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Husdrse AB
Tulteredsvägen 18
433 76 JONSERED

Vårdgivare
Husdrse AB

Ärendet

Husdrse AB (organisationsnummer 559254-2483), föreläggs om att
omedelbart upphöra med att utfärda intyg avseende PCR-provsvar utan
att först ha mottagit ett skriftligt provsvar från ett ackrediterat
laboratorie.

Beslut

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, förelägger med stöd av 7 kap.
24 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, styrelseledamoten och
ansvarige läkaren Farshid Sistani vid vite av 750 000 kr att säkerställa
att vårdgivaren Husdrse AB omedelbart upphör med att utfärda intyg
avseende PCR-provsvar utan att först ha mottagit ett skriftligt provsvar
från ett ackrediterat laboratorie.
Farshid Sistani ska såsom styrelseledamot och ansvarig läkare för
vårdgivaren Husdrse AB till IVO:
•

•

Omgående men senast den 27 januari 2021 skriftligen
redovisa till IVO att vårdgivaren upphört att utfärda intyg
avseende resultatet av PCR-provtagning utan att analys av
provet först är gjord och att skriftligt provsvar har inkommit
från ett ackrediterat laboratorie.
Senast den 3 februari 2021 skriftligen redovisa till IVO hur
vårdgivaren kommer att säkerställa att man inte utfärdar intyg
avseende resultatet av PCR-provtagning utan att analys av
provet först är gjord och att skriftligt provsvar har inkommit
från ett ackrediterat laboratorie.

Skälen för beslutet

TgK1
2017 v 1.2

IVO gör bedömningen att Husdrse AB under pågående pandemi har
tagit PCR-prov på patienter och skrivit intyg om negativa PCRprovsvar utan att ha säkerställt att proverna har analyserats. Detta
äventyrar patientsäkerheten och även säkerheten för andra. Vårdgivaren
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har genom att skriva dessa intyg brutit mot 6 kap. 1 – 2 och 8 §§
Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i
hälso- och sjukvården.
IVO bedömer även att Husdrse AB inte fullgör de skyldigheter som
åligger en vårdgivare i enlighet med 3 kap. PSL såsom att leda och
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård
i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls.
IVO bedömer vidare att vårdgivarens underlåtenhet att efterleva
gällande bestämmelser medför en fara för patientsäkerheten och
säkerheten för andra under en pandemi. Det finns därmed
förutsättningar att förelägga Husdrse AB att omedelbart upphöra med
att utfärda intyg avseende PCR-provsvar utan att först ha mottagit ett
skriftligt provsvar från ett ackrediterat laboratorie.

Bakgrund till beslutet

IVO fick den 12 januari 2021 uppgifter via media om att vårdgivaren
Husdrse AB, har tagit PCR-prover på personer som ska resa utomlands
och då behöver ha ett aktuellt negativt PCR-provsvar. Husdrse AB har
utfärdat reseintyg av vilka det framgår att patienternas prover har
analyserats av Unilabs AB. Unilabs AB uppger att de inte vid något
tillfälle har analyserat PCR-test från berörd vårdgivare.
Farshid Sistani har till IVO uppgett att vårdgivaren från december
månad 2020 och fram till nu utfört testning av covid-19. Han
uppskattar att det tagits ca 10 – 25 PCR- och antigentester om dagen. I
juni 2020 slöt vårdgivaren ett avtal med Unilabs AB om analys av
prover. Rutinen avseende PCR-proverna har varit att vårdgivaren har
lämnat proverna på Unilabs, Carlanderska. Unilabs AB har via telefon
meddelat Husdrse AB om provet varit positivt eller negativt.
Unilabs har till IVO uppgett att de inte har utfört några analyser av
prover vare sig avseende Covid-19 eller något annat för Husdrse AB.
Av 6 kap. 1 – 2 och 8 §§ Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS
2018:54) om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården framgår det att
den som i sin yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården utfärdar ett
intyg om någons hälsotillstånd eller vård ska utforma det med
noggrannhet och omsorg. Vid den bedömning som görs i samband med
utfärdandet av ett intyg ska intygsutfärdaren endast uttala sig om
sådana förhållanden som han eller hon har tillräcklig kännedom om.
Intygsutfärdaren ska beakta att ett intyg kan få betydelse i rättsliga
sammanhang. Ett intyg ska vidare innehålla uppgifter om de undersökningar, journalhandlingar och andra handlingar samt upplysningar som
ligger till grund för den bedömning som intygsutfärdaren gör vid
utfärdandet av intyget. Det ska även framgå i vilka avseenden de olika
uppgifterna ligger till grund för bedömningen.
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Underlag
•
•
•

Intervju med vårdgivaren den 18 januari 2021
Svar från Unilabs AB, den 18 januari 2021
Yttrande från vårdgivaren den 19 januari 2021

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Maria Björklund. I
den slutliga handläggningen har avdelningsjuristen Marie Jakobsson
Randers och inspektören Charlotta Samuelsson deltagit. Enhetschefen
Mari-Ann Larsen har varit föredragande.
Maria Björklund

Bilaga:

Hur man överklagar

Mari-Ann Larsen
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