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Yttrande över remiss från Socialdepartementet –
Inspektion för vård och omsorg - en ny effektiv
tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och
socialtjänst (DS 2012:20)
Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting har ombetts att komma med synpunkter på DS
2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv
tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över remissen.
Myndigheten ska vara en inspektionsmyndighet som har samlat ansvar för
tillstånd, legitimationer, godkännanden och tillsyn. Myndigheten ges större
resurser för tillsyn än vad som finns i dagens myndighet. Myndigheten
föreslås få namnet Inspektionen för vård och omsorg, vara lokaliserad till
Stockholm och organiseras som en enrådighetsmyndighet med ett
insynsråd. Myndigheten föreslås använda sig av de administrativa tjänster
som Statens Servicecenter erbjuder.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-08-10
DS 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv
tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Socialdepartementet överlämna förvaltningens förslag till yttrande

att

omedelbart justera beslutet.
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Förvaltningens motivering till förslaget
Stockholms läns landsting ställer sig i huvudsak positivt till de föreslagna
förändringarna.
Det föreslagna uppdraget för myndigheten Inspektionen för vård och
omsorg och den föreslagna organisationen förefaller logiska. Det finns vid
varje omorganisation en risk för att verksamheten under en tid påverkas
negativt. Stockholms läns landsting vill därför understryka vikten av att
verksamheten säkras även under arbetet med att tillskapa den nya
myndigheten såväl i planering som initialt genomförande.
Stockholms läns landsting vill framhålla att det är viktigt att effektiva
beslutsvägar skapas och att alla de områden som ska inspekteras, och som
därigenom får stöd att förbättras, verkligen får sådant stöd. Stockholms
läns landsting vill påpeka vikten av att inspektionsfunktionen arbetar
processinriktat så att alla berörda engageras i vad som är ett kontinuerligt
förbättringsarbete, även i formen av formell tillsyn av att direktiv och
överenskommelser följs.
Stockholms läns landsting vill understryka att kommunikationen kring
erhållna resultat och slutsatser från genomförda inspektioner sker direkt
med huvudmännen för den verksamhet som inspekteras. Det är angeläget
att berörda kan framföra och diskutera inkomna synpunkter på preliminära
slutsatser och rekommendationer från genomförda inspektioner inför det
slutgiltiga beslutet.
Det är positivt att Inspektionen för vård och omsorg föreslås få ökade
resurser. Det är nödvändigt med en väl utvecklad statlig granskning av hur
hälso- och sjukvården lever upp till lagar och regler. En tillsyn kräver att
kommuner och landstings ansvar är transparent och öppna för tillsyn så att
medborgarna har tillit till det samlade systemet för hälso- och sjukvården.
Utvecklingen inom hälso- och sjukvården ställer ökade krav på uppföljning
och granskning. Det innebär att även landstingen själva måste bygga upp
egna resurser för uppföljning och granskning. I Stockholms läns landsting
pågår ett omfattande arbete inom området uppföljning/granskning.
Utvecklingen innebär att Stockholms läns landsting går från ett läge där
fokus har varit avtalstecknande med offentliga aktörer till ett läge med
uppföljning och granskning av både privata och offentliga vårdgivare. Det
innebär också att resurser successivt flyttas till området uppföljning och
granskning. En väl utvecklad uppföljning och granskning av hälso- och
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sjukvården är nödvändig för att garantera att medborgarna får den vård de
har rätt till.
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