
Utdrag ur 

Patientsäkerhetslag (2010:659) 

1 kap. Inledande bestämmelser  

Definitioner 

4 §/Träder i kraft I:2016-02-15/ Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i denna lag 
1. den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården, 
2. personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i 
hälso- och sjukvård av patienter, 
3. den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en legitimerad 
yrkesutövare, 
4. apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd och 
upplysningar, 
5. personal vid Giftinformationscentralen som lämnar råd och upplysningar, och 
6. personal vid larmcentral och sjukvårdsrådgivning som förmedlar hjälp eller lämnar råd och 
upplysningar till vårdsökande. 
Vid tillämpningen av första stycket 1 och 3 jämställs med legitimerad yrkesutövare den som 
enligt särskilt förordnande har motsvarande behörighet. 
Regeringen får meddela föreskrifter om att andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och 

sjukvården ska omfattas av lagen. Lag (2016:150). 

 

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och 

sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande 

åtgärder  

1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte 

yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller 

behandla någon annan för sjukdom eller därmed 

jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av 

följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande 

syfte: 

1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt 

smittskyddslagen (2004:168) [se bilaga 1 &2 nedan; red] är anmälningspliktiga sjukdomar, 

2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, 

epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap 

eller förlossning, 

3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning 

eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel 

eller under hypnos, 

4. behandla någon annan med radiologiska metoder, 

5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller 

henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling, 

6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller 

7. prova ut kontaktlinser. 



Utdrag ur  

Smittskyddslagen (2004:168);  
allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar som inte får behandlas av ej sjukvårdsutbildad 

personal 

Bilaga 1 
Allmänfarliga sjukdomar 

- campylobacterinfektion 

- difteri 

- fågelinfluensa (H5N1) 

- infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC) 

- giardiainfektion 

- gonorré 

- hepatit A-E 

- hivinfektion 

- infektion med HTLV I eller II 

- klamydiainfektion 

- kolera 

- infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) 

- mjältbrand 

- paratyfoidfeber 

- pest 

- infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G 

- polio 

- rabies 

- salmonellainfektion 

- shigellainfektion 

- smittkoppor 

- svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) 

- syfilis 

- tuberkulos 

- tyfoidfeber 

- virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia 

epidemica) Lag (2010:334). 

 

Bilaga 2 
Samhällsfarliga sjukdomar 

- smittkoppor 

- svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) 

- infektion med ebolavirus (en viral hemorragisk feber) Lag (2015:146). 


