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Yttrande med anledning av remiss om stärkt skydd för den enskilde 
vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp och 
injektionsbehandlingar, Ds 2019:20 
 
Miljöavdelningens yttrande 
Myndighetsnämnden genom miljöavdelningen ställer sig positivt till lagförslaget då det framförallt ökar 
skyddet för individen men också tydliggör tillsynsansvaret för ansvariga myndigheter. 
 
Myndighetsnämnden genom miljöavdelningen har följande synpunkter: 
- Risk för utebliven eller bristfällig tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
- Behov av en tydligare vägledning om hur kommunen och IVO ska samverka om tillsynen. 
- Behov av en strategi hur verksamheterna ska informeras om den nya lagen. 
 
Detta yttrande är meddelat med stöd av myndighetsnämndens delegationsordning antagen den 7 
januari 2015, § 4 (MN 1/15-901). 
 
Bakgrund 
Socialdepartementet har översänt remiss om förslag på en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och 
estetiska injektionsbehandlingar. Det övergripande målet med lagen är att stärka skyddet för 
individens liv och hälsa. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 
Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om vilka krav som gäller för den som bedriver 
verksamhet samt regleringar om vem som får utföra estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska 
injektionsbehandlingar. Enligt förslaget får endast den som är legitimerad läkare med adekvat 
specialistutbildning utföra estetiska kirurgiska ingrepp och endast den som har legitimation som 
läkare, tandläkare eller sjuksköterska får utföra estetiska injektionsbehandlingar. Vidare föreslås en 
åldersgräns på 18 år samt informationsplikt, betänketid och krav på samtycke.  
IVO ska utöva riskbaserad tillsyn över de verksamheter som utför behandlingar som omfattas av lagen. 
Lagförslaget ska tydliggöra vilken verksamhet som ska omfattas av den kommunala nämndens 
tillsynsansvar enligt miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd och vilken som faller under IVO:s tillsynsansvar. Vid dubbelt tillsynsansvar ska 
myndigheterna samverka.  
 
Miljöavdelningens synpunkter 
Risk för utebliven eller bristfällig tillsyn av IVO 
I avsnitt 6 som handlar om tillsyn anges att de verksamheter som IVO har tillsyn över inte kommer att 
kontrolleras varje år, utan en trolig uppskattning är omkring 10– 20 procent årligen. 
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Miljöavdelningen bedömer att regelbunden tillsyn är viktig för att förebygga och minimera risker för 
individen. En tillsyn som kommer att utföras vart femte till tionde år kan bland annat innebära att 
tillfälliga verksamheter inte kommer få en tillsyn av sin verksamhet. Detta kan medföra en ökad risk för 
individen. Det kan även bli svårt att uppfylla kraven på likabehandling och rättssäkerhet. 
Miljöavdelningen skulle föredra en tillsynsfrekvens baserad på en risk- och erfarenhetsbedömning 
vilket även medför att verksamheterna själva kan påverka tillsynsfrekvensen. 
 
Behov av en tydligare vägledning om hur kommunen och IVO ska samverka om tillsynen 
I avsnitt 7 framgår det att det vid dubbelt tillsynsansvar kan vara lämpligt att myndigheterna 
samverkar. Miljöavdelningen ser ett behov av en vägledning hur denna samverkan ska ske. Det vore 
önskvärt med ett remissförfarande vid anmälan om nya verksamheter och informationsöverlämning 
vid utförd tillsyn, beslut, klagomål och sanktioner. Detta skulle medföra en ökad kännedom om 
verksamheterna för båda parter samt en möjlighet att förtydliga tillsynsansvaret för verksamheterna 
och myndigheterna. 
 
Behov av en strategi hur verksamheterna ska informeras om den nya lagen 
Miljöavdelningen ser ett behov av en strategi för att informera verksamhetsutövare om den nya 
lagstiftningen och kravet på anmälan till IVO.  
 
 
Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 
 
 
Roger Larsson   Mårten Sällberg   
Samhällsbyggnadschef   Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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