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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion 
för Socialstyrelsen 

Utfärdad den 28 juni 2018 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:284) med instruktion 

för Socialstyrelsen  

dels att nuvarande 17 § ska betecknas 16 §, 

dels att 9 och 10 §§, den nya 16 §, 18 och 23 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 6 a, 17, 18 a, 18 b och 22 §§, 

av följande lydelse. 

6 a §    Socialstyrelsen ska årligen senast den 31 mars till regeringen (Social-

departementet) lämna in lägesrapporter om individ- och familjeomsorg, vård 

och omsorg om äldre, insatser och stöd till personer med funktionsnedsätt-

ning samt om tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och 

tandvård. 

9 §1    Socialstyrelsen ska 

1. medverka i krisberedskap och i totalförsvaret i enlighet med förord-

ningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndig-

heters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om total-

försvar och höjd beredskap samt samordna och övervaka planläggningen av 

den civila hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap, 

2. inom sitt verksamhetsområde fullgöra de uppgifter som följer av Europa-

parlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om 

allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande 

av beslut nr 2119/98/EG,  

3. på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för försörjningen

med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap och för att upp-

rätthålla en katastrofmedicinsk beredskap, och  

4. vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälso-

beredskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet genomförs. 

10 §  Socialstyrelsen ska följa och medverka i EU-arbetet och annat inter-

nationellt samarbete, i förekommande fall på instruktion från Regerings-

kansliet. Socialstyrelsen ska hålla Regeringskansliet informerat om det ar-

bete som myndigheten är engagerad i. 

Socialstyrelsen ska 

1. vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttig-

heter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård och fullgöra de uppgifter 
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SFS 2018:1381 som en sådan kontaktpunkt har enligt artiklarna 6.1 i fråga om samråd, i den 

ursprungliga lydelsen, 6.2, 6.3 och 6.5, i den ursprungliga lydelsen, samt 

enligt artikel 4 i kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 

20 december 2012 om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som 

utfärdats i en annan medlemsstat, i den ursprungliga lydelsen,  

2. vara nationell kontaktpunkt för samordning av frågor som gäller ge-

nomförandet av artikel 5 i konventionen den 30 maj 2008 om klusterammu-

nition,  

3. bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling,

4. inom ramen för arbetet inom Världshälsoorganisationen (WHO) utse

Chief Medical Officer, Chief Nurse Officer och Chief Dental Officer, och 

5. vara kontaktpunkt och representant i styrelsen för The European Obser-

vatory on Health Systems and Policies. 

16 §2   Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Nation-

ella rådet för specialiseringstjänstgöring. Det rådgivande organet ska bistå 

Socialstyrelsen med att  

1. dela in och benämna de specialiteter inom vilka specialistkompetens

kan uppnås samt med att avgöra vad som ska krävas för att få bevis om 

specialistkompetens,  

2. utarbeta målbeskrivningar som avses i 4 kap. 5 § 3 patientsäkerhetsför-

ordningen (2010:1369),  

3. stödja huvudmännen för att uppnå hög kvalitet i specialiseringstjänst-

göringen, 

4. främja utbildning av handledare inom specialiseringstjänstgöringen,

5. följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt

6. utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksam-

heten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialise-

ringstjänstgöring av hög kvalitet.  

Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares och 

tandläkares kompetens i förhållande till fastställda målbeskrivningar.  

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet även fullgöra andra upp-

gifter. 

17 §    Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring består av en ord-

förande samt sju andra ledamöter för frågor om läkares specialiseringstjänst-

göring och sex andra ledamöter för frågor om tandläkares specialiserings-

tjänstgöring. Ordföranden ska vara en representant från Socialstyrelsen. 

För frågor om läkares specialiseringstjänstgöring ska minst en av leda-

möterna utses på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting, minst en på 

förslag av Svenska Läkaresällskapet, minst en på förslag av Sveriges läkar-

förbund och minst en på förslag av Sveriges universitets- och högskoleför-

bund.  

För frågor om tandläkares specialiseringstjänstgöring ska minst en av leda-

möterna utses på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting, minst en på 

förslag av professionen, minst en på förslag av vårdgivarna och minst en på 

förslag av Sveriges universitets- och högskoleförbund. 

18 §    Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns 

Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor. Be-

slutsorganet ska avgöra  

1. rättsmedicinska ärenden,

2 Tidigare 16 § upphävd genom 2018:11. 
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SFS 2018:1381 2. ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller tillstånd till ingrepp i

könsorgan enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i 

vissa fall,  

3. ärenden om tillstånd till sterilisering enligt steriliseringslagen (1975:580),

4. ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap enligt 15 kap. 1 § äkten-

skapsbalken,  

5. ärenden om tillstånd till abort och tillstånd till avbrytande av havande-

skap enligt abortlagen (1974:595), 

6. ärenden om insemination eller befruktning utanför kroppen som har

vägrats enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., 

7. ärenden om utlåtande om en persons hälsotillstånd i samband med pröv-

ning av en persons lämplighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i 

syfte att adoptera det,   

8. ärenden där Socialstyrelsen ska yttra sig över en sådan utredning med ett

utlåtande om risk för återfall i brottslighet som avses i 10 § lagen (2006:45) 

om omvandling av fängelse på livstid, och   

9. andra ärenden i vilka Socialstyrelsen på begäran av en domstol, en

åklagarmyndighet eller Polismyndigheten ska avge ett utlåtande om någons 

hälsotillstånd.   

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet avgöra även andra ärenden. 

Rådet består av en ordförande, två ersättare för ordföranden och det antal 

ledamöter som regeringen bestämmer. Ordföranden och hans eller hennes 

ersättare ska ha erfarenhet som lagfaren domare. 

18 a §    Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frå-

gor ansvarar för sina beslut. Rådet ansvarar för sin verksamhet inför myn-

dighetens ledning. 

18 b §    Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Socialsty-

relsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor tilldelas medel 

och resurser för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författ-

ningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt. 

22 §3    Ledamöterna i Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring utses 

av Socialstyrelsen för en bestämd tid. 

23 §  Ledamöterna i Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och me-

dicinska frågor utses av regeringen efter förslag från Socialstyrelsen för en 

bestämd tid.  

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

2. En ledamot i Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medi-

cinska frågor som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter kvarstår som 

ledamot i rådet under den tid som denne har utsetts för. 

På regeringens vägnar 

ANNIKA STRANDHÄLL 

Marianne Jenryd 

(Socialdepartementet) 

3 Tidigare 22 § upphävd genom 2018:11. 
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