


IVO, Inspektionen för vård och omsorg

IVO har som främsta uppgift att svara för tillsyn 

och tillstånds-prövning inom hälso- och sjukvård 

och därmed jämförlig verksamhet, socialtjänst 

och verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS).



IVO:s uppdrag

IVO finns till för vård- och omsorgstagarna och syftet med 

verksamheten är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till 

en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i 

enlighet med lagar och andra föreskrifter. 



Korta fakta om IVO

IVO lyder under Socialdepartementet

Verksamheten finansieras genom anslag 
och den årliga budgeten är cirka 690 
miljoner kronor

Tillsynsarbetet bedrivs vid sex regionala 
kontor runt om i landet.

Avdelningen för tillståndsprövning är 
placerad i Stockholm, liksom avdelningen 
för verksamhetsstöd och -styrning samt GD-
staben.



Vilka är vi?

IVO har ca 740 medarbetare.

De största grupperna är inspektörer, utredare och jurister.

Inspektörernas bakgrund är oftast inom hälso- och sjukvård 

samt socialtjänst.



Tillsyn över ca 40 000 verksamheter

Ca

1 200 vårdcentraler

90 sjukhus

Tandvården:

1 000 Folktandvårdens mottagningar 

1 250 privata tandläkarmottagningar 

700 HVB och SiS

2 000 äldreboenden

1 300 apotek 

Hälso- och sjukvårdspersonal: 

7 600 tandläkare

40 000 läkare

drygt 100 000 sjuksköterskor



Inkomna ärenden till IVO 2018

Lex Maria: 2 256

Lex Sarah: 1 163

Klagomål hälso- och sjukvård: 5 511

Klagomål socialtjänst: 5 691

Frekvenstillsyn, boende barn och unga.

Antal inspektioner: 1 472

Tillstånd som prövades : LSS, SOL 3612 och HS 141

Tillsyn över leg. HS personal : 833



Vetenskap och beprövad erfarenhet

Kravet på vården är att den ska vara av god kvalitet och 

uppfylla kravet i  (5 kap. 1 § 1 hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30). 



Ärendeslag Preshopital vård 
Inkomna ärenden 2018

• Anmälan till IVO 11 

• Anmälningsskyldighet lex Maria 39

• Enskilda klagomål 73

• Individärende 2

• Åtgärder mot verksamhet 1 



Enskilda klagomål 
Beslut med kritik under 2018 

Kritik till ambulanspersonalen 

• 6 Lämnat hemma

• 3 Dokumentation

• 9 Vård och behandling 



Upplysningstjänst 2018 

• Fortsatt egenvård (lämna hemma) 13 ärenden

Den som ringt upplysningstjänst menar att patient eller anhörig 
tvingats strida för att få hjälp av ambulanspersonalen till sjukhus.

Traumatisk hjärnblödning, stroke, suicidförsök, hypoglykemi, 
blödning, epilepsi, sepsis, trafikolycka, skallfraktur……..



Missbedömt behov   

• IVO finner att bedömningen av patientens 
förflyttningsförmåga, som gjordes av 
ambulanspersonalen var felaktig. 

• IVO anser inte att ambulanspersonalen har 
tillgodosett patientens behov av trygghet i 
rådande situation. 



Sepsis

• IVO menar att om en person uppvisar de 
symtom som patienten hade bör detta 
föranleda att patienten omgående får 
akutsjukvård och transporteras med ambulans 
till vårdinrättning



Trauma 

• IVO bedömer att legitimerade sjuksköterskan 
har brustit i omhändertagandet av patienten i 
samband med olyckan. 



Blödning/smärta

• IVO anser att ambulanspersonalen borde tagit 
med patienten i ambulans. En skada som den 
patienten hade kräver ett snabbt 
omhändertagande för att minimera risken för 
framtida komplikationer. 

• Patienten hade så starka smärtor att 
ambulanspersonalen bedömde att hen 
behövde morfinpreparat  vilket även gavs för 
att uppnå adekvat smärtlindring.



Allergi

• Patienten rekomnederades att åka i egen bil. 
Några minuter senare blev hen sämre igen och 
en ny ambulans larmades.

• Ambulanspersonalen bedömde att patienten 
hade en panikattack



Bröstsmärtor

• Specialistsjuksköterskan NN har brustit i 
att utföra en tillräcklig undersökning för 
att utesluta akut hjärtsjukdom.



Dokumentationsbrist

• IVO är kritisk till ambulanssjuksköterskan NN 
för att hen inte fört journal på ett 
patientsäkert sätt. 



?



Tack!

www.ivo.se


