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utfärdad den 6 april 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
dels att 6 kap. 7, 13, 20 och 21 §§ samt 8 kap. 17 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 6 kap. 3 a och 4 a §§,
av följande lydelse.

6 kap.
3 a § Socialstyrelsen utövar tillsyn över säkerheten vid sjukvårdsinrättningar där det får ges vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för
rättspsykiatrisk undersökning.
4 a § Om någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada till följd av brister i säkerheten vid en sjukvårdsinrättning eller enhet som avses i 3 a §, skall detta snarast anmälas till Socialstyrelsen.
7 § Anmälan enligt 6 § skall innehålla uppgifter om
1. verksamhetens inriktning,
2. var verksamheten skall bedrivas,
3. vem som är verksamhetschef och, såvitt avser sjukvårdsinrättningar
och enheter som avses i 3 a §, chefsöverläkare och säkerhetsansvarig,
4. vem som svarar för anmälningsskyldighet enligt 4 och 4 a §§,
5. verksamhet som avses i 2 § som anlitas eller avses anlitas,
6. den patientförsäkring som tecknats för verksamheten, och
7. säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering såvitt avser sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i 3 a §.
13 § Om Socialstyrelsen finner att en vårdgivare, eller enhet som avses i
3 a §, inte uppfyller kraven på god vård eller god säkerhet i verksamheten
och om missförhållandena är av betydelse för patientsäkerheten eller säkerheten för andra, får styrelsen förelägga vårdgivaren att avhjälpa missförhål-
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landena. I föreläggandet får vite sättas ut. Detta gäller även verksamhet som
avses i 2 § om verksamheten medför fara för patientsäkerheten.
20 § Socialstyrelsen skall föra ett automatiserat register över verksamheter
som anmälts enligt detta kapitel. Registret får användas för tillsyn och forskning samt för framställning av statistik.
Socialstyrelsen skall också föra ett automatiserat register över sådana
sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i 3 a §. Registret får användas
för tillsyn, forskning, framställning av statistik och för placering av patienter.
Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registren i första och andra stycket.
21 § Registren enligt 20 § får innehålla uppgifter om
1. namn eller firma och personnummer eller organisationsnummer för den
som bedriver verksamheten,
2. var verksamheten bedrivs,
3. verksamhetens inriktning,
4. verksamhetens omfattning,
5. antalet yrkesutövare och deras yrkestitlar,
6. verksamhetschefens och, såvitt avser register enligt 20 § andra stycket,
chefsöverläkarens och den säkerhetsansvariges, namn, adress och telefonnummer,
7. patientförsäkring,
8. när inspektion gjorts,
9. datum för Socialstyrelsens beslut angående verksamheten,
10. när anmälan enligt 4 eller 4 a § gjorts, och
11. såvitt avser register enligt 20 § andra stycket, säkerhetsanpassning och
säkerhetsklassificering.
Registren får inte innehålla uppgifter om enskilda patienter.

8 kap.
17 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen får
meddela föreskrifter om
1. behörighet och legitimation för hälso- och sjukvårdspersonalen,
2. skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen om detta behövs till
skydd för enskilda eller hälso- och sjukvårdens bedrivande i övrigt,
3. att anmälan enligt 6 kap. 6 § skall innehålla uppgifter utöver dem som
anges i 6 kap. 7 §, om det är av särskilt värde för tillsynen,
4. hur anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 4 § första stycket och 6 kap.
4 a § skall fullgöras, och
5. säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering av sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i 6 kap. 3 a §.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver verksamhet som omfattas
av lagen skall senast den 30 juni 2007 till Socialstyrelsen anmäla de nya
uppgifter som anges i 6 kap. 7 §.
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På regeringens vägnar
YLVA JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

3

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2006

