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Promemorian Regler om privata 

sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt 

finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15) 

 

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som 

domstolen har att beakta, följande synpunkter.   

 

Förvaltningsrätten noterar att det vid undersökningen av eventuella 

konsekvenser av de föreslagna ändringarna har konstaterats att förslagen 

bara bör innebära en ringa ökning av antalet ärenden hos domstolarna. 

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte den analys som utredningen har gjort 

men vill understryka att även om enbart en ringa ökning förväntas ske till 

följd av dessa ändringar kan det totalt sett leda till en högre arbetsbelastning 

hos domstolarna för det fall lagändringar på flera rättsområden genomförs 

samtidigt.  

Förvaltningsrätten noterar också att utredningen vid sin analys av 

konsekvenserna inte har lyft frågan om antal ansökningar om överprövning 

enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. I utredningen konstateras 

att regionernas skyldighet att planera sin hälso- och sjukvård under en 

övergångsperiod kan innefatta merarbete i form av bland annat nya 

upphandlingar. Förvaltningsrätten menar att ett ökat antal nya 

upphandlingar potentiellt kan öka antalet ansökningar om överprövning 

vilket därmed skulle kunna leda till ökat antal mål hos förvaltningsrätterna.  

Förvaltningsrätten noterar också att promemorian inte innehåller 

information om vilka sekretessbestämmelser som skulle bli aktuella vid 

tillämpningen av de föreslagna bestämmelserna. Detta bör kunna åtgärdas 

inom ramen för det fortsatta lagstiftningsärendet. 
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Vidare anser förvaltningsrätten att det skulle vara önskvärt med ett 

förtydligande av aktuella överklaganderegler och därmed sammanhängande 

frågor, till exempel delgivning, utöver det som anges i den föreslagna 

ändringen i 10 kap. 13 § 4 patientsäkerhetslagen (2010:659). Även detta bör 

kunna åtgärdas inom ramen för det fortsatta lagstiftningsärendet. 

Förvaltningsrätten har i övrigt inget att invända mot förslagen i 

promemorian. 

______________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Maria Eka efter 

föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Caroline Ljung. 
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 Caroline Ljung 

 

 


