1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-02-25

Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Severin
Blomstrand samt justitierådet Margit Knutsson.

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan
tillstånd

Enligt en lagrådsremiss den 14 februari 2013 (Socialdepartementet)
har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd
2. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
3. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
4. lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt
asylsökande m.fl.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Helena
Rosén, biträdd av departementssekreteraren Sara S. Johansson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:
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Förslaget till lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som
vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Terminologi
I lagen används dels uttrycket ”hälso- och sjukvård”, dels begreppet
”vård”. Hälso- och sjukvård definieras i 1 § andra stycket som sådan
verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Enda syftet med denna definition är att inordna begreppet ”tandvård” i hälso- och sjukvård i stället för att i de paragrafer där
det används lägga till ”samt tandvård” som man gör i lagen
(2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Begreppet
”vård” definieras inte trots att det är detta som används mest.
Lagrådet anser att blandningen av uttrycken ”hälso- och sjukvård”
och ”vård” tillsammans med den definition som ges beträffande förstnämnda uttryck riskerar att skapa oklarhet. Enligt Lagrådets mening
bör andra stycket i 1 § utgå. I paragrafens första stycke bör i stället
orden ”samt tandvård” läggas till efter hälso- och sjukvård. Detsamma bör göras i 2 § efter ”erbjuda hälso- och sjukvård” eftersom
den paragrafen beskriver innehållet i 2008 års lag. I 9 § kan uttrycket
”hälso- och sjukvård” med fördel ersättas av ”vård”.

10 §

Paragrafen behandlar landstingets skyldighet att erbjuda hälsoundersökning. Författningskommentaren ger närmast intryck av att en
hälsoundersökning ska erbjudas vid varje tillfälle en utlänning som
omfattas av lagen uppsöker vård. Vid lagrådsföredragningen har
emellertid upplysts att avsikten är att en utlänning som regel ska erbjudas sådan undersökning endast en gång under sin vistelse i landet.
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Förslaget till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förslaget innebär att kostnadsfrihet ska gälla för de personer som
omfattas av den föreslagna lagen om hälso- och sjukvård till vissa
utlänningar. Detsamma gäller sedan tidigare de personer som omfattas av 2008 års lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Kostnadsfriheten för den målgruppen framgår dock inte av lagen
utan av förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar (4 §), låt vara att det inte under lagrådsföredragningen har
kunnat utrönas något stöd i lag för dessa föreskrifter. I konsekvens
med vad som gäller asylsökande m.fl. bör enligt Lagrådets mening
det nu aktuella förslaget genomföras i form av förordning.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar övriga lagförslag utan erinran men noterar att 6 §
tandvårdslagen bör ändras på motsvarande sätt som nu föreslås beträffande 4 § hälso- och sjukvårdslagen.

