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IVO:s remissvar över betänkandet För kvalitet - med
gemensamt ansvar (SOU 2015: 17)
Ert diarienummer S2015/1590/SF
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnar synpunkter på den del av betänkandet
som berör IVO:s tillsynsuppdrag.
IVO tillstyrker utredningens förslag.
Utredningen föreslår att patientsäkerhetslagen ska gälla när landstingen utför
försäkringsmedicinska utredningar inom relevanta socialförsäkringsområden.
Definitionen av hälso- och sjukvård i 1kap2 § patientsäkerhetslagen (2010:659),
PSL, ska därför utökas med verksamhet som omfattas av lagen (2016:xxx) om
försäkringsmedicinska utredningar.
Förslaget innebär att IVO rar ansvar för klagomålshantering och tillsyn över
verksamheten med de här avsedda försäkringsmedicinska utredningarna och därmed
ett utökat tillsynsansvar. IVO delar utredningens uppfattning att flertalet utförare av
försäkringsmedicinska utredningar även bedriver hälso- och sjukvård och därför redan
står under IVO:s tillsyn. Tillsynsobjekten torde därför inte bli fler. Utredningens
bedömning är att kostnaden för att IVO rar ett tillsynsansvar för de
försäkringsmedicinska utredningarna blir marginell. Enligt uppgift som IVO har
lämnat uppgår kostnaden per klagomålsärende som prövas till cirka 25 000 kronor.
Utredningen har i sin kostnadsberäkning uppskattat dessa klagomålsärenden till cirka
tio ärenden per år vilket skulle innebära en kostnad på 250 000 kronor per år.
Utredningen menar att finansiering ska ske inom ramen för avsatta medel för de
försäkringsmedicinska utredningarna. Enligt IVO:s uppfattning är det svårt att
bedöma om det av utredningen uppskattade antalet ärenden per år är rimligt. Vad IVO
enligt betänkandets förslag ska utreda är emellertid endast klagomål på händelser i
vården i samband med försäkringsmedicinska utredningar. IVO ska varken utreda
klagomål avseende felaktiga arbetsförmågebedömningar, rena bemötandefrågor eller
klagomål som berör sådant som inte påverkar patientsäkerheten. Betänkandets
utgångspunkt kan därför antas vara rimlig.
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IVO har i januari 2015, som svar på en fråga från utredningen, angett att
försäkringsmedicinska utredningar enligt IVO:s mening är att betrakta som hälso- och
sjukvård. Utredningen delar inte IVO:s uppfattning och har i stället föreslagit att
definitionen i 1 kap 2 § PSL utökas till att omfatta försäkringsmedicinska utredningar.
Enligt utredningens förslag ska de försäkringsmedicinska utredningarna utföras av
landstingen vilka när det gäller hälso- och sjukvård redan står under IVO:s tillsyn.
IVO finner därför inte skäl att argumentera för en annan lösning än den föreslagna.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Gunilla Hult Backlund. I den
slutliga handläggningen har avdelningscheferna Gunnar Moa och Patric Winther
deltagit. Avdelningsjuristen Anna Jedenius har varit föredragande.
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