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Handbok för hälso- och sjukvård på nätet 
Från och med den 5 juni 2002 finns en ny Handbok för hälso- och sjukvård 
ute på nätet under adress www.infomedica.se. Den kan användas kostnads-
fritt av alla, personal såväl som patienter och anhöriga. Syftet är att ge över-
gripande riktlinjer för arbetet inom vården så att kvaliteten och säkerheten 
kan behållas och utvecklas. 

Handboken publiceras endast på nätet för att kunna hållas uppdaterad och 
kommer därför inte att ges ut i tryckt form. Det finns dock en särskild ut-
skriftsfil (pdf-fil) i varje avsnitt för den som vill skriva ut avsnittet. 

Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet har upphovsrätten till 
Handboken. Materialet får användas men inte ändras. Källan och avsnittets 
datum måste anges om texten citeras eller används. I vissa fall måste avsnit-
ten kompletteras med lokala anvisningar utifrån lokala förutsättningar. 

Det är tillåtet att kopiera de utskrivna avsnitten, men tänk på att inte ha ko-
pior liggande för länge utan att kontrollera om avsnitten har uppdaterats. 
Handboken bygger på att användarna har en grundläggande utbildnings-
nivå och är därför inte i första hand ett läromedel, även om den också kan 
användas i olika utbildningssammanhang.  

En projektgrupp med företrädare för landsting/regioner och kommuner har 
tillsammans med Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet ar-
betat fram Handboken. Förbunden äger materialet men har överlämnat för-
valtningen av det till Infomedica. På förbundens uppdrag har Infomedica att 
tillsammans med en ny förvaltningsgrupp, bestående av representanter för 
kommuner och landsting, hålla handboken uppdaterad och aktuell 

http://www.infomedica.se/
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Handbok för hälso- och sjukvård är avsedd för all verksamhet inom vård och 
omsorg i Sverige oavsett huvudman. Den ersätter den Handbok för hälso- 
och sjukvårdsarbete som kom år 1994, samma år som Metodbok för sjuk-
vårdsarbete gavs ut i Stockholms läns landsting.  

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Gabriella Kollander  
Fållby, tfn 08-452 77 90, e-post: gabriella.kollander.fållby@svekom.se. 
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