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Socialstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6)
om bedömningen av om en hälso- och
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård;
beslutade den 21 december 2011.

SOSFS
2011:23
(M och S)
Utkom från trycket
den 15 mars 2012

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 4 och 4 § 2 förordningen
(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela
föreskrifter m.m. att 1 kap. 3 §, 3 kap. 1 § och 6 kap. 1 § i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälsooch sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 § Bestämmelserna i 3 kap. 1 och 2 §§ samt i 6 kap. 1 § ska även til�lämpas av de nämnder som ansvarar för socialtjänsten vad gäller omsorger om äldre personer och personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen (2001:453) samt lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS.

3 kap.
1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att
varje vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet
enligt LSS ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande.

6 kap.
1 § Information om egenvården får endast överföras till dem som berörs efter en prövning enligt
1. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
2. socialtjänstlagen (2001:453),
3. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
eller
4. patientsäkerhetslagen (2010:659).
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Denna författning träder i kraft den 15 april 2012.
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LARS-ERIK HOLM
Katrin Westlund

