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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 författningssamling
Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

Socialstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:2) om
utbyte av sprutor och kanyler till personer som
missbrukar narkotika;

SOSFS
2013:23
(M och S)
Utkom från trycket
den 5 juni 2013

beslutade den 30 maj 2013.
Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 3 och 4 § 2 och 4 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att
meddela föreskrifter m.m. i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som
missbrukar narkotika
dels att nuvarande 11–14 §§ ska betecknas 12–15 §§,
dels att i 2 och de nya 13 och 15 §§ ordet ”Socialstyrelsen” i olika
böjningsformer ska bytas ut mot ”Inspektionen för vård och omsorg”
i motsvarande form,
dels att 10 och nya 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 11 §, av följande lydelse.
10 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att
den som bedriver socialtjänst 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.
11 § Verksamhetschefen ska fastställa rutiner som säkerställer att
1. sprutor och kanyler endast lämnas ut till personer som har ett dokumenterat injektionsmissbruk av narkotika, och
2. sprutor och kanyler inte lämnas ut till personer som är inlagda på
sjukhus eller ges vård vid behandlingshem eller motsvarande.
12 § Bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal finns i 3 kap.
patientdatalagen (2008:355).
I patientjournalen ska även dokumenteras åtgärder inom sprututbytesverksamheten som berör personer som missbrukar narkotika.

3

SOSFS 2013-23 (M och S).indd 3

2013-05-31 11.23

SOSFS
2013:23
Denna författning träder i kraft den 15 juni 2013.
Socialstyrelsen
LARS-ERIK HOLM
Marcus Nydén
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