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Angående er skrivelse om åtgärder med 

anledning av coronaviruset 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har mottagit er skrivelse daterad den 17 mars 

2020 angående behov av åtgärder med anledning av coronaviruset.  

Ni lyfter bland annat frågor om IVO tillfälligt kan slopa krav på ändring av tillstånd och 

frångå vissa krav avseende blandning av målgrupper. De krav avseende tillstånd som IVO 

har att arbeta utifrån återfinns i lag och förordning. IVO har inte möjlighet att bevilja 

dispens från dessa. Däremot har myndigheten förståelse för den prövning som vård och 

omsorg nu genomgår och att olika aktörer kan behöva vidta extraordinära åtgärder för att 

tillgängliggöra nödvändiga vårdplatser. Vid kommande tillsyn och tillståndsprövning 

kommer IVO att beakta det gällande läget vid bedömning av de åtgärder som vård och 

omsorg vidtar under den närmsta tiden. I sammanhanget vill IVO framhålla vikten av att 

nödvändiga riskbedömningar görs och att eventuella avsteg från gällande regelverk 

dokumenteras. IVO förutsätter också att vård- och omsorgsgivare gör kontinuerliga 

ställningstaganden av vilka åtgärder som anses nödvändiga.  

Vidare väcker ni frågan om det är möjligt att tillfälligt förenkla hanteringen av utdrag ut 

belastningsregistret. Även i denna fråga saknar IVO möjlighet att medge undantag eller på 

annat sätt ändra den reglering som styr skyldigheten. Däremot kommer IVO att på samma 

sätt som i frågan om tillstånd att göra bedömningar av aktörers agerande med beaktande 

av den situation som nu råder. Vid bedömningen kommer IVO bland annat ta hänsyn till 

uttalanden i förarbeten. I propositionen som föregick kravet på registerkontroll vid HVB 

som tar emot barn angavs följande: 

Det kan förekomma fall där extra personal måste tillkallas på grund av t.ex. icke 

förutsebara sjukdomsfall bland den ordinarie personalen och det inte är möjligt att driva 

verksamheten ens under den korta tid en registerkontroll tar utan att extra personal 

tillkallas. I sådana fall kan inte ett strikt krav på registerkontroll upprätthållas. 

Anställningsformen för den extratillkallade personalen bör dock anpassas efter rådande 

situation och en registerkontroll göras så snart det är möjligt, försåvitt det inte står klart 

att behovet av extrapersonal kommer att ha upphört redan innan ett registerutdrag kunnat 

inhämtas.1 
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Vad gäller ert förslag om att avvakta med planerad tillsyn så har IVO i dagsläget beslutat 

att ställa in inspektioner i verksamheterna under vecka 12-15. Undantaget är inspektioner 

som rör liv och hälsa eller andra allvarliga konsekvenser. Syftet är att minimera 

smittspridning till riskgrupper och vård- och omsorgspersonal samt att minska 

belastningen på de aktörer och verksamheter som är satta under en hård press med 

anledning av spridningen av coronaviruset.  

 

När det gäller IVO:s tillsyn i övrigt, till exempel att myndigheten begär yttranden och 

handlingar från aktörerna, så tillämpar IVO en generös hållning om aktören begär 

uppskov. Syftet är även här att minska belastningen på de aktörer och verksamheter som 

är satta under hård press. Varje ärende måste dock bedömas individuellt beroende på 

behovet av skyndsamhet utifrån patienters och brukares perspektiv.  

 

IVO följer utvecklingen och gör löpande bedömningar kring hur myndigheten ska agera 

kring inspektioner och andra kontakter i såväl tillståndsprövningen som tillsynen.  

 

Inspektionen för vård och omsorg  

 

Sofia Wallström 


