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Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2007 

Bakgrund 

Regeringen beslutade den 19 april 2007 direktiv till utredningen 

om Patientsäkerhet och tillsyn m.m. S 2007:06 (dir. 2007:57). 

Utredningen har tagit namnet Patientsäkerhetsutredningen. 

Socialstyrelsens förslag om ändrad Lex Maria 

Socialstyrelsen överlämnade i februari 2006 ett förslag om ett 

förändrat Lex Maria-system till regeringen (dnr S2006/1437/HS). 

Rapporten innehöll bl.a. förslag om att avvikelserapporte-

ringssystemet bör förstärkas genom att det ställs krav på att all 

rapportering om avvikelser ska ske inom sju dagar från att det 

inträffade blivit känt.  

För att stimulera rapporteringsviljan hos vårdpersonalen 

föreslog Socialstyrelsen också att lagen (1998:531) om yrkes-

verksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) ändras 

så att Socialstyrelsen inte behöver föra disciplinärenden vidare 

till HSAN när avvikelseanmälan skett inom föreskriven tid.  

Skrivelsen har remitterats. Ett antal remissinstanser har varit 

tveksamma till Socialstyrelsens förslag och i stället påtalat be-

hovet av att se över bestämmelserna om Lex Maria i ett större 

sammanhang och då tillsammans med hela påföljdssystemet 

inom hälso- och sjukvården. 
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Utdrag ur belastningsregistret vid prövning av lämplighet för 

legitimation 

I lagen (1998:620) om belastningsregister anges för vilka 

ändamål registret ska föras. Enligt 2 § första stycket 4 ska be-

lastningsregistret föras för att ge information om sådana be-

lastningsuppgifter som behövs i verksamhet hos polismyn-

digheter och andra myndigheter vid sådan lämplighetsprövning, 

tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning. 

I 6 § första stycket 4 anges att personuppgifter ur belast-

ningsregistret ska lämnas ut om det begärs av myndighet i 

övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ärenden 

föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det. 

Regeringen har i förordningen (1999:1134) om belastnings-

register beslutat vilka myndigheter som har rätt att få uppgifter 

ur belastningsregistret. Enligt 10 § ska bl.a. Vägverket ha sådan 

rätt i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning 

enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen 

(1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller god-

känna samt i ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, 

taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik, biluthyr-

ning och transporttillstånd, i fråga om den som ärendet gäller.  

Enligt 11 § har bl.a. Järnvägsstyrelsen rätt att få ut uppgifter 

ur belastningsregistret om brott som föranlett någon annan på-

följd än penningböter, i fråga om den som myndigheten vid 

lämplighetsprövning enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet 

vid tunnelbana och spårväg eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järn-

vägslagen (2004:519) överväger att ge tillstånd.  

Socialstyrelsen prövar ärenden om legitimation för yrken 

inom hälso- och sjukvården. Enligt 3 kap. 2 § LYHS ska den 

som avlagt angiven högskoleexamen eller som har gått igenom 

utbildning och som, i förekommande fall, fullgjort praktisk 

tjänstgöring, efter ansökan få legitimation för yrket. Enligt be-

stämmelsens andra stycke får dock legitimation inte meddelas 

om förhållandena är sådana att legitimationen skulle ha åter-

kallats om sökanden hade varit legitimerad.  

En prövning i varje enskilt fall måste således göras för att ut-

röna om förutsättningarna är sådana som beskrivs i 3 kap. 2 § 
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andra stycket LYHS. Socialstyrelsen har i dag inte rätt att få 

uppgifter ur belastningsregistret för denna prövning. 

Uppdraget 

Utredaren ska beakta Socialstyrelsens förslag och remissinstan-

sernas yttranden om ändrade Lex Maria-bestämmelser inom 

ramen för den generella översyn av lagstiftningen på området 

som beslutades i dir. 2007:57 samt överväga i vad mån för-

slagen bör föranleda författningsändringar. 

Utredaren ska också se över behovet och lämpligheten av att 

i förordningen (1999:1134) om belastningsregister ge Social-

styrelsen möjlighet att få uppgifter ur belastningsregistret i 

ärenden där Socialstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning 

vid beslut om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården 

och föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som är 

nödvändiga för att möta detta behov. 

Redovisning av uppdraget 

Utredaren ska redovisa tilläggsuppdraget senast den 31 

december 2008. 

 

(Socialdepartementet) 

 

 

 

 


