
Lagar, förordningar, föreskrifter och andra vägledande dokument 

Lagar 

- Arbetsmiljölag (1977:1160) 

- Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

- Konsumentköplag (1990:932) 

- Konsumenttjänstlag (1985:716) 

- Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter 

(2021:600) 

- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

- Lag om valfrihetssystem (2008:962) 

- Patientlag (2014:821) 

- Patientskadelag (1996:799) 

- Patientsäkerhetslag (2010:659) 

- Produktansvarslag (1992:18) 

- Produktsäkerhetslag (2004:451) 

- Socialtjänstlag (2001:453) 

Regeringens propositioner 

- En ny hälso- och sjukvårdslag - Regeringen.se (prop. 2016/17:43) 

- Patientlag - Regeringen.se (prop 2013/14:106) 

Förordningar 

- Assistansersättning (1993:1091) 

- Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska 

produkter (2021:631) 

- Patientsäkerhet (2010:1369) 

- Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 

 

Föreskrifter från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket 

- Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, 

folkhälsa m.m. (HSLF-FS) 

- Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS och HSLF-FS) 

Andra vägledande dokument 

- Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – Handbok för vårdgivare, 

verksamhetschefer och personal (Socialstyrelsen) 

- FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

- FN:s konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen 

- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, handbok (Socialstyrelsen) 

- ICF och ICF-CY (Socialstyrelsen) 

- På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen ID-nummer: 

SOU 2017:43 

- Vem får göra vad i Hälso- och sjukvården och tandvården 

- Medicinteknik hos Läkemedelsverket 
- Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter - Regeringen.se 
- Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik – del 1 - Regeringen.se 

- Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 - Regeringen.se 

Webbplatser  

- Lagrummet  

- Läkemedelsverket   
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- Myndigheten för delaktighet   

- Riksdagen   

- Socialstyrelsen 

- Kunskapsguiden 

 

http://www.mfd.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
https://kunskapsguiden.se/

