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LAGRÅDET               

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-06-05 

 

Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif 

Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström.  

 

Ändringar i lagen om blodsäkerhet m.m. 
 

Enligt en lagrådsremiss den 24 maj 2007 (Socialdepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1.  lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),  

2. lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859),  

3. lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, 

4. lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekre-

teraren Karin Lewin, biträdd av departementssekreteraren Ulrika 

Axelsson-Jonsson.  

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om blodsäkerhet 

 

16, 16 a och 18 a §§  

 

Förslaget i denna del innebär att 16 § ändras i sak endast på så sätt 

att den i paragrafen föreskrivna registreringsskyldigheten även 

kommer att omfatta blodmottagarens identitet, medan innehållet i de 

två övriga paragraferna är helt nytt. Med den utformning lagen i övrigt 

har kommer nu berörda bestämmelser att omfattas av tidigare 
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bemyndiganden i lagen, dels ett i 17 § som direkt tar sikte på 16 §, 

dels ett i 32 § av generell karaktär som har bäring på lagen i dess 

helhet. Härtill kommer att 20 § innehåller en upplysning om att 

regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, kan besluta 

verkställighetsföreskrifter om vilka uppgifter som skall tillföras sådana 

register som avses i bl.a. 16 §. 

 

Som Lagrådet påpekat i andra lagstiftningsärenden (se bl.a. prop. 

1999/2000:94 s. 107–108) kan det framstå som konstitutionellt 

tveksamt att låta äldre bemyndiganden – även om de är vidsträckt 

formulerade – omfatta även bestämmelser som tillkommit efter det 

att riksdagen ursprungligen tog ställning till i vilken omfattning 

bemyndigandet kunde ges och därvid även hade tillfälle att överväga 

om en subdelegation till en myndighet att meddela föreskrifter i 

ämnet kunde anses lämplig. Mot den bakgrunden förordar Lagrådet 

att bemyndigandet i 17 § ändras på så sätt att det kommer att avse 

”uppgifterna i det register som anges i 16 § 1–4”. I konsekvens 

härmed bör, oaktat att fråga här inte är om något bemyndigande, 

även den upplysning som lämnas i 20 § ändras på motsvarande sätt. 

Bemyndigandet i 32 § kan vidare lämpligen omformuleras så att det 

kommer att avse ”de ytterligare föreskrifter om blodverksamhet som 

bedöms vara erforderliga till skydd för liv eller hälsa”. 

 

Förslaget till lag om ändring i läkemedelslagen 

 

På motsvarande sätt som redovisats ovan rörande förslaget till lag 

om ändring i lagen om blodsäkerhet bör det generella bemyndigande 

som finns i 29 § läkemedelslagen omformuleras, så att det klart 

framgår att riksdagen vid sitt ställningstagande till bemyndigandet 

även beaktat nu framlagt ändringsförslag. 
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Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 


