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Konsekvensutredning avseende IVO:s förslag till föreskrifter
om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)
Dnr 2.8-19505/2015
Bakgrund
Inför myndighetsövergången den 1 juni 2013 infördes ett bemyndigande för IVO
att utfärda verkställighetsföreskrifter till anmälningsskyldigheten enligt lex Maria.
Idag finns dessa föreskrifter i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2005:28). Den 9 juni 2015 beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter
och allmänna råd om utredning av vårdskador. De nya föreskrifterna träder i kraft
den 1 januari 2016 och upphäver de tidigare föreskrifterna (SOSFS 2005:28).
Avsikten med IVO:s föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador är att
tydliggöra för anmälningsansvariga hur de ska förfara vid en anmälan enligt lex
Maria. Föreskrifterna ska även bidra till att göra handläggningen av lex Maria
ärenden effektiv och rättssäker.
De föreslagna föreskrifterna omfattar bestämmelser om: Vad som ska anmälas, vem
som ska anmäla samt hur anmälan ska göras.
Föreningens Sveriges Socialchefer (FSS) har getts möjlighet att lämna
remissynpunkter på IVO:s förslag.
FSS synpunkter på IVO:s förslag
FSS stödjer förslaget och de överväganden som gjorts: Lex Maria har en viktig
förebyggande roll att spela i utvecklingen av vården i kommuner och landsting.
Därför är det klokt att reglerna för hur en anmälan skall ske enbart ges ut i form av
föreskrifter. FSS delar IVO:s bedömning att dessa föreskrifter blir mer stringenta
och lättlästa utan tillhörande allmänna råd. Det är svårt att i allmänna råd lista alla
tänkbara situationer som ska rapporteras. Det finns därmed en risk för att händelser
som ligger ”utanför listan” inte anmäls.
FSS tillstyrker även tidpunkten för införande. De föreslagna föreskrifterna om
anmälan bör givetvis träda i kraft samtidigt som Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om utredning träder i kraft – dvs den 1 januari 2016.
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