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Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Information om tillsynsinsats och begäran om
uppgifter
Med anledning av covid-19 pandemin genomförde Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) under 2020 en särskild tillsynsinsats som fokuserade på medicinsk vård och
behandling till äldre på särskilt boende (SÄBO). IVO kommer nu att genomföra en
uppföljande tillsynsinsats avseende samma målgrupp. Uppföljningen kommer dock inte
begränsas till personer som har eller har haft covid-19. Tillsynen görs med stöd av 7 kap.
1 och 3 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.
Som ett första led i tillsynen kommer IVO att kontakta kommuner och privata huvudmän
och begära in listor på personer som bor/har bott på SÄBO från 1 januari 2019. Efter
analys av dessa uppgifter kommer IVO att begära in journaler för ett antal personer, dels
från de som bedriver de särskilda boendena, dels från de vårdgivare som ansvarar för
läkarinsatserna i primärvården för dessa personer. Samtliga underlag som inhämtats
kommer att analyseras. Analysen används i den fortsatta tillsynsinsatsen. IVO återkommer
därefter med mer information om tillsynens fortsatta utformning.

Begäran om uppgifter
IVO begär att regionen tillser att IVO erhåller kontaktuppgifter till den/de personer som
kommer att ansvara för upp/nedladdning i IVO:s digitala överföringstjänst. Det åligger
därför regionen som huvudman att informera ev. privata vårdgivare som tillser
läkartjänster vid SÄBO som regionen har avtal med.
Kontaktuppgifterna ska innehålla fullständigt namn och mobiltelefonnummer samt epostadress till de utsedda personerna.
Detta för att IVO via säker e-post ska kunna förmedla webblänkar och lösenord till den
digitala överföringstjänsten.
För att kunna öppna säker e-post från IVO krävs att personen som tar emot e-posten kan
identifiera sig via en pin-kod som skickas via SMS. IVO kommer att kontakta den eller de
personer som regionen utser enligt ovan och lämna mer information för hur säker e-post
kan tas emot samt hur uppladdningen av filer ska ske.
Uppgifterna enligt ovan ska ha inkommit till IVO senast den 9 augusti 2021. Begärda
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uppgifter skickas med e-post till registrator.mitt@ivo.se Märk e-posten med IVO:s dnr. (se
sidhuvud).

Information om kommande begäran
IVO planerar att skicka begäran om journaler till regionen under v. 35-36. I den begäran
medföljer en instruktion för hur ni via IVO:s digitala överföringstjänst laddar ned en
urvalslista. Av urvalslistan framgår vilka patienter IVO begär journaler för. Instruktionen
innehåller även uppgifter om hur uppladdning av journaler ska göras via IVO:s digitala
överföringstjänst. Mer information kommer att framgå av nämnda begäran.
Vid frågor avseende information i detta brev, kontakta IVO, telefonnr. 010-788 50 00.
Under perioden 9 juli till 16 augusti 2021 kommer IVO inte att besvara några frågor om
begäran eller tillsynsinsatsen i övrigt. Efter den 16 augusti 2021 finns IVO tillgängliga på
ovan angivna telefonnummer.
IVO kommer under v. 33 och 34 att anordna informationstillfällen om IVO:s digitala
uppladdningstjänst via teams.
Information om uppladdning och frågor och svar (FAQ) finns att tillgå på www.ivo.se
Vid kontakt med IVO i detta ärende bör IVO:s dnr. (se sidhuvud) anges.
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