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Inspektionen för v~ird och omsorgs yttrande i
Riksdagens ombudsmäns ärende, dnr 733-2015
1.Bakgrund och JO:s be~Järan om yttrande
Riksdagens ombudsmän (JO) har inspekterat sex inrättningar där personer vårdas med
stöd av lagen (1991: 1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen (1991: 1129) om
rättspsykiatrisk vård, LRV. I syfte att få en överblick över lämpliga tillsynsobjekt begärde
JO den 28 oktober 2014 att få ta del av ett utdrag ur det automatiserade register som
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska föra enligt 2 kap. 4 §andra stycket
patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Utdraget kom in till JO den 4 november 2014.
JO har därefter, med hänvisning till delar ur ovan nämnda register, begärt kompletterande
information från samtliga landsting. Det har då visat sig att de uppgifter som JO erhållit
från IVO:s register till stora delar är inaktuella. Som exempel kan nämnas att flera e-brev
som sänts till angivna verksamhetschefer har kommit i retur då mottagaren är okänd och
att det saknas vårdavdelningar/enheter i registret. JO har fått information som tyder på att
registret innehåller uppgifter som kan vara fem år gamla trots att vårdgivare har
rapporterat förändringar till registret.
Med anledning av det som framkommit om inaktuella uppgifter i registret har JO beslutat
att saken ska utredas inom ramen för ett initiativärende.
JO har anmodat IVO att yttra sig över hur myndigheten fullgör sitt uppdrag att föra det
aktuella registret.

2. IVO:s yttrande
2.1 Redogörelse för regelverket

Skyldighet att föra register och att anmäla till IVO
IVO ska enligt 2 kap. 4 §andra stycket PSL föra ett register över sådana
sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i 7 kap. 7 §samma lag. Det rör sig om
sjukvårdsenheter där det ges vård enligt LPT eller LRV samt enheter för rättspsykiatrisk
undersökning. Fortsättningsvis kallas detta register för säkerhetsregistret.
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Skyldigheten att anmäla verksamheter och förändringar till IVO följer av 2 kap. l och 2 §§
PSL. Dessa bestämmelser omfattar både det nu aktuella säkerhetsregistret och det så
kallade vårdgivarregistret.
Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av IVO:s tillsyn enligt PSL ska
anmäla detta till myndigheten senast en månad innan verksamheten påbörjas (2 kap. 1 §
PSL). Om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas, ska detta
anmälas till IVO inom en månad efter genomförandet (2 kap. 2 § PSL).
Vilka uppgifter ett register enligt 2 kap. 4 § PSL får innehålla och när uppgifterna ska
gallras framgår av 2 kap. 3 -4 §§ patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), PSF.

Vad ska en anmälan innehålla?
Enligt 2 kap. 1 § PSF ska en anmälan enligt 2 kap. l § PSL innehålla uppgifter om
1. verksamhetens inriktning,
4. var verksamheten ska bedrivas,
3. vem som är verksamhetschef,
4. vem som ansvarar för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5-7 §§ PSL,
5. verksamhet enligt 7 kap. 2 § PSL som anlitas eller avses anlitas, och
6. den patientförsäkring som tecknats för verksamheten.
När det gäller sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i 7 kap. 7 § PSL, ska anmälan
även innehålla uppgifter om
1. chefsöverläkarens och den säkerhetsansvarig, samt
2. säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering.
Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1998: 13) om anmälan av
verksamheter på hälso- och sjukvårdens område.
Enligt 1 kap. 3 § SOSFS 1998: 13 ska en anmälan enligt 2 kap. 1 § PSL, utöver vad som
framgår av 2 kap. 1 § PSF, innehålla uppgifter om
l .vårdgivare och organisationsnummer eller, om organisationsnummer
saknas, personnummer,
2.verksamhetens namn/benämning, när verksamheten ska påbörjas, och
3.adresser och telefonnummer (inklusive faxnummer då sådana finns).

Hur ska anmälan göras?
Enligt 4 § SOSFS 1998: 13 ska en anmälan enligt 2 kap. l § PSL göras på blanketten
"Anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen (2010:659)" (bilagan) eller på
motsvarande elektronisk blankett. Det finns även en blankett framtagen för anmälan av
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säkerhetsrelaterade uppgifter m.m. enligt PSL (till säkerhetsregistret), som dock inte är i
föreskrifts form.

Förändringar i verksamheten
När det gäller förändringar av en tidigare anmäld verksamhet anges följande i ett allmänt
råd. Om en verksamhet förändras eller flyttas bör anmälan endast göras i de fall ändringen
avser en uppgift som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1-3 PSF eller i 1 kap. 3 § dessa
föreskrifter. Förändringar som rör uppgifter enligt 2 kap. 1 § första stycket 4-6 samma
förordning behöver inte anmälas. De uppgifter som inte behöver anmälas på nytt är vem
som ansvarar för anmälningsskyldigheten enligt 3 ka. 5-7 §§ PSL, verksamhet enligt 7
kap. 2 § PSL som anlitas eller avses anlitas och den patientförsäkring som tecknats för
verksamheten.

Straflbestämmelse
Det finns en straffbestämmelse som rör skyldigheten att anmäla till IVO. Den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet påbörjar en verksamhet som omfattas av IVO:s tillsyn
eller flyttar eller väsentligt ändrar en sådan verksamhet utan att ha gjort föreskriven
anmälan enligt 2 kap. 1 eller 2 § PSL döms till böter. Detta framgår av 10 kap. 1 § PSL.
Enligt 7 kap. 23 § PSL ska IVO, om det behövs, göra anmälan till åtal om myndigheten
rar kännedom om att någon har brutit mot en bestämmelse som gäller verksamhet som står
under myndighetens tillsyn.

Person uppgiftslagen
Personuppgiftslagen ( 1998:204), PuL, gäller för sådan behandling av personuppgifter som
helt eller delvis är automatiserad (5 §). Om det i annan lag eller förordning finns
bestämmelser som avviker från PuL, ska de bestämmelserna gälla (2 §).
Enligt 2 kap. 4 § tredje stycket PSL är IVO personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter i registren.
I 9 § PuL återfinns grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter. Där anges att
den personuppgiftsansvarige ska se till att de personuppgifter som behandlas är riktiga
och, om det är nödvändigt, aktuella. Vidare ska alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta,
blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med
hänsyn till ändamålen med behandlingen.

2.2 IVO:s bedömning

Allmänt om det pågående utvecklingsarbetet
IVO övertog ansvaret för säkerhetsregistret och ett antal andra register från Socialstyrelsen
i samband med att myndigheten bildades den 1juni2013. Initialt skapades nya rutiner och
organisation för den befintliga registerdriften. Det handlade dels om att inrätta en
servicefunktion för de verksamheter som är anmälningspliktiga till IVO, dels att bygga
upp en registeradministration. I november 2013 påbörjades ett utvecklingsarbete, som till
att börja med har koncentrerats på att förbättra de tekniska förutsättningarna för
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registerföringen. En ny registerplattform utvecklas, som beräknas vara på plats med
migrerad data i juni 2015. I anslutning till det görs en första kvalitetsrensning av de
befintliga uppgifterna i registren.
Ett antal utvecklingsaktiviteter planeras med målet att IVO:s register ska ha en hög
täckningsgrad och innehålla aktuella uppgifter. Ett ytterligare utvecklingsarbete syftar till
att tillgängligöra IVO:s register genom exempelvis direktåtkomst för andra myndigheter.

De i ärendet aktuella registerfrågorna
Av JO:s underlag framgår att IVO:s säkerhetsregister har visat sig innehålla inaktuella
uppgifter.
Regelverket är konstruerat så att den som bedriver verksamheten är skyldig att anmäla
förändringar till IVO. Det innebär att felaktigheter i registret kan ha två orsaker. För det
första kan verksamheten ha underlåtit att fullgöra sin skyldighet att anmäla uppgifter till
IVO. För det andra kan IVO ha fått in uppgifter från verksamheterna, men missat att föra
in dem i registret.
De landsting som JO har varit i kontakt med har uppgett att vissa uppgifter i IVO:s
säkerhetsregister är inaktuella och har lämnat kompletterande uppgifter till JO. De flesta
landsting har dock inte hävdat att de i ett tidigare skede har anmält uppgifterna till IVO.
IVO har inte heller någon dokumentation som tyder på att så har skett.
Två landsting har till JO uppgett att de har anmält uppgifter till IVO, men att dessa inte
har förts in i säkerhetsregistret.
Landstinget i Värmlands län har uppgett att de kontinuerligt har anmält
säkerhetsrelaterade uppgifter till IVO och att de senast gjorde detta vid förändringar i
verksamheten den 10 oktober 2014. IVO har återfunnit denna blankett och har fört in
uppgifterna i registret. Det är beklagligt att detta inte gjordes i ett tidigare skede.
Stockholms läns landsting (Stockholms läns sjukvårdsområde) har uppgett att uppgifterna
i IVO:s register är fem år gamla. De har rapporterat in ändringar, men dessa inte har förts
in i registret. IVO har inte kunnat återfinna några anmälningar om förändringar från
Stockholms läns landsting.
Det bör slutligen påpekas att endast vissa, i regelverket angivna, uppgifter ska anmälas till
IVO:s register. Vidare behöver inte alla förändringar i en verksamhet anmälas till IVO. En
del av den kompletterande information som JO har begärt in, tillhör inte de kategorier av
uppgifter som verksamheterna är skyldiga att anmäla till IVO. Detta gäller t.ex. uppgifter
om antal patienter under 18 år och diagnosgrupper.
Att verksamheter inte anmäler uppgifter till IVO, trots att en sådan skyldighet föreligger,
är givetvis ett problem. I egenskap av personuppgiftsansvarig ska IVO se till att de
personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella.
IVO har ovan beskrivit hur myndigheten arbetar med att utveckla verksamheten och
förbättra kvaliteten på sina register. IVO arbetar t.ex. kontinuerligt med att öka
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följsamheten till regelverket och förmå verksamheterna att i högre grad anmäla såväl nya
verksamheter som förändringar i b<:::fintliga verksamheter. Att göra IVO:s register mer
tillgängliga för utomstående kan också vara en åtgärd som ökar benägenheten att anmäla
uppgifter och på sikt höjer kvaliteten. Åtgärder av det sistnämnda slaget kan förstås endast
vidtas om de är förenliga med regelverket.
IVO har ingen möjlighet att använda sig av sanktioner, t.ex. föreläggande vid vite, mot de
verksamhetsutövare som inte fullgör sin skyldighet att anmäla till säkerhetsregistret. Ett
sådant lagstöd finns på socialtjänstområdet. Enligt 13 kap. 8 § socialtjänstlagen
(2001 :453) får IVO förelägga den kommun eller det landsting som inte har fullgjort sin
anmälningsskyldighet enligt 7 kap. l §tredje stycket samma lag att fullgöra denna
skyldighet. Ett sådant beslut om föreläggande får förenas med vite.
Däremot finns det en straffbestämmelse i PSL som kan bli tillämplig i situationer då IVO
misstänker att en verksamhet inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet. IVO ska anmäla
till åtal, om myndigheten bedömer att det behövs.
IVO överväger för närvarande vilka åtgärder som är lämpliga att vidta på såväl kort som
lång sikt med anledning av det som framkommit i detta ärende.

Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Anna Sundberg. Juristen Jonas Widell har
varit föredragande.

För Inspektionen för vård och omsorg
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