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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-21 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet 

Lennart Hamberg   

 

Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ av sedda för 

transplantation 

 

Enligt en lagrådsremiss den 9 februari 2012 (Socialdepartementet) har 

regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om 

kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Charlotte Lönnheim. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Allmänt 

 

Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt genomföra 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/53/EU av den 7 juli 2010 om 

kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation. 

Genomförandet föreslås ske genom en ny lag om kvalitets- och säkerhets-

normer vid hantering av mänskliga organ.  
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Den förslagna lagen har, som redovisas i remissen, i flera hänseenden likheter 

med lagarna (2006:496) om blodsäkerhet och (2008:286) om kvalitets- och 

säkerhetsnormer vid hanteringen av mänskliga vävnader och celler som  

också antagits till genomförande av EU-direktiv. Det finns vidare, som även  

det redovisas i remissen, en rad andra lagar, däribland lagen (1995:831) om 

transplantation m.m., som innehåller bestämmelser av betydelse för sådan 

verksamhet som den föreslagna lagen tar sikte på.  

 

Den nuvarande regleringen på området är alltså splittrad med de risker för 

tillämpningsproblem som detta alltid innebär. Vid remissförfarandet över den 

departementspromemoria som ligger till grund för förslaget betonades också 

från olika håll behovet av en mer lättöverskådlig reglering. Att genomförandet av 

direktivet ändå föreslås ske genom en särskild lag sammanhänger med att det 

enligt regeringens bedömning inte finns någon befintlig lag i vilken det för när-

varande är möjligt att införa direktivets bestämmelser utan att samtidigt göra en 

omfattande översyn av aktuell lag och närliggande bestämmelser. Lagrådet kan 

dela den bedömningen och har därför inte heller någon invändning mot att 

genomförandet av direktivet nu föreslås ske genom en särskild lag. Lagrådet vill 

emellertid stryka under att detta inte på något sätt minskar, utan snarare ytter-

ligare accentuerar, behovet av en mer allmän översyn av regleringen på det 

aktuella området.   

 

2 § 

 

I paragrafen finns definitioner av bl.a. Allvarlig avvikande händelse och Allvarig 

biverkning. Definitionerna bygger på motsvarande definitioner i direktivet. I 

direktivet definieras Allvarlig avvikande händelse (”Serious adverse event”) som 

händelser som kan orsaka (”might lead to”) att patienter drabbas av vissa an-

givna effekter. Allvarlig biverkning (”Serious adverse reaction”) definieras i sin 

tur som vissa inte avsedda reaktioner (”unintended response”) hos donatorn 

eller mottagaren. De ”reaktioner” som anges i den senare definitionen överens-

stämmer med de befarade ”effekterna” i den förra.  
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Definitionerna har i den föreslagna lagen, liksom i direktivet, betydelse för den 

anmälningsskyldighet som föreskrivs i 6 § (artikel 11 i direktivet). Avsikten med 

direktivet synes, såvitt Lagrådet kunnat utröna, något förenklat kunna sägas 

vara att anmälningsskyldigheten ska omfatta dels händelser som kan befaras 

leda till allvarliga biverkningar (i syfte att förebygga sådana), dels uppkomna 

allvarliga biverkningar (i syfte att utreda orsakerna till dessa). Detta framgår 

dock inte av den föreslagna lagtexten där bägge definitionerna byggts upp på 

samma sätt med ”händelse” respektive ”reaktion” som anges kunna ”leda till/ 

medföra” på samma sätt formulerade effekter (med undantag för smittsam 

sjukdom). Enligt Lagrådets bedömning ger den föreslagna lagtexten inte ut-

tryck för avsikten med direktivet och är också i övrigt svårläst och svårtolkad. 

Lagrådet föreslår att de föreslagna definitionerna omarbetas och utformas i 

närmare anslutning till hur definitionerna byggts upp i direktivet. 

 

En faktor som bör beaktas när det gäller utformningen av definitionerna är att 

de aktuella beteckningarna definieras också i lagen om kvalitets- och säker-

hetsnormer vid hanteringen av mänskliga vävnader och celler (Allvarlig av-

vikande händelse definieras dessutom i lagen om blodsäkerhet). Från lag-

teknisk synpunkt är det givetvis angeläget att beteckningar som används i  

olika näraliggande lagar så långt möjligt används på samma sätt. En stark 

presumtion får anses föreligga för att anpassa senare lagstiftning till den 

utformning som tidigare lag fått. Denna presumtion bryts dock om man vid  

den senare lagstiftningen finner att den tidigare lagen fått en lagtekniskt mindre 

lämplig utformning. Om möjligt bör i sådant fall även den tidigare lagen justeras. 

(Jfr härtill Lagrådets yttrande i prop. 2011/12:47 s.100 och 101.) I allmänhet 

torde också sådana ändringar kunna göras utan något i vart fall mer omfattande 

ytterligare beredningsunderlag.  

 

Något skäl för att i nu förevarande sammanhang använda beteckningarna på 

olika sätt synes inte föreligga. Om annan ändring i de föreslagna definitionerna 

inte görs bör i vart fall indelningen i olika punkter i definitionen av Allvarlig av-

vikande händelse göras på samma sätt i den nu föreslagna lagen och i lagen 

om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hanteringen av mänskliga vävnader och 

celler. 
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3 § 

 

I den föreslagna lagen finns bl.a. bestämmelser om anmälningsplikt och om 

registerhållning. Lagrådet föreslår mot den bakgrunden att de inledande orden i 

paragrafen ändras till:  

 

Lagen gäller vid donation, …   

 

4 § 

 

Bestämmelsens innehåll framgår redan av 1 och 3 §§ och den är således med 

den föreslagna lydelsen onödig. 

 

Lagrådet föreslår att den antingen utgår eller, om den anses motiverad som ett 

klargörande, att den ges följande lydelse: 

 

Om mänskliga organ används för forskningsändamål är lagen endast tillämplig 
om organen är avsedda för transplantation till människokroppen. 
 

 

6 § 

 

I paragrafens bägge stycken anges att den föreskrivna anmälningsskyldigheten 

råder ”före, under eller efter” hanteringen, d.v.s. under hela ansvarstiden. 

Lagrådet förordar att den inskjutna tidsangivelsen får utgå. 

 

8 §  

 

Paragrafen är utformad med motsvarande bestämmelse i lagen om kvalitets- 

och säkerhetsnormer vid hanteringen av mänskliga vävnader och celler som 

förebild (23 §). En avgörande skillnad mellan regleringen i den lagen och den 

nu föreslagna lagen är emellertid att registerhållningen enligt den förstnämnda 

lagen endast avser den som fått tillstånd till verksamheten. I det nu aktuella 

registret ska vårdgivare registreras i den mån de ansvarar för att tillvarata eller 

transplantera organ. Vilka som anses ha ett sådant ansvar framgår inte av 
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lagen. Enligt lagrådsremissen är transplantationsverksamheten organiserad 

kring fem transplanterande kliniker, men viss verksamhet utförs på intensiv-

vårdsavdelningar runt om i Sverige. Personal från de transplanterande 

klinikerna utövar verksamhet också på lokala sjukhus.  

 

Föreskriftsrätten enligt föreslagna 10-11 §§ innebär att de registrerade kan 

åläggas att lämna olika uppgifter till registret. Det är då angeläget att det är klart 

hur avgränsningen av kretsen av registrerade sker. Det framgår inte av lag-

rådsremissen om det finns kopplingar till t.ex. lagen om transplantation m.m. 

Enligt vad som upplysts vid föredragningen är avsikten inte att den nämnda 

föreskriftsrätten ska användas för att precisera vilka vårdgivare som anses ha 

ansvar för transplantationer och som därmed ska registreras. Enligt Lagrådets 

mening bör frågan om registrets omfattning belysas ytterligare i lagstiftnings-

arbetet.   

 

Av remissen framgår att registret inte är avsett att endast omfatta uppgifter om 

vilka vårdgivare som har ansvar på det aktuella området utan också uppgifter 

om verksamheten hos dessa. Detta kan lämpligen markeras genom att första 

stycket första meningen ges följande lydelse: 

 

Socialstyrelsen ska … ett register över verksamheten hos vårdgivare … organ.  

 

11 § 

 

Enligt Lagrådets bedömning bör rätten att utfärda föreskrifter endast begränsas 

av krav på visst ändamål och inte, som enligt förslaget, dessutom av ett be-

hovskrav. Paragrafen skulle förslagsvis kunna ges följande lydelse: 

 

Regeringen … får till skydd för liv och hälsa meddela ytterligare föreskrifter om 
vårdgivare … hanteringen av organ. 
 
 


