
LAGRÅDET             

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-12-01 

Närvarande: F.d. justitieråden Martin Borgeke och Mari Andersson 

samt justitierådet Petter Asp 

Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform 

Enligt en lagrådsremiss den 3 november 2021 har regeringen 

(Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande           

över förslag till  

1. lag om ändring i patientlagen (2014:821),  

2. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).  

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet                  

Eva Willman Kullén, biträdd av kanslirådet Nela Lalouni.  

Förslagen föranleder följande yttrande.  
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Förslaget till lag om ändring i patientlagen 

3 kap. 2 § 

I paragrafen finns bestämmelser om att patienter ska få viss slags 

information. I tredje punkten föreslås att det ska läggas till att 

patienten ska bli informerad om ”möjligheten att få tillgång till och 

välja en fast läkarkontakt”. Samma uttryck föreslås infört i några 

andra paragrafer och finns redan i 7 kap. 3 § hälso- och sjukvårds-

lagen. För Lagrådet är det naturligare att uttrycka det så, att 

patienten först väljer och därefter får tillgång till läkarkontakten,    

dvs. att punkten utformas enligt följande. 

3. möjligheten att välja och få tillgång till en fast läkarkontakt, 

Samma utformning bör väljas i 6 kap. 3 § patientlagen samt i             

7 kap. 3 och 3 a §§ hälso- och sjukvårdslagen. Innehållet i dessa 

paragrafer gör det än tydligare att ordningsföljden mellan valet av 

och tillgången till den fasta läkarkontakten bör vara den av Lagrådet 

föreslagna. 

Förslaget till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 

7 kap. 3 § 

Paragrafen handlar om vårdvalssystem inom primärvården. I andra 

stycket står att ”Regionens geografiska område får delas upp i flera 

vårdvalssystem”. Det som avses är att man inom regionen får ha 

flera geografiskt avgränsade områden med separata vårdvalssystem 

inom primärvården. Lagrådet föreslår – eftersom det är svårt att se 

att det är korrekt att säga att ett område delas upp i system – att 

detta uttrycks på följande sätt. 

Regionens geografiska område får delas upp i två eller flera 
delområden med separata vårdvalssystem. 
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7 kap. 3 a § 

Paragrafen reglerar val av utförare genom listning. I första stycket 

första meningen definieras vilka utförare som en person kan listas 

hos på följande sätt: ”sådan utförare inom ett vårdvalssystem i 

primärvården där enskilda kan få tillgång till och välja en fast 

läkarkontakt”. Det är emellertid vårdvalssystemet och inte utföraren 

som är av det slaget ”att enskilda där kan få tillgång till och välja en 

fast läkarkontakt”.  Detta innebär att ordet ”sådan” ska flyttas och 

placeras före ordet vårdvalssystem.  

Genom denna ändring och den ändring som föreslogs under             

3 kap. 2 § patientlagen samt några språkliga justeringar föreslår 

Lagrådet att första, andra och tredje styckena ges följande lydelse.  

Val av en utförare inom ett sådant vårdvalssystem i primärvården där 
enskilda kan välja och få tillgång till en fast läkarkontakt ska ske genom 
att uppgifter om den enskilde förs in i en förteckning över utförarens 
patienter (listning). Den enskilde får inte vara listad hos mer än en 
sådan utförare i taget.  

Listning får göras endast hos 
1. utförare i en regions egen regi, eller 
2. utförare som med en region har ett kontrakt enligt 8 kap. 3 § 

lagen (2008:962) om valfrihetssystem eller ett därmed jämförligt 
kontrakt enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 

Regionen ska tillhandahålla ett elektroniskt system för listningen 
(listningstjänst). 

7 kap. 3 b § 

I paragrafen begränsas det antal gånger som den enskilde får lista 

om sig hos olika utförare. I lagtexten kallas detta för ”omval” av 

utförare. Ordet omval signalerar emellertid att man väljer samma 

utförare igen. Lagrådet föreslår att ”omval” ersätts av ”byte” så att 

paragrafen får följande lydelse.  
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Byte av sådana utförare som avses i 3 a § första stycket får göras 
högst två gånger under en period om ett år. Om det finns särskilda skäl 
får regionen dock medge fler byten. 

 

 

 

 

 


