
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

 
Mål för hälso- och sjukvården 
2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

   Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag 

(1997:142). 
 

Krav på hälso- och sjukvården 
2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär 

att den skall särskilt  

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i 

vården och behandlingen, 

2. vara lätt tillgänglig, 

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 

2 c § Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och 

sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller 

skada. Lag (1998:1660). 

 

Socialtjänstlag (2001:453) 
 

1 kap. Socialtjänstens mål 
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas- 

ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet. 

 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 

inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

   Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 
 

3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m. 
3 § Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. 

   För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och 

erfarenhet. 

   Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (2009:596). 

 

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper 
 

Äldre människor 
4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva 

och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 

med andra. Lag (2010:427). 

 

5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver 

det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 

   Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 

behöver särskilt stöd. 

   Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och 

annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427). 
 



14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. 
1 c § Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till 

socialnämnden. Lag (2012:776). 

2 § Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska 

medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Lag 

(2010:429). 

3 § Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska genast 

rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en 

påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom 

verksamheten. 

   Rapporteringsskyldigheten fullgörs  

1. i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten, 

2. i verksamhet vid Statens institutionsstyrelse till ledningen, och 

3. i övrigt till berörd socialnämnd. Lag (2010:429). 

 

7 kap. Föreskrifter om enskild verksamhet och anmälningsplikt 
6 § Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som har rapporterats enligt 14 

kap. 3 §, ska i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet utredas av den som bedriver verksamheten. 

   Rapporten samt utredningen och övrig dokumentation enligt 14 kap. 6 § ska bevaras och därefter 

gallras fem år efter det att den sista anteckningen gjordes. 

   Den socialnämnd som har beslutat om en insats som genomförs i en yrkesmässigt bedriven enskild 

verksamhet, får träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att sådana handlingar som avses i 

andra stycket ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder. Lag (2010:429). 

 

11 kap. Handläggning av ärenden 
5 § 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. 

   Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång 

till dem. 

6 § Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas 

underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om 

den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas. 
 

15 kap. Tystnadsplikt 
1 § Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser 

insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas 

personliga förhållanden. 
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