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Socialstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2018:54) om HSLF-FS
2020:X
att utfärda intyg i hälso- och sjukvården;
beslutade den x 2020.
Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), 13 § andra stycket tandvårdsförordningen (1998:1338), 17 § anställningsförordningen (1994:373), 18 §
förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, 19 § begravningsförordningen (1990:1147), förordningen
(1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man
och förvaltare samt 4 § 4 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. i fråga om
Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg
i hälso- och sjukvården
dels att bilagorna 1 och 5 a ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 4 §, 4 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 5 §, 7 kap. 2 och 5 §§
samt bilagorna 2–6 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya bilagor, bilaga 1 a–c, av följande
lydelse.
Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Polismyndigheten,
Rättsmedicinalverket och Skatteverket.

1 kap.
4 § Med hälso- och sjukvård avses i dessa föreskrifter verksamhet
som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125).
Med vårdgivare avses statlig myndighet, region, kommun, annan
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och
sjukvård.

4 kap.
1 § Vad gäller anställda i kommuner och regioner finns bestämmelser om jäv i 7 kap. 4 § och 6 kap. 28–32 §§ kommunallagen

Utkom från trycket
den xx 2020

HSLF-FS
2020:X

(2017:725). Vad gäller övriga förvaltningsmyndigheter finns bestämmelser om jäv i 16–18 §§ förvaltningslagen (2017:900).
Vårdgivaren ska genom rutinerna för utfärdande av intyg säkerställa att paragraferna som anges i första stycket följs, om de är tilllämpliga.
2 § I andra verksamheter än de som omfattas av 7 kap. 4 § och 6 kap.
28–32 §§ kommunallagen (2017:725) och 16–18 §§ förvaltningslagen
(2017:900) ska intygsutfärdaren inte utfärda ett intyg, om det finns
någon särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet
kan ifrågasättas. Intyget får dock utfärdas om det finns särskilda skäl.
Skälen ska då anges i intyget.
Vårdgivaren ska genom rutinerna för utfärdande av intyg säkerställa att vad som anges i första stycket följs, om det är tillämpligt. Av
rutinerna ska det framgå vilka särskilda omständigheter som kan innebära att intygsutfärdarens opartiskhet kan ifrågasättas.

6 kap.
5 § Ett intyg ska innehålla uppgifter om
1.
2.
3.
4.

intygets ändamål,
datumet för utfärdandet,
intygspersonens namn,
intygspersonens personnummer eller, om sådant inte finns, samordningsnummer,
5. intygsutfärdarens namn, kompetens, tjänsteställning eller befattning och kontaktuppgifter i tjänsten, samt
6. kontaktsätt i de fall intygspersonen har undersökts.
Om uppgifterna i första stycket 3 och 4 inte är möjliga att lämna, ska
intygspersonens identitet beskrivas på ett sådant sätt att han eller hon
inte kan förväxlas med någon annan.

7 kap.
2 § Vårdintyg enligt 4 och 11 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och 5 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ska utfärdas på särskilda formulär (bilagorna 1 a–c).
5 §1 Dödsbevis och dödsorsaksintyg enligt 4 kap. 2 § begravningslagen (1990:1144) ska utfärdas och lämnas till Skatteverket respektive

2

1

Ändringen innebär att fjärde stycket tas bort.

Socialstyrelsen genom myndigheternas elektroniska tjänster för ändamålet.
Intygen får dock även utfärdas och lämnas på formulären för dödsbevis (bilaga 5) respektive dödsorsaksintyg (bilaga 6). Vid polisanmälan ska formuläret för dödsbevis alltid användas.
När uppgifterna lämnas elektroniskt enligt första stycket ska det göras i enlighet med bilaga 5 respektive bilaga 6.
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Denna författning träder i kraft den 1 februari 2021.
Socialstyrelsen
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