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Yttrande över Nästa steg? Förslag för en stärkt
minoritetspolitik (SOU 2017:60)
Ert dnr. Ku2017/01534/DISK

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beretts möjlighet att yttra sig över Nästa steg?
Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) och lämnar följande synpunkter.

Inledning
Utifrån IVO:s uppdrag att bedriva tillsyn över vården och omsorgen, anser myndigheten
att utredningen belyser flera angelägna utmaningar inom vård och omsorg såsom
jämlikhet, tillgänglighet och kompetensförsföjning. Det är utmaningar som påverkar
enskilda patienter och brukare såväl som grupper i befolkningen däribland de nationella
minoriteterna. Det är också utmaningar som IVO på olika sätt belyser genom
myndighetens tillsyn.

5.3.3 Myndigheter med tillsynsansvar behöver integrera
minoritetsfrågorna bättre i sitt arbete
Utredningen anser att IVO behöver integrera minoritetsfrågorna bättre i myndighetens
arbete. Vidare menar utredningen att regeringen ska verka för att IVO ska arbeta mer
aktivt med att beakta de nationella minoriteternas rättigheter inom ramen för den ordinarie
tillsynsverksamheten. Utredningen resonerar också laing att regeringen bör verka för att
ge särskilt uppdrag till myndigheten eller göra ändringar i IVO:s instruktion avseende de
nationella minoriteterna.
IVO menar att det kan finnas anledning för myndigheten att se över hur vi förhåller oss till
minoritetsfrågorna i den egeninitierade tillsynen, men att det ska ske inom ramen för
myndighetens eget arbete. IVO delar därför inte utredningens bedömning att regeringen
ska verka för att IVO ska arbeta mer aktivt med dessa frågor. IVO avstyrker utredningens
resonemang om att regeringen bör verka för att ge ett särskilt uppdrag till myndigheten
eller göra ändringar i IVO:s instruktion med anledning av frågorna.
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IVO:s uppfattning utgår från att myndighetens tillsyn ska planeras och genomföras med
utgångspunkt i egna riskanalyser om inte annat anges. Det innebär att IVO:s
egeninitierade tillsyn ska inriktas mot verksamheter som är mest angelägna att granska. På
så sätt kan tillsynens resurser användas så effektivt som möjligt och bidra till en bättre och
säkrare vård och omsorg. En annan aktörs prioriteringar av IVO:s tillsyn utgår inte
nödvändigtvis från att tillsynsinsatser planeras och initieras utifrån de risker som är störst
för patienter och brukare.
Som framgår i betänkandet är frågor avseende nationella minoriteters situation inte något
som hittills har indikerat i IVO:s riskanalys. De brister i vården och omsorgen rörande
exempelvis tillgänglighet, jämlikhet och kompetensförsöijning som berörs i betänkandet
drabbar som sagt både enskilda patienter och brukare såväl som olika grupper i
befolkningen. IVO kommer dock att påbörja ett utvecklingsarbete kring myndighetens
nuvarande riskanalys. Syftet är att stärka systematiken och möjligheten att ta in externa
kunskapskällor i större utsträckning och inte minst att stärka patient- och
brukarperspektivet.
IVO har sedan myndigheten inrättades systematiskt träffat organisationer som företräder
patienter och brukare för att föra dialog om myndighetens arbete. Vi tar nu ett steg i att
stärka patient- och brukarperspektivet ytterligare i utvecklingen av tillsynen. Vi ser därför
över möjligheten att i högre grad samarbeta med patient- och brukarorganisationer inom
detta område vilket bland annat skulle kunna omfatta företrädare för minoritetsgrupper.
Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektören Pattic Winther. I
den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Monica Axelsson och Siv Björn
deltagit. Ställföreträdande avdelningschefen Anna Carlström har varit föredragande.
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