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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-03-14 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika 

Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. 

 

Driftsformer för universitetssjukhus 

 

Enligt en lagrådsremiss den 2 mars 2017 har regeringen  

(Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över  

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

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Eva Willman, 

biträdd av departementssekreteraren Anna Dahlin. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

15 kap. 3 § 

 

Enligt paragrafens första stycke får ett landsting inte genom ett så-

dant avtal som avses i 1 § överlämna uppgiften att bedriva hälso- 

och sjukvård vid ett universitetssjukhus till någon annan. I andra 

stycket finns ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrif-

ter om vilka sjukhus som anses som universitetssjukhus. Under före-
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dragningen har framgått att avsikten är att de nuvarande universi-

tetssjukhusen och regionsjukhusen ska utpekas som universitets-

sjukhus. 

 

Emellertid föreslås ingen bestämmelse i lagen som ska ange vad 

som avses med universitetssjukhus. Bemyndigandet för regeringen 

blir därmed synnerligen vidsträckt. Det medger att regeringen före-

skriver att alla sjukhus i offentlig regi ska vara universitetssjukhus 

och att förbudet i första stycket därmed omfattar all sådan sjukhus-

vård.  

 

Avsikten är alltså att bemyndigandet inte ska utnyttjas i den omfatt-

ning som den föreslagna bestämmelsen anger. Bestämmelsen bör 

utformas i enlighet med vad som är den avsedda innebörden. 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

 

Enligt övergångsbestämmelsen ska äldre bestämmelser gälla bl.a. 

för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet och som förlängs efter 

detta om förlängningen avser en period om högst fyra år. Vid före-

dragningen har upplysts att denna frist bara ska gälla första gången 

avtalet förlängs. Det framgår inte av bestämmelsen, som därför bör 

förtydligas och ges förslagsvis följande lydelse. 

 

Äldre bestämmelser gäller för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet. 

Äldre bestämmelser gäller också för ett sådant avtal första gången det för-

längs efter ikraftträdandet om förlängningen avser en period om högst fyra 

år. 

 

 

 

 

 


