 tillsynsbeslut

Bättre och 
säkrare 

vård och 
omsorg

IVO finns till för dem som behöver vård och omsorg 



Perspektiv i tillsynen 

 Brukarperspektiv

 Lärandeperspektiv



Tre lärdomar vid förändrade
socialtjänstinsatser

 Kontakt med dem som berörs är en 
förutsättning för god kvalitet.

 Riskanalys och uppföljning behövs för 
att kunna tillgodose enskilda personers 
behov.

 Utbyte av erfarenheter mellan 
kommuner och nämnder skapar 
lärande och ger effekt för enskilda 
personer. 



Riskanalys

Egen-
kontroll

Utredning av 
avvikelser

Förbätt-
ringar

Systematiskt
förbättrings-
arbete

Tillsynens områden 
kopplar till 
SOSFS 2011:9

SOSFS 2011:9
God kvalitet 

och säkerhet för 
personer med 

insatser



Riskanalys

Förändring

Åtgärd

Uppföljning

Kvalitet 
för personer 
med insatser

Områden IVO 
granskat i tillsynen

EFFEKT
God kvalitet 

och säkerhet för 
personer med 

insatser





Kommunernas utmaningar och möjligheter

 Ledarskap

 Bemanning

 Organisation

 Samverkan

 Information och kommunikation

 Digitalisering



Din del i det systematiska kvalitetsarbetet

Vad kan du själv göra för att det 
systematiska kvalitetsarbetet ska 
ge effekt för brukaren? 

 Fundera några minuter.

 Skicka därefter in 1–3 konkreta idéer i 
menti.com, kod: xxxx xxxx.



Tack för din medverkan!

Denna presentation och länkar till 
resultatet av tillsynen hittar du på:

ivo.se/om-ivo/konferenser-och-seminarier/

Bilder: JohnérBildbyrå

https://www.ivo.se/om-ivo/konferenser-och-seminarier/
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