
Socialutskottets betänkande 

1982/83:31 

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (prop. 1982/83:116) 

Propositionen 

I proposition 1982/83: 116 om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) har regeringen (socialdepartementet) - efter föredragning av 

statsrådet Gertrud Sigurdsen - föreslagit riksdagen att anta i propositionen 

framlagt förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 
Lagförslaget fogas som bilaga till betänkandet. 

Utskottet 

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), som trädde i kraft den 1 januari 

1983, finns i 14 §bestämmelser om medicinskt ledningsansvar för vissa läkare 

inom landstingskommunernas hälso- och sjukvård. Enligt bestämmelserna 

skall det finnas en särskild läkare som ansvarar för ledningen av den 

medicinska verksamheten inom det verksamhetsområde som landstingskom

munen bestämmer. I fråga om verksamhet vid sjukhus benämns läkaren 

överläkare och i fråga om verksamhet utanför sjukhus distriktsläkare. En 

överläkares verksamhet kan även omfatta verksamhet utanför sjukhuset. 

Någon bestämmelse om att en distriktsläkares verksamhet kan omfatta 

verksamhet på sjukhus finns däremot inte. 

F. n. pågår en utveckling mot att primärvården organisatoriskt och 

vårdmässigt omfattar bl. a. vården vid lokala sjukhem. I propositionen 
föreslås ett tillägg till 14 § hälso- och sjukvårdslagen, vari anges att en 

distriktsläkares åligganden kan omfatta även verksamhet vid sjukhus, för att 

möjliggöra för landstingskommunerna att låta distriktsläkare leda den 

medicinska verksamheten vid lokala sjukhem. 

Den föreslagna lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 1983. 

Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot regeringens förslag. 

Utskottet hemställer 

att riksdagen antar det i propositionen framlagda och i bilaga till 

betänkandet redovisade förslaget till lag om ändring i hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763). 
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Bilaga 

I proposition 1982/83:116 framlagt lagförslag, vilket tillstyrkts av 
socialutskottet 

Förslag till 
Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

Härigenom föreskrivs att 14 § hälso- och sjukvårdslagen skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

14 § 
En särskild läkare skall finnas som 

ansvarar för ledningen av den medi
cinska verksamheten inom det verk
samhetsområde som landstingskom
munen bestämmer. En sådan läkare 
benämns överläkare i fråga om verk
samhet på sjukhus och distriktsläka
re i fråga om verksamhet utanför 
sjukhus. En överläkares verksamhet 
kan omfatta även verksamhet utan
för sjukhuset. Vid utövandet av 
denna ledning skall läkaren i frågor 
som inte rör vården av enskilda 
patienter följa de föreskrifter som 
landstingskommunen kan meddela. 

En särskild läkare skall finnas som 
ansvarar för ledningen av den medi
cinska verksamheten inom det verk
samhetsområde som landstingskom
muncn bestämmer. En sådan läkare 
benämns överläkare i fråga om verk
samhet på sjukhus och distriktsläka
re i fråga om verksamhet utanför 
sjukhus. En överläkares åligganden 
kan omfatta även verksamhet utan
för sjukhuset och en distriktsläkares 
åligganden även verksamhet på sjuk
hus. Vid utövandet av denna ledning 
skall läkaren i frågor som inte rör 
vården av enskilda patienter följa de 
föreskrifter som landstingskommu-
nen kan meddela. 

Landstingskommunen kan förordna en annan läkare att fullgöra viss del av 
en överläkares eller distriktsläkares åligganden enligt första stycket. 

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande socialstyrelsen får för 
särskilt fall medge undantag från bestämmelsen i första stycket. 

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1983. 



mlnablgotab Stockholm 1983 75304 


