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Remiss från Försvarsdepartementet: Generalläkarutredningens
betänkande Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom
försvaret (SOU 2015:79)
(Ert dnr.Fö 2015/01346/RS)

I betänkandet Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret lämnas
omfattande förslag, vilka syftar till en mer sammanhållen och ändamålsenlig tillsyn av miljö
och hälsoskydd, hälso- och sjukvård, smittskydd, samt kontroll av livsmedel och djurskydd
inom Försvarsmakten. Utredningen föreslår en tydligare författningsreglering med sanktions
möjligheter, en utökad självständighet för tillsynsfunktionen, samt en ny och tydligare
benämning för tillsynsfunktionen.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO delar utredningens uppfattning att den nuvarande
fimktionen med generalläkarens sammanhållna tillsyn av de aktuella områdena inom
Försvarsmakten är en lösning som alltjämt har många fördelar, framförallt utifrån
kostnadseffektivitet, likvärdighet, samt fö1irogenhet om försvarsmaktens speciella
verksamheter och särart.
De oklarheter i form av brist på uttryckligt författningsstöd avseende generalläkarens tillsyn
som i dag föreligger, åtgärdas i form av förslag till en tydligare författningsreglering kring bl a
mandat, sanktionsmöjligheter och befogenheter.
Den föreslagna tillsynsfunktionen försvars inspektören för hälsa och miljö innebär därutöver att
tillsynen får en stöne självständighet gentemot Försvarsmakten än vad som nu är fallet.
IVO ställer sig positiv till utredningens förslag.

Särskilt om tillsyn av hälso- och sjukvård inom försvarsmakten
IVO tillstyrker utredningens förslag till ändringar i patientsäkerhetslagen (2010:659) och
patientsäkerhetsförordningen (2010: 1369). Ändringsförslagen innebär att försvars
inspektören för hälsa och miljö får ett särskilt tillsynsansvar med sanktionsmöjligheter för
den hälso- och sjukvård som bedrivs av Försvarsmakten och Försvarets mate1ielverk.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Gunilla Hult Backlund. I den slutliga
handläggningen har avdelningschefen Thomas Mehralizade deltagit. Avdelningsjuristen
Sven Lewin har varit föredragande.
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