Tillsyn av hälso- och
sjukvårdspersonal

Vem gör vad?
Socialstyrelsen beslutar om legitimation och annan be
hörighet att utöva ett yrke som apotekare, arbetsterapeut,
audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist,
kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, ortoped
ingenjör, psykolog, psykoterapeut, receptarie, röntgen
sjuksköterska, sjukgymnast, sjukhusfysiker, sjuksköterska,
tandhygienist och tandläkare inom hälso- och sjukvården.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över
hälso- och sjukvården och dess personal.
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) beslutar i
ärenden om prövotid, återkallelse av legitimation och annan
behörighet samt i ärenden om ny legitimation eller annan
behörighet efter tidigare återkallelse av legitimation eller
inskränkning i behörighet.

Ingångar till IVO
ENSKILDA
Enskilda personer kan anmäla klagomål mot hälso- och
sjukvården och dess personal, 7 kap. 10 § patientsäkerhets
lagen. IVO bedömer om det i anmälan finns en enskild
yrkesutövare som behöver utredas vidare och öppnar då
ett särskilt ärende för denna utredning, 7 kap. 18 § patient
säkerhetslagen.
VÅRDGIVARE
En vårdgivare ska snarast anmäla till IVO om det finns skälig
anledning att befara att en person som har legitimation för
ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller
har varit verksam hos vårdgivaren kan utgöra en fara för
patientsäkerheten, 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen.
APOTEKSPERSONAL
Den hälso- och sjukvårdspersonal som vid expediering av
läkemedel befarar att en legitimerad yrkesutövares förskriv
ning av narkotiska läkemedel, andra särskilda läkemedel,
alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit skäligen kan
befaras stå i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet
ska anmäla detta till IVO, 6 kap. 11 § patientsäkerhetslagen.
ANDRA INGÅNGAR
IVO kan även öppna ett ärende utgående från information i
massmedia eller efter information från andra myndigheter,
t.ex. Polisen eller Arbetsmiljöverket.

UTREDER
IVO utreder ärenden om enskilda yrkesutövare utgående
från risker avseende patientsäkerhet. IVO hämtar in upp
gifter bl.a. från eventuella arbetsgivare, vårdkontakter och
i förekommande fall från receptregistret. Den hälso- och
sjukvårdspersonal som är under utredning ska ges tillfälle
att yttra sig i ärendet innan IVO avgör ärendet.
FATTAR BESLUT
IVO kan i beslut uttala kritik mot hälso- och sjukvårds
personal om han eller hon har vidtagit en åtgärd eller under
låtit att vidta en åtgärd som strider mot lag eller annan före
skrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten.
ANMÄLER TILL HSAN
Om IVO efter genomförd utredning bedömer att det finns
skäl för beslut om prövotid, återkallelse av legitimation, åter
kallelse av annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och
sjukvården eller begränsning i förskrivningsrätt ska IVO
anmäla detta till HSAN.
TILLSYNAR PRÖVOTID
IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal som
har fått en treårig prövotid efter beslut från HSAN. Under
prövotiden träffar IVO hälso- och sjukvårdspersonalen och
följer att han eller hon uppfyller villkoren i den prövotids
plan som oftast följer med ett beslut om prövotid.
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Vad gör IVO?

