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SOCIALSTYRELSEN 
 

Angelägenheter inom perspektivet 
Dokumentationskrav enligt 
författning 

Det finns dokumentationskrav i författningar om hälso- och sjukvård respek-
tive socialtjänst. Lagstiftningen är ofta formulerad på en övergripande nivå 
och tillämpningen får konkretisera innehållet. Så är fallet även i någon mån 
för de krav som finns avseende dokumentation. I socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL, 11 kap. 5 § och motsvarande bestämmelse i lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 21 a § 
anges exempelvis följande: ”Handläggning av ärenden som rör enskilda 
samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall 
dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas 
i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.” I 3 kap. 
6 § första stycket patientdatalagen (2008:355), PDL, finns angivet: ”En pati-
entjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård 
av patienten”.  

Det finns dock ytterligare dokumentationskrav, till exempel finns krav på 
dokumentation i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om 
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och 
LSS som preciserar det som anges i 11 kap. 5 § SoL och 21 a § LSS. För 
hälso- och sjukvårdens del finns det till exempel i 3 kap. 6 § andra stycket 
PDL samt i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informations-
hantering och journalföring i hälso- och sjukvården. 

För att den nationella informationsstrukturen ska kunna ge en struktur av 
värde för intressenterna behöver de begrepp som ingår vara väl avgränsade. 
Om ett krav är för övergripande, t.ex. 11 kap. 5 § SoL eller 3 kap. 6 § första 
stycket PDL, är det svårt att använda det för att bygga en användbar inform-
ationsstruktur. Den nationella informationsstrukturen innehåller därför enbart 
de dokumentationskrav enligt författning som bedömts vara uttryckliga 
dokumentationskrav, SOSFS 2014:5 och SOSFS 2008:14 innehåller till ex-
empel många sådana. 

Den nationella informationsstrukturen beskriver inte vad som ska doku-
menteras i en specifik tillämpning utan ger istället möjlighet att dokumentera 
på ett strukturerat sätt där en utgångspunkt är dokumentationskrav enligt 
författning som bedömts vara uttryckliga dokumentationskrav.  
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Typ 
SFS/SOSFS- 
nummer Namn 

Lag SFS 1964:167 Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
Lag SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag  
Lag SFS 1988:870 Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
Lag SFS 1990:52 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
Lag SFS 1990:1144 Begravningslag  
Lag SFS 1990:1404 Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 

sjukvård 
Lag SFS 1991:1128 Lag om psykiatrisk tvångsvård 
Lag SFS 1991:1129 Lag om rättspsykiatrisk vård 
Lag SFS 1992:859 Läkemedelslag  
Lag SFS 1993:1651 Lag om läkarvårdsersättning 
Lag SFS 1993:387 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Lag SFS 1995:831 Lag om transplantation m.m. 
Lag SFS 1995:832 Lag om obduktion m.m. 
Lag SFS 1996:981 Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård 
Lag SFS 1998:543 Lag om hälsodataregister 
Lag SFS 2001:453 Socialtjänstlag  
Lag SFS 2001:99 Lag om den officiella statistiken 
Lag SFS 2002:297 Lag om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. 
Lag SFS 2004:168 Smittskyddslag 
Lag SFS 2006:351 Lag om genetisk integritet m.m. 
Lag SFS 2006:496 Lag om blodsäkerhet 
Lag SFS 2008:286 Lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av 

mänskliga vävnader och celler  
Lag SFS 2008:355 Patientdatalag 
Lag SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag  
Lag SFS 2014:821 Patientlag 
Förordning SFS 1981:1370 Förordning om skyldighet för socialnämnderna att lämna 

statistiska uppgifter 
Förordning SFS 1990:1147 Begravningsförordning  
Förordning SFS 1991:1472 Förordning om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 
Förordning SFS 1993:1090 Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade  
Förordning SFS 2001:100 Förordning om den officiella statistiken 
Förordning SFS 2001:707 Förordning om patientregister hos Socialstyrelsen 
Förordning SFS 2001:708 Förordning om medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen 
Förordning SFS 2001:709 Förordning om cancerregister hos Socialstyrelsen 
Förordning SFS 2001:937 Socialtjänstförordning 
Förordning SFS 2004:255 Smittskyddsförordning 
Förordning SFS 2005:363 Förordning om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen 
Förordning SFS 2006:94 Förordning om register hos Socialstyrelsen över insatser inom 

den kommunala hälso- och sjukvården 
Förordning SFS 2006:272 Läkemedelsförordning 
Förordning SFS 2008:363 Förordning om provtagning för hivinfektion 
Förordning SFS 2010:349 Förordning om vårdgaranti 
Föreskrift SOSFS 1996:28 Föreskrifter och allmänna råd om kliniska obduktioner  
Föreskrift SOSFS 1996:29 Föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso- 

och sjukvården vid dödsfall  
Föreskrift SOSFS 2000:1 Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i 

hälso- och sjukvården  
Föreskrift SOSFS 2002:11 Föreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso- och 

sjukvården m.m.  
Föreskrift SOSFS 2003:13 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyl-

dighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen  
Föreskrift SOSFS 2003:15 Föreskrifter om socialnämndens skyldighet att föra förteckning 

över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem  
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SFS/SOSFS- 
nummer Namn 

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

Föreskrift SOSFS 2005:21 Föreskrifter om kommunens skyldighet att lämna uppgifter om 
statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Föreskrift SOSFS 2005:23 Föreskrifter och allmänna råd om smittspårning 
Föreskrift SOSFS 2005:27 Föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i 

sluten vård  
Föreskrift SOSFS 2005:28 Föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt 

lex Maria  
Föreskrift SOSFS 2005:29 Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom 

hälso- och sjukvården m.m. 
Föreskrift SOSFS 2006:9 Föreskrifter om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger 

psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt enheter 
för rättspsykiatrisk undersökning  

Föreskrift SOSFS 2007:2 Föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som 
missbrukar narkotika  

Föreskrift SOSFS 2007:8 Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom 
den kommunala hälso- och sjukvården  

Föreskrift SOSFS 2007:10 Föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för 
habilitering och rehabilitering  

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

Föreskrift SOSFS 2008:18 Föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård  

Föreskrift SOSFS 2008:21 Föreskrifter om anmälan av patienter som av medicinska skäl 
är olämpliga att inneha skjutvapen  

Föreskrift SOSFS 2008:26 Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till patientregistret 
Föreskrift SOSFS 2008:33 Föreskrifter om information som avser uppfödning genom 

amning eller med modersmjölksersättning 
Föreskrift SOSFS 2009:6 Föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårds-

åtgärd kan utföras som egenvård  
Föreskrift SOSFS 2009:10 Föreskrifter om ambulanssjukvård m.m.  
Föreskrift SOSFS 2009:27 Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad be-

handling vid opiatberoende  
Föreskrift SOSFS 2009:28 Föreskrifter om blodverksamhet  
Föreskrift SOSFS 2009:29 Föreskrifter om transfusion av blodkomponenter  
Föreskrift SOSFS 2009:30 Föreskrifter om donation och tillvaratagande av organ, väv-

nader och celler  
Föreskrift SOSFS 2009:31 Föreskrifter om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården 

m.m.  
Föreskrift SOSFS 2009:32 Föreskrifter och allmänna råd om användning av vävnader 

och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning 
m.m. 

Föreskrift SOSFS 2011:2 Föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning 
och fastställande av faderskap  

Föreskrift SOSFS 2011:5 Föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah  
Föreskrift SOSFS 2011:7 Föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behand-

ling  
Föreskrift SOSFS 2011:13 Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter 
Föreskrift SOSFS 2012:14 Föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för 

transplantation  
Föreskrift SOSFS 2013:35 Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsen patientre-

gister  
Föreskrift SOSFS 2014:5 Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid hand-

läggning av ärenden och genomförande av insatser enligt 
SoL, LVU, LVM och LSS  
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Angelägenheter inom perspektivet 
Statistikuppföljning 

Det finns ett flertal krav i författningar om att vård och omsorg ska lämna 
statistiska uppgifter till nationella register. Därför har Socialstyrelsen inklu-
derat perspektivet Statistikuppföljning. Perspektivet statistikuppföljning har 
avgränsats till att enbart innefatta Socialstyrelsens hälsodata- och social-
tjänstregister. 
 

Lagstadgade register hos Socialstyrelsen 
Dödsorsaksregistret 

Cancerregistret 

Kommunal hälso- och sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättning 

Läkemedelsregistret 

Medicinska födelseregistret 

Patientregistret 

Registret över ekonomiskt bistånd 

Register över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Register över insatser för barn och unga 

Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning 

Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare 
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Angelägenheter inom 
perspektivet Bästa tillgängliga 
kunskap 

Socialstyrelsen har inkluderat specificerade angelägenheter inom perspekti-
vet bästa tillgängliga kunskap. Perspektivet bästa tillgängliga kunskap har 
avgränsats till att innefatta specifika uppdrag som utgör en del av Socialsty-
relsens regeringsuppdrag inom gemensam informationsstruktur samt behov 
kopplat till gemensamma tjänster utvecklade inom ramen för nationell 
eHälsa. 
 

Namn/dnr Specificerade behov 
S2007/4754/FS Äldres Behov i Centrum (ÄBIC)  

S2007/4754/FS Barns Behov i Centrum (BBIC)  

S2013/9047/SAM Hälsoärende och process-id – Förutsättningar för en sammanhållen vård-                    
och omsorgsdokumentation kring individanpassade processer 

S2007/4754/FS Nationella Programmet för datainsamling (NPDi)  

Samverkan med 
Inera/SKL 

Gemensamma tjänster inom ramen för Nationell eHälsa  
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