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LAGRÅDET                  

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-07 

 

Närvarande:  f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif 

Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. 

 

Blodsäkerhet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 16 februari 2006 (Socialdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om blodsäkerhet. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn 

Anna Bäckström, biträdd av departementssekreteraren Sandra  

Ognjanovic. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

1 och 2 §§ 

 

I 1 § har tagits in en bestämmelse om syftet med den föreslagna  

lagen. Av paragrafen framgår bl.a. att lagen handlar om fall då blod 

och blodkomponenter hanteras för att användas vid transfusion eller 

läkemedelstillverkning. 

 

2 § innehåller en rad definitioner, bl.a. av ordet blod. Härmed avses, 

sägs det, blod från en människa som har framställts (delats upp i  

olika blodkomponenter) för att användas vid transfusion eller läke-

medelstillverkning. 
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Enligt Lagrådets mening har den angivna definitionen fått en mindre 

lämplig utformning, bl.a. genom att blod anges vara detsamma som 

blodkomponenter. Att det bara är fråga om blod som skall användas 

vid transfusion eller läkemedelstillverkning följer redan av 1 §. 

 

Lagrådet föreslår att definitionen av blod helt utgår ur 2 § och att 1 § 

byggs ut, så att det framgår att lagen handlar om blod och blodkom-

ponenter som härrör från människor. 

 

29 – 33 §§ 

 

Den föreslagna lagen avslutas med dels fyra paragrafer (29 – 32 §§) 

som har försetts med rubriken Bemyndiganden, dels en paragraf  

(33 §) som har rubriken Verkställighetsföreskrifter. Av dessa paragra-

fer har 29, 30 och 33 §§ ett omedelbart samband med de bestäm-

melser i det föregående som handlar om förande av register (16 och 

17 §§), medan 31 § knyter direkt an till avgiftsbestämmelserna i 20 §. 

 

För att lagen skall bli mera lätthanterlig föreslår Lagrådet att be-

stämmelsen i 29 § flyttas, så att den kommer att stå närmast efter  

16 § och att bestämmelserna i 30 och 33 § placeras i anslutning till 

den föreslagna 17 §. Bestämmelsen i 31 § bör tas in närmast efter  

20 §. 

 

Kvar i slutet av den föreslagna lagen blir bestämmelsen i 32 §, som 

lämpligen kan förses med rubriken ”Ytterligare bemyndigande”. 
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Som följd av vad Lagrådet nu har förordat får en rad omnumreringar 

av olika paragrafer göras. 

 

 

 

 

 


