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Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012
Utvidgning av uppdraget
Regeringen beslutade den 24 mars 2011 kommittédirektiv om
stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning
(dir. 2011:25). Utredaren har bland annat uppdraget att föreslå
en samlad patientlagstiftning. I denna del ska utredaren bland
annat analysera förhållandet till annan lagstiftning och utarbeta
ett fullständigt författningsförslag som ska innefatta eventuella
följdändringar i annan lagstiftning. Förslaget till patientlag ska
lämnas senast den 31 januari 2013. En slutredovisning med
utredarens övriga förslag ska lämnas senast den 30 juni 2013.
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), förkortad HSL,
trädde i kraft den 1 januari 1983 och har därefter genomgått
frekventa ändringar. Den grundläggande strukturen i lagen är
dock oförändrad. Som helhet kan det konstateras att lagen i sin
nuvarande utformning är ålderdomlig och i vissa fall otydlig
samt har en svåröverskådlig struktur. Utredarens pågående
arbete med en ny patientlag och de följdändringar i HSL som
kommer att bli nödvändiga riskerar att ytterligare bidra till
dessa brister. Sammantaget har det framkommit ett behov av att
göra en översyn av HSL, särskilt när det gäller lagens struktur
och utformning.
Mot denna bakgrund ska utredaren lämna förslag till en ny
lag om hälso- och sjukvårdens organisation som ersätter HSL.
Den nya lagen ska vara en ramlag och samla generella bestäm-
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melser om organisation och ansvarsförhållanden inom hälsooch sjukvården. Detta avser särskilt de bestämmelser i HSL
som inte föreslås inarbetas i utredarens förslag till ny patientlag.
Det kan dock även avse bestämmelser i annan lagstiftning på
hälso- och sjukvårdens område.
Utredaren ska särskilt
- analysera vilka bestämmelser i HSL och annan lagstiftning
på hälso- och sjukvårdens område som är nödvändiga i en
ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation samt göra en
lagteknisk och språklig översyn av dessa,
- överväga om vissa bestämmelser i nuvarande HSL i stället
bör regleras i speciallagstiftning eller i förordning,
- överväga vilka bemyndiganden som är nödvändiga, samt
- lämna nödvändiga författningsförslag.
En utgångspunkt för utredarens arbete i denna del ska vara
att ansvarsförhållandena inom hälso- och sjukvården inte ska
ändras.
Utredaren ska i denna del beakta arbetet inom utredningen
En kommunallag för framtiden (Fi 2012:07).
Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2013.
(Socialdepartementet)

