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Inledning
För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och 
som känner sig felbehandlad eller upplever att vårdpersonal brustit i sina skyl-
digheter, finns möjlighet att få detta prövat.  Anmälan görs till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO.

Att som behandlare bli anmäld kan upplevas både felaktigt och kränkande var-
för syftet med detta dokument är att ge stöd i en sådan situation. 

Myndigheter  
Inspektionen för vård och omsorg, IVO – www.ivo.se
Inspektionen för vård och omsorg, IVO är den statliga myndighet som utövar 
tillsyn hur hälso- och sjukvårdsverksamheten inklusive tandvården bedrivs en-
ligt gällande lagstiftning. Tillsynen omfattar både verksamhet och personal och 
ska främst inriktas på granskning av att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter.

IVO ska efter anmälan pröva klagomål mot hälso- sjukvård och tandvård och 
dess personal. Patienten behöver inte redogöra för vem eller vad som brustit i 
behandlingen, utan IVO ska utreda händelsen förutsättningslöst. IVO är skyl-
dig att göra en grundlig utredning och kan även utreda och pröva omständighe-
ter som inte åberopats i anmälan.

IVO ska snarast överlämna handlingar, som bifogats anmälan, till den som 
klagomålet riktats mot eller kan anses vara riktat mot. När klagomålet avser per-
sonal inom hälso- sjukvård och tandvård ska IVO även höra berörd vårdgivare. 
IVO ska, när handlingar översänds för yttrande, ange inom vilken tid yttrandet 
ska vara myndigheten till handa. Ärendet kan komma att avgöras även om inget 
yttrande kommer inom föreskriven tid. 

Finns det skäl för beslut om prövotid, återkallelse av legitimation eller begräns-
ning av förskrivningsrätt ska IVO anmäla detta till Hälso- och sjukvårdens 
Ansvarsnämnd, HSAN.  

Om IVO får kännedom om att hälso- sjukvård och tandvårdspersonal inte full-
gör sina skyldigheter enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen eller annan 
gällande lagstiftning som verksamheten omfattas av ska IVO vidta åtgärder. 

IVO ska avgöra klagomål genom beslut. Beslut får inte fattas utan att anmäla-
ren och den som klagomålet avser har beretts tillfälle att yttra sig. Beslutet ska 
sändas till anmälaren, den som klagomålet avser samt berörd vårdgivare. 
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IVOs handläggning sker skriftligt och kan inte överklagas. Händelser som ligger 
mer än två år tillbaka i tiden behandlas inte, om inte särskilda skäl föreligger. 

Den som bedriver verksamhet inom hälso- sjukvård och tandvårdens område 
är skyldig att till IVO anmäla om patient i samband med behandling drab-
bats av eller utsatts för risk att drabbas av vårdskada, enligt Lex Maria (SOSFS 
2005:28).

Vad som händer med ett ansvarsärende eller en anmälan beror på vad som har 
hänt. 

IVO har sex regionala tillsynsenheter; Göteborg, Jönköping, Malmö, Stock-
holm, Umeå och Örebro.

Vem kan göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg

•	Vårdgivaren	–	Lex	Maria		
•	Patient	eller	närstående	-	Tillsynsärende 

Lex Maria anmälan  
Tandhygienist som är anställd underrättar sin arbetsledning angående inträffad 
händelse

En skriftlig avvikelserapport ska lämnas till Lex Maria-ansvarig person.

Lex Maria-ansvarig person utreder vad som skett och begär eventuell komplet-
tering, samt bedömer om händelsen lett till eller hade kunnat leda till, allvarlig 
skada för patienten.  

Finns ingen Lex Maria-ansvarig person utsedd avgör den behandlande tandhy-
gienisten själv allvarlighetsgraden av händelsen.

Händelsen anmäls till IVO enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28) och lämnas till 
Socialstyrelsens tillsynsenhet i respektive region. Detta ska göras senast inom två 
månader från det att händelsen inträffade.

IVO bereder ärendet.

Anser IVO att tandhygienisten brustit i sina skyldigheter, ges tillfälle att yttra 
sig.

IVO kan anmäla ärendet till HSAN och yrka på disciplinär påföljd.

IVOs beslut kan inte överklagas.
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Tillsynsärende
En patient eller anhörig kan göra en anmälan till IVO.

IVO begär ett yttrande från tandhygienisten. Yttrandet har en avgörande bety-
delse för den slutgiltiga bedömningen av fallet.        

IVO fattar beslut om ärendet ska lämnas utan åtgärd, om åtgärd ska vidtas eller 
om ärendet ska lämnas vidare till HSAN för eventuell åtgärd.                              

För	råd	och	stöd	–	kontakta	STHFs	etiska	råd.								

Varken skriftligt eller muntligt yttrande bör lämnas innan du rådgjort med 
STHFs Etiska råd. 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN 
HSAN är den statliga myndighet som handlägger behörighetsfrågor.  Myn-
digheten fattar beslut i frågor om prövotid, återkallelse av legitimation och be-
gränsning av förskrivningsrätt.

Anmälan om behörighetsfrågor görs av IVO till HSAN i aktuella fall. HSAN 
ska snarast överlämna anmälan, och i förekommande fall bifoga handlingar, till 
den anmälan avser. Mottagaren ombeds att svara skriftligt inom en viss tid.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut gäller omedelbart om inte annat 
anges i beslutet. HSANs beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Ansvarsnämnden består av ordförande och åtta ledamöter som utses av reger-
ingen för tre år. Ordförande ska ha varit ordinarie domare. 

Vem kan göra anmälan till HSAN 
•	 Inspektionen	för	vård	och	omsorg,	IVO	
•	 Justitieombudsman,	JO
•	 Justitiekansler,	JK

Ärenden kan komma till HSAN via IVO efter antingen en Lex Maria anmälan 
eller ett tillsynsbeslut. 

Patient- eller förtroendenämnd   
Patienter som har frågor eller är missnöjda med vården kan vända sig till lokal 
patient- eller förtroendenämnd. Alla landsting har lagstadgad skyldighet att ha 
en patientnämnd. 
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IVO kan överlämna klagomål till berörd patientnämnd om klagomålet avser 
brister i kontakten mellan patient och personal inom hälso- sjukvård och tand-
vård. 

Råd till dig som blivit anmäld 
Att skriva ett yttrande      
Har du blivit anmäld till IVO, meddelas du skriftligt. Du ombeds att skriva ett 
yttrande om händelsen och skicka in det inom en viss tid. Detta kan kännas 
både olustigt och kränkande, särskilt om du känner dig oskyldigt anklagad. Ditt 
yttrande har stor betydelse för bedömningen av ärendet. 

Kontakta	STHFs	Etiska	råd	för	stöd	och	rådgivning. 

Att tänka på
Yttra dig inte, varken skriftligt eller muntligt, innan du fått den skriftliga anmä-
lan.

Kontrollera	att	den	anmälda	händelsen	inte	är	preskriberad.	Har	det	gått	mer	än	
två år mellan händelsen och den dag då du mottog anmälan ogillas den.

Har du fått anmälan för yttrande eller för kännedom? I det senare fallet behöver 
du inte lämna något svar.

Låt inte en kollega, chef eller annan involverad person skriva yttrandet åt dig. 
De kan däremot gärna lämna synpunkter. 

Yttrandet	ska	oftast	vara	IVO	tillhanda	inom	3-4	veckor.	Kontakta	IVO	för	att	
begära anstånd om förlängd tid för yttrandet, vilket kan göras per telefon.

Kontakta	gärna	STHFs	Etiska	råd	för	hjälp	med	att	granska	och	formulera	ytt-
randet.

Kopiera	alla	handlingar	som	därefter	skickas	i	rekommenderad	försändelse	till	
IVO.

Innehållet i yttrandet
Tänk noga igenom hela händelseförloppet innan du formulerar innehållet. Ditt 
svar ska formuleras så att även en icke odontologiskt skolad person kan förstå.

Yttrandet ska klart ange om du förkastar eller godtar den klagandes anmälan.
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Skriv en utförlig och saklig redogörelse av händelsen och om möjligt med hän-
visning till aktuell journal. Journalanteckningar har stor betydelse vid tvistemål. 
Bemöt varje anmärkning som patienten tagit upp i anmälan.

Angrip inte anmälaren hur obefogad anklagelsen än kan tyckas och försök att 
vara objektiv i dina formuleringar, undvik känslomässiga uttalanden.

Beskriv faktorer i arbetsmiljön, såväl psykiska som fysiska, som kan ha påverkat 
händelseförloppet. 

Stöd och rådgivning från STHF  
Medlem i STHF äger rätt att få hjälp vid en anmälan. Har du blivit anmäld bör 
du alltid i första hand vända dig till STHFs Etiska råd som kan bistå dig med 
stöd och råd. Därutöver kan du få hjälp med granskning av yttranden och inla-
gor samt juridisk rådgivning. STHF debiterar en mindre avgift för att utforma 
ett skriftligt svar till IVO och/eller HSAN. Telefonrådgivningen är kostnadsfri.  

Förebygg en anmälan             
Kvalitetssäkring-	och	riskhanteringsarbete,	viktiga	verktyg	som	kontinuerligt	ska	
uppdateras.

System för avvikelserapportering och Lex Maria-ansvarig person ska finnas.

Noggrann journaldokumentation.

Professionellt bemötande och omhändertagande av patient är mycket betydel-
sefullt.

Utförlig information ska ges till patient om såväl behandlingsalternativ som 
kostnader.

Patienten ska, så långt det är möjligt, vara delaktig i behandlingen.

Kommunikationen	mellan	vårdgivare	och	behandlare	är	viktig	och	ibland	av	
avgörande betydelse i en behandlingssituation.

Verka för att förhindra stress och dålig arbetsmiljö.

Kompetensutveckling	är	alltid	viktigt	och	nödvändig	och	krävs	inom	legitima-
tionsansvaret. 
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Sveriges Tandhygienistförening, 
Etiskt Råd 
För ytterligare information http://www.tandhygienistforening.se/yrket/etik/

 



Sveriges Tandhygienistförening  
är en partipolitiskt obunden  

förening som organiserar landets  
legitimerade tandhygienister.

Box 1419, 111 84 Stockholm
Tfn vx 08-442 44 60 | Fax 08-442 44 80 

info@tandhygienistforening.se | www.tandhygienistforening.se

D
ec

em
be

r 2
01

3

 SVERIGES  TA
N

D
H

YGIENISTFÖREN
IN

G
 

En del av SRAT


