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Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal 

 
Ur 2 kap, lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 

 

Inom kommunal hälso- och sjukvård finns tre yrkeskategorier som är hälso- och 

sjukvårdspersonal genom sin legitimation och det är: leg. arbetsterapeut,  leg.  sjukgymnast 

och leg. sjuksköterska. 

 
Övrig personal är hälso- och sjukvårdspersonal när de utför hälso- och sjukvårdsuppgifter 
som delegeras av en legitimerad yrkesutövare och innehar då nedanstående skyldigheter. 

 

 Att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 Att ge  patienten  sakkunnig  och omsorgsfull  vård. 

 Att vården  skall  utformas   i samråd  med patienten. 

 Att patienten skall visas omtanke och respekt. 

 Att den som har ansvar för patienten skall se till att individuellt  anpassad  information 

ges om hälsotillståndet samt de metoder för undersökning, vård och behandling som 

finns. 

 Att om inte information kan lämnas till patienten skall den lämnas till dennes 
närstående. Om det inte finns hinder enligt sekretesslagen (2009:400). 

 Att om en patient avlidit skall den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal fullgöra 
sina uppgifter med respekt för den avlidne. 

 Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal bär själv ansvar för hur han eller hon 
fullgör sina arbetsuppgifter. 

 Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal får inte röja vad hon eller han vet om en 

enskilds hälsotillstånd till någon som inte  i sin  yrkesutövning  är  beroende  av 

uppgifterna. Tystnadsplikten gäller även i förhållande till patienten själv,  om det är av 

vikt att inte uppgiften lämnas till patienten. 

 Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar för att rapportera vidare till 

ansvarig sjuksköterska om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbas av 

eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. 

 

Forozan Magouli                                                             

Medicinskt  ansvarig  sjuksköterska  
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