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I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens 
föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.
• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan 
eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses 
i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter 
och allmänna råd.
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Socialstyrelsens föreskrifter 
om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna 
råd m.m. med anknytning till hälso- och sjukvård;

beslutade den 19 december 2008.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 och 4, 3 § 1 och 4 § 7 för-
ordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att 
meddela föreskrifter m.m., 4 kap. 1 och 3 §§, 7 kap. 16 § och 8 kap. 4 § 
förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvår-
dens område, 6 § förordningen (2001:707) om patientregister hos So-
cialstyrelsen samt 6 § förordningen (2001:708) om medicinskt födelse-
register hos Socialstyrelsen att följande föreskrifter och allmänna råd 
m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2009:

– Medicinalstyrelsens cirkulär (MF 1964:96) angående rapportering 
av nyfödda med missbildning

– Socialstyrelsens cirkulär (MF 1973:12) om statistisk redovisning med 
hjälp av medicinskt födelsemeddelande av förlossningar i öppen och 
sluten vård

–	 Socialstyrelsens	cirkulär	(SOSFS	1976:77)	om	klassifikationer	av	ra
diologiska åtgärder

– Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1982:19) om åtgärder mot att 
materiel oavsiktligt kvarlämnas i samband med operation

– Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1985:11) om vidareutbildning 
av läkare

– Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1986:8) om säkerhetsåtgärder 
i samband med fosterövervakning vid tolkning av kurvor från kar-
diotokografisk	(CTG)	registrering

– Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1986:25) om 
märkning av avtagbara tandproteser

– Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1988:25) 
om ansvarsfördelning inom den slutna hälso- och sjukvården vid 
sondmatning samt vid användning av intravasal kateter och epidu-
ralkateter

– Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1989:1) om åtgärder för att för-
hindra förväxlingar inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Nils Blom
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SOSFS 
2008:35 – Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1991:8) om förbud mot an-

vändning av koldioxidlaser vid borttagning av naevi m.m.

Socialstyrelsen beslutar att följande rekommendation och allmänna råd 
ska upphöra att gälla:

– Socialstyrelsens rekommendation (SOSFS 1979:91) om begränsning 
av användningen av heltäckande textilmattor i vissa lokaler

– Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1983:45) beträffande lands-
tingens patientdatabaser

– Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1991:4) om användning av 
fluorider	för	odontologiskt	bruk

– Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:15) Kompetenskrav för 
tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska

– Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:18) Ändring i allmän-
na råd om kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barn-
morskor 1995:5, utgiven i den särskilda skriftserien ”Allmänna råd 
från Socialstyrelsen”

– Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1998:14) om kompetenskrav 
för anställning som sjukgymnast.

Socialstyrelsen beslutar även att följande allmänna råd, utgivna i den 
särskilda skriftserien ”Allmänna råd från Socialstyrelsen”, ska upphö-
ra att gälla:

– 1986:4 Handläggning av asbestfrågor i byggnader
– 1990:7 Beroendeframkallande psykofarmaka. Att behandla och fö-

rebygga beroende och missbruk
– 1991:4 Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
– 1991:6 Samordning av den onkologiska sjukvården – onkologiska 

centras roll och uppgifter
– 1991:8 Hälsoundersökningar inom barnhälsovården
– 1992:3 Den svenska barnhjärtkirurgins organisation 
– 1993:3 Morfologisk diagnostik av bröstcancer – Principer och kva-

litetssäkring
– 1994:2 Hjärnskador vid syrebrist hos fullgångna nyfödda barn
– 1995:5 Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmor-

skor.
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