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Svenska Vårds yttrande avseende

IVOs redovisning av uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt
register över HVB och stödboende för barn och unga samt särskilda
ungdomshem
Svenska Vård är en ideell och politiskt obunden branschorganisation för fristående utförare
inom vård, omsorg och behandling. Vi verkar för en bransch med konkurrensneutrala villkor
där kompetens, kvalitet och valfrihet alltid sätts främst. Vi är övertygade om att en viktig
nyckel för att utveckla välfärdssektorn är att stimulera entreprenörskap, kvalitetsutveckling
och innovation inom våra medlemmars olika verksamhetsområden. Det ska alltid vara den
enskilde vård- och omsorgstagarens bästa som står i fokus för de verksamheter som våra
medlemmar driver.
Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna till en professionell och högkvalitativ vård,
omsorg och behandling.
Trygghet och hög kvalitet för placerade barn och unga är en högt prioriterad fråga för
Svenska Vård. Det nya HVB-registret utgör därmed ett viktigt verktyg för att underlätta
arbetet inför placeringar och för att också möjliggöra en bättre uppföljning.
Bakgrunden till regeringens initiativ är tyvärr på grund av de brister som uppmärksammats
inom den sociala barn och ungdomsvården och att registret ska innehålla samtliga aktiva
boenden med tillstånd och anmäld verksamhet är en positiv åtgärd. IVO:s placeringsstöd för
HVB och stödboenden kommer med största sannolikhet att bidra till att förenkla
kommunernas placeringar samt minska risken för att placering sker på ett olämpligt boende,
vilket Svenska Vård självklart välkomnar.
Men HVB-hemmens verksamheter är komplexa och står inför stora utmaningar både på kort
och på lång sikt. Frågor som krav på personalens kompetens, trygghet och säkerhet för både
de anställda och barnen och ungdomarna är ständigt aktuellt. Även om tillstånd och Vi vet
att det idag finns kvalitetsskillnader mellan HVB-hem. Mot bakgrund av detta var Svenska
Vård den aktör som tog initiativ till framtagandet av svensk standard för kvalitetssäkring av
HVB-hem. Inom Svenska Vård arbetar vi nu aktivt för att samtliga verksamheter som
bedriver HVB hem ska arbeta utifrån standarden. Nästa steg är att få verksamheterna
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certifierade, för att barnet och ungdomen som bor på ett boende som certifierat sig mot
standarden ska få en god och jämlik kvalitet i sina insatser, oavsett i vilken verksamhet
barnet och ungdomen befinner sig.
Därav rekommenderar Svenska Vård att utveckla det nationella registret framgent att även
kunna tillgodose information kring vilka aktörer som är certifierade enligt branschstandard
SS 41000:2018 vilket skulle ligga väl i linje med riktlinjen att Registret får innehålla andra
uppgifter än de som räknas upp i tredje stycket, om de är nödvändiga för att uppfylla syftet
med registret
I övrigt ställer vi oss bakom synpunkter inlämnade av Vårdföretagarna
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