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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt remiss av Förslag till ändringar i
Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso-och
sjukvården till socialnämnden för besvarande. I ärendet framgår
vilka förändringar som gjorts i de mallar som hälso- och sjukvården
använder sig av vid utfärdandet av vårdintyg för psykiatrisk
tvångsvård, intyg vid konvertering från frivillig psykiatrisk vård till
psykiatrisk tvångsvård, läkarintyg vid anordnande av förvaltarskap
respektive godmanskap, dödsbevis samt läkarintyg för utredningen
enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning. Genom de
föreslagna ändringarna vill Socialstyrelsen anpassa bilagorna till de
tidigare genomförda ändringarna i författningen.
Samtliga intygsformulär har anpassats för att stämma överens med
de förändringar som infördes när den nya intygsförfattningen trädde
i kraft den 1 mars 2019. Förvaltningen ställer sig positiv till

Tjänsteutlåtande
Sida 2 (3)

utredningens förslag om ändringarna i bilagorna och de möjligheter
till uppdaterade arbetssätt som detta medför.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har översänt remiss av Förslag till ändringar
Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso-och
sjukvården till socialnämnden för besvarande. Övrig remissinstans
är överförmyndarnämnden.
Ärendet
Inom överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR), En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess, påbörjade Socialstyrelsen våren 2017 en
översyn av myndighetens då gällande föreskrifter (SOSFS 2005:29)
om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.
Socialstyrelsen fattade i november 2018 beslut om nya föreskrifter
(HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården
och författningen trädde i kraft den 1 mars 2019. Bilagorna till
intygsföreskriften har inte uppdaterats och överensstämmer därför
inte fullt ut med författningens övriga delar.
I den nya författningen har bestämmelserna bland annat utformats
teknikneutralt, för att framtida sätt att hantera intyg ska kunna
användas. Vissa intyg har även genomgått en särskild översyn i
syfte att skapa förutsättningar för digitalisering, att bidra till en
strukturerad, säker och effektiv informationshantering samt att
effektivisera och undvika dubbeldokumentation. I arbetet har även
ingått att se över vilka uppgifter som generellt behöver finnas med i
ett intyg för att intygen bättre ska fungera i en digital kontext.
Det har gjorts en översyn gällande vårdintyget om psykiatrisk
tvångsvård respektive om rättspsykiatrisk vård. Resultatet av den
översynen har lett till att informationen har delats upp i tre intyg;
vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård, konvertering och
rättspsykiatrisk vård.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialförvaltningens avdelning för
stadsövergripande sociala frågor. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgrupp den 10 juni 2020. Rådet för
funktionshinderfrågor har haft möjlighet att behandla ärendet den
11 juni 2020
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen om ändringar som
lämnas i betänkandet och de uppdaterade arbetssätt och minskad
administration som förändringarna i intygshanteringen kan medföra.
Förvaltningen vill särskilt nämna intygen som rör förvaltarskap och
godmanskap. I ärenden om förvaltarskap och godmanskap ska
rätten inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning om den
enskildes hälsotillstånd. Dessa ärenden kräver således inte en
läkarundersökning. Enligt förarbetena kan det exempelvis i vissa
fall vara tillräckligt att hälsotillståndet styrks genom
journaluppgifter jämte utlåtande från en kompetent
befattningshavare. Detta kan leda till positiva följder som
exempelvis att det blir lättare att utfärda läkarintyg och ledtiderna
för den enskilde att erhålla rätt stöd blir kortare.
Vidare håller förvaltningen med Socialstyrelsen i att uppdaterade
intygsmallar och förenklade arbetssätt kring utfärdandet av denna
typ av intyg minskar administrationen för hälso- och sjukvården,
och således kan bidra till en positiv verksamhetsutveckling.
Bilagor
1. Förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter om
utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården
2. Bilaga 1a - Vårdintyg för psyk tvångsvård
3. Bilaga 1b - Vårdintyg för konvertering
4. Bilaga 1c - Vårdintyg för psyk tvångsvård
5. Konsekvensutredning
6. Intygsföreskriften - Gemensamma författningssamlingen
avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa
m.m.
7. Bilaga 2 - HSLF-FS 2020 B
8. Bilaga 3 - HSLF-FS 2020 B
9. Bilaga 4 - HSLF-FS 2020 B
10. Bilaga 5 - HSLF-FS 2020 B
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