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SOCIALFÖRVALTNINGEN                                                        
Kommunal hälso- och sjukvård

Aktuella författningar och lagar 2011-07-01 – som den kommunala hälso- och 
sjukvården har att förhålla sig till.

SFS Svensk författningssamling; lagar och förordningar
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling; föreskrifter och allmänna råd
AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling

SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag.
SFS 1985:125 Tandvårdslag.
SFS 1988:1465 Lag om ledighet för närståendevård.
SFS 1990:782 Arkivlag.
SFS 1990:1404 Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
SFS 1991:1128 Lag om psykiatrisk tvångsvård.
SFS 1992:859 Läkemedelslag.
SFS 1993:387 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter.
SFS 1993:876 Förordning om medicintekniska produkter.
SFS 1995:832 Lag om obduktion.
SFS 1996:799 Patientskadelag.
SFS 1998:1338 Tandvårdsförordningen.
SFS 2001:453 Socialtjänstlagen.
SFS 2004:168 Smittskyddslag.
SFS 2004:255 Smittskyddsförordningen.
SFS 2008:344 Lag om hälso- och sjukvård åt asylssökande m.fl.
SFS 2008:355 Patientdatalagen.
SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag.
SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag.
SFS 2010:1369 Patientsäkerhetsförordningen.

AFS 1986:23 Skydd mot blodsmitta.
AFS 1990:18 Omvårdnadsarbete i enskilt hem.
AFS 2001:04 Gasflaskor.
AFS 2005:05 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt.

SOSFS 1992:2 Allmänna råd om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården.
SOSFS 1996:29 Föreskrifter och allmänna råd. Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid 

dödsfall.
SOSFS 1997:8 Allmänna råd. Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård.
SOSFS 1997:10 Allmänna råd. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och 

sjukvård.
SOSFS 1997:14 Föreskrifter och allmänna råd. Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och 

sjukvård och tandvård.
SOSFS 1997:21 Allmänna råd. Vaccination mot influensa.
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http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1997-21
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1997-10
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1997-10
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1997-8
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1996-29
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1992-2
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_05.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2001_04.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS1990_18.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS1986_23.pdf
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:1369
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:659
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:400
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:355
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:344
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2004:255
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2004:168
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:453
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:1338
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:799
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1995:832
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:876
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:584
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:387
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1992:859
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:1128
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1990:1404
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1990:782
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:1465
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:125
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SOSFS 1999:26 Föreskrifter och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap för att 
behandla vissa överkänslighetsreaktioner.

SOSFS 2000:1 Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och 
sjukvården.

SOSFS 2001:16 Föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor vid föreskrivning av 
läkemedel.

SOSFS 2005:10 Föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans 
död.

SOSFS 2005:12 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

SOSFS 2005:26 Föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- 
och sjukvården.

SOSFS 2005:27 Föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård.
SOSFS 2005:28 Föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria.
SOSFS 2005:29 Föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.
SOSFS 2007:10 Föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och 

rehabilitering.
SOSFS 2007:19 Föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m.
SOSFS 2008:1 Föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och 

sjukvården.
SOSFS 2008:14 Föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och 

sjukvården.
SOSFS 2008:18 Föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspykiatrisk 

vård.
SOSFS 2008:21 Föreskrifter om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att 

inneha skjutvapen.
SOSFS  2009:6 Föreskrifter om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras 

som egenvård.
SOSFS 2011:5 Lex Sarah
SOSFS 2011:7 Föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling 
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http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-7
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-5
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-6
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-21
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-18
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-14
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-1
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2007-19
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2007-10
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-29
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-28
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-27
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-10
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-12
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-10
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2001-16
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1999-26

