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Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag 
om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20) 
(dnr S2019/04002/FS) 
 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är positiv till en reglering på området och anser 
att de föreslagna författningsändringarna bidrar till att stärka patientsäkerheten vid 
utförandet av estetiska behandlingar.   
 
IVO ställer sig tveksam till den föreslagna modellen för finansiering. Med beaktande av 
erfarenheterna kring motsvarande finansieringsmodell för avgifter i IVO:s 
tillståndsprövning, bedömer IVO att det vore olyckligt att införa modellen inom fler 
områden utan en fullgod risk- och konsekvensutredning. IVO bedömer att långsiktighet 
och förutsägbarhet är grundläggande krav som är angelägna att svara upp mot för denna 
typ av finansiering.  IVO bedömer att utredningen inte belyst detta i tillräcklig grad, t.ex. 
vad gäller principen om full kostnadstäckning.  

IVO lämnar även följande synpunkter på utredningens förslag.  
 
Förslag till lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. 
1 §  
Beträffande estetisk injektionsbehandling saknar IVO en närmare definition av vad som 
avses med ”genom huden in i kroppen”. Om det ska tolkas så att det är injektioner som 
går genom samtliga hudlager som avses så saknas anledning att undanta 
injektionsbehandlingar som inte tränger igenom samtliga hudlager i förslaget till 
förordning om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.  
 
Förslag till förordning om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar. 
2 §  
IVO anser att samtliga injektioner som ges in i blodbanan ska omfattas av lagförslaget 
eftersom de kan medföra allvarliga hälsorisker. IVO anser därför inte att de ska undantas 
från lagens tillämpningsområde. IVO anser därtill att behandling med platelet-rich plasma 
inte ska undantas från lagens tillämpningsområde eftersom även denna metod är 
förknippad med ett flertal allvarliga hälsorisker. Ett observandum är att KAM-utredningen 
presenterat ett förslag till ny lag om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt utföra 
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vård, enligt vilken det föreslås vara förbjudet att ge allmän bedövning och injektioner för 
andra än hälso- och sjukvårdspersonal. IVO anser att de föreslagna bestämmelserna bör 
ses över så att de harmonierar med varandra. 
 
Konsekvenser för IVO 
När det gäller konsekvenser för IVO kommer förslagen medföra att inflödet av klagomål 
och anmälningar kommer att öka vilket i sin tur innebär ökade kostnader för såväl tillsyn 
som avgifts- och registerhantering varför IVO behöver en betydande anslagshöjning. IVO 
befarar också att förslaget medför stora risker för undanträngningseffekter på övrig tillsyn 
inom hälso- och sjukvårdensområdet.  
 
____________________________  
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Sofia Wallström. I den slutliga 
handläggningen har avdelningschefen Patric Winther samt chefsjuristen Linda Almqvist 
deltagit. Juristen Katarina Lagerstedt har varit föredragande.  
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