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Äldrenämnden 

Remiss från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande förslag till 
föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att lägga informationen om möjligheten till remissyttrande till handlingarna. 

Sammanfattning 
IVO har tagit fram ett förslag till kompletterade föreskrifter till Socialstyrelsens nya 
föreskrifter och allmänna råd om utredning av vårdskador. Syftet är att tydliggöra för 
anmälningsansvariga hur de ska förfara vid en anmälan enligt lex Maria. IVO:s föreskrift har 
skickats på remiss med möjlighet att yttra sig senast den 14 oktober. Äldreförvaltningen har 
tagit del av förslaget, välkomnar de kompletteringar som föreskriften bidrar med och har i 
övrigt inga synpunkter. Förvaltningen ser därför ingen anledning att avge något yttrande till 
IVO. 

Ärendet 
Den 9 juni 2015 beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter och allmänna råd om utredning 
av vårdskador. De nya föreskrifterna som bl.a. förtydligar vad en utredning ska innehålla 
träder i kraft den 1 januari 2016 och upphäver föreskrifterna (SOSFS 2005:28) om 
anmälningsskyldighet enligt lex Maria. 

IVO har tagit fram ett förslag till kompletterade föreskrifter om anmälan av allvarliga 
vårdskador. Syftet är att tydliggöra för anmälningsansvariga hur de ska förfara vid en anmälan 
enligt lex Maria. De föreslagna föreskrifterna omfattar bestämmelser om vad som ska 
anmälas, vem som ska anmäla och hur anmälan ska göras. Föreskrifterna föreslås träda i kraft 
samtidigt med Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om utredning av vårdskador. 
IVO:s föreskrift har skickats på remiss med möjlighet att yttra sig senast den 14 oktober. 

Äldreförvaltningen har tagit del av förslaget, välkomnar de kompletteringar som föreskriften 
bidrar med och har i övrigt inga synpunkter. Förvaltningen ser därför ingen anledning att avge 
något yttrande till IVO. 
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