
 
 
 
  

Remisspromemoria om förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763)  

Författningsförslag 

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:822) om ändring i hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) 
 
    Härigenom föreskrivs att 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) i 
stället för lydelsen enligt lagen (2014:822) om ändring i den lagen ska ha 
följande lydelse. 
 

Lydelse enligt SFS 2014:822 Föreslagen lydelse 
 

5 §1 
     För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning ska det 
finnas sjukhus. Vård som ges under intagning benämns sluten vård. 
Annan hälso- och sjukvård benämns öppen vård. Primärvården ska som 
en del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder 
eller patientgrupper svara för behovet av sådan grundläggande medicinsk 
behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte 
kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild 
kompetens.  
    Landstinget ska organisera pri-
märvården så att alla som omfattas 
av landstingets ansvar för hälso- 
och sjukvård kan välja utförare av 
hälso- och sjukvårdstjänster samt få 
tillgång till och välja en fast 
läkarkontakt (vårdvalssystem). 
Landstinget får inte begränsa den 
enskildes val till ett visst geo-
grafiskt område inom landstinget.   
         Landstinget ska utforma vård-

    Landstinget ska organisera pri-
märvården så att alla som omfattas 
av landstingets ansvar för hälso- 
och sjukvård får tillgång till och 
kan välja en fast läkarkontakt. 
Landstinget får inte begränsa den 
enskildes val till ett visst geo-
grafiskt område inom landstinget.  
 
 
     Landstinget får besluta att införa 

                                                 
1 Ändringen innebär bl.a. att tredje–femte styckena tas bort. 
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valssystemet så att alla utförare 
behandlas lika, om det inte finns 
skäl för något annat.  
 
 
 
 
 
    Ersättningen från landstinget till 
utförare inom ett vårdvalssystem ska 
följa den enskildes val av utförare. 
    När landstinget beslutat att införa 
ett vårdvalssystem ska lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem 
tillämpas. 
 
 

vårdvalssystem enligt lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem. 
Inom vårdvalssystemet ska alla 
utförare behandlas lika, om det inte 
finns skäl för något annat. 
Ersättningen från landstinget till 
utförare inom vårdvalssystemet ska 
följa den enskildes val av utförare.  
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Nuvarande reglering 

I 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) finns det sedan 2010 

bestämmelser om att landstinget ska organisera primärvården så att alla 

som är bosatta inom landstinget kan välja utförare av hälso- och 

sjukvårdstjänster samt få tillgång till och välja en fast läkarkontakt 

(vårdvalssystem). Den 1 januari 2015 utvidgas skyldigheten till att gälla 

alla som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och sjukvård (SFS 

2014:822). Landstinget ska utforma vårdvalssystemet så att alla utförare 

behandlas lika, om det inte finns skäl för något annat. Ersättningen från 

landstinget till utförare inom ett vårdvalssystem ska följa den enskildes 

val av utförare. När landstinget beslutat att införa ett vårdvalssystem ska 

lagen (2008:962) om valfrihetssystem, förkortad LOV, tillämpas.  

Förslag 

 
 

 

 

 

 

 

Skälen för promemorians förslag: Enligt regeringens och 

Vänsterpartiets överenskommelse om vinster i välfärden ska inte 

landstingen längre vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården. 

Obligatoriska vårdvalssystem inskränker det kommunala självstyret 

samtidigt som det inneburit en systematisk snedfördelning av 

skattemedel där olönsamma områden har prioriterats på bekostnad av 

andra. En sådan fråga bör istället ha sin utgångspunkt i lokala, 

demokratiska beslut och på så sätt stärka medborgarnas och de folkvalda 

församlingarnas ställning. Bestämmelsen i 5 § hälso- och sjukvårdslagen 

om det obligatoriska vårdvalet inom primärvården bör därför upphävas. 

 

Förslaget hindrar inte att landstingen fortsättningsvis väljer att ha kvar 

sina vårdvalssystem. En bestämmelse om att landstingen får införa 

vårdvalssystem enligt LOV bör därför införas. Liksom i dag bör gälla att 

alla utförare inom vårdvalssystemet ska behandlas lika, om det inte finns 

skäl för något annat. Ersättningen från landstinget till utförare inom 

vårdvalssystemet ska följa den enskildes val av utförare. 

 

Landstingen har också möjlighet att begränsa eller upphäva möjligheten 

till vårdval inom primärvården.  

 

Promemorians förslag: Landstingen ska inte längre vara skyldiga att 
ha vårdvalssystem inom primärvården. Landstingen får besluta att 
införa vårdvalssystem enligt LOV. Inom vårdvalssystemet ska alla 
utförare behandlas lika, om det inte finns skäl för något annat. 
Ersättningen från landstinget till utförare inom vårdvalssystemet ska 
följa den enskildes val av utförare. 
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Syftet med lagändringarna är att främja landstingens möjligheter att styra 

över vårdutbudet i det egna landstinget och därmed främja en 

ändamålsenligare resursanvändning. Landstingen får på så sätt ännu 

större frihet att utforma primärvården utifrån regionala och lokala 

förhållanden och behov. 

 

Den 1 januari 2015 träder den nya patientlagen (2014:821) i kraft. Enligt 

9 kap. 1 § ska en patient som omfattas av ett landstings ansvar för hälso- 

och sjukvård inom eller utom detta landsting få möjlighet att välja 

utförare av offentligt finansierad öppen vård. Valmöjligheterna gäller 

såväl offentliga aktörer som privata utförare som har avtal med 

landstinget (prop. 2013/14:106 s. 86). Denna bestämmelse påverkas inte 

av de föreslagna lagändringarna. 

 

Det är angeläget att lagändringarna träder i kraft så snart som möjligt. 

Förslaget är därför att de ska träda i kraft den 1 januari 2015. Det 

förtjänar att påpekas att lagändringarna inte i sig påverkar de avtal som 

landstingen ingått med olika utförare inom ramen för vårdvalssystem. 

Någon övergångsbestämmelse har inte bedömts nödvändig. 

Konsekvenser 

 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser för det offentliga. 

Konsekvenser för det kommunala självstyret 

Förslaget främjar den kommunala självstyrelsen eftersom vårdvalssystem 

inom primärvården blir frivilliga i stället för obligatoriska för 

landstingen. 

 

Författningskommentarer 

Förslaget till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

5 § 

Genom ändringarna i andra stycket är det inte längre en skyldighet för 

landstingen att ha vårdvalssystem i primärvården. Fortsättningsvis är det 

i stället, som före 2010, frivilligt för landstingen att organisera 

primärvården genom vårdvalssystem.  

Bedömning: Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser för 

det offentliga. Förslaget främjar den kommunala självstyrelsen. 
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    Av tredje stycket framgår att landstinget får besluta att införa 

vårdvalssystem enligt LOV. Inom vårdvalssystemet ska alla utförare, 

liksom i dag, behandlas lika om det inte finns skäl för något annat. 

Vidare ska ersättningen från landstinget till utförarna följa den enskildes 

val av utförare inom vårdvalssystemet. Lagändringen träder i kraft den 1 

januari 2015 (jfr SFS 2014:822). 
 


