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Sammanfattning av remiss Lagförslag
Remiss: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:5)

1 Lagförslag
1.1 Förslag till lag om koordineringsinsatser för vissa patienter för
att främja återgång till arbetslivet
Härigenom föreskrivs följande.
1 § Landstinget ska erbjuda koordineringsinsatser till patienter som har ett särskilt behov av
individuellt stöd för att kunna återgå till arbetslivet.
Det som sägs om landsting i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting.
2 § Koordineringsinsatser ska ges inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och bestå av
personligt stöd, intern samordning, samverkan med andra aktörer och liknande insatser
som främjar den enskilde patientens återgång till arbetslivet. Landstingets ansvar omfattar
inte insatser som andra aktörer ansvarar för enligt andra föreskrifter.
Insatserna ska bara ges om patienten samtycker till det och så långt som möjligt utformas
och genomföras i samråd med patienten.
3 § Om en patient som erbjuds koordineringsinsatser kan antas ha behov av
rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken ska landstinget informera
Försäkringskassan om det. Informationen ska bara lämnas om patienten samtycker till det.
4 § Landstingets ansvar enligt denna lag omfattar patienter som ges vård enligt 8 kap. 1 eller
2 § eller 15 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget
ansvarar för.
5 § När uppgifter enligt denna lag utförs ska patientdatalagen (2008:355) vara tillämplig.
6 § Den som arbetar eller har arbetat med att utföra uppgifter enligt denna lag inom enskilt
bedriven verksamhet omfattas av bestämmelserna om tystnadsplikt m.m. i 6 kap. 12, 13 och
16 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1.2 Förslag till lag om ändring i
patientdatalagen
(2008:355)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.
1 kap.
3 §1
I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.
Nuvarande lydelse
Uttryck
Hälso- och sjukvård

Betydelse
Verksamhet som avses i hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen
(1985:125), lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen
(2004:168), lagen (1972:119) om fastställande
av könstillhörighet i vissa fall, lagen (2006:351)
om genetisk integritet m.m. samt den upphävda
lagen (1944:133) om kastrering.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Föreslagen lydelse
Uttryck
Betydelse
Hälso- och sjukvård
Verksamhet som avses i hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen
(1985:125), lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen 1
Senaste lydelse 2017:60. (2004:168), lagen
(1972:119) om fastställande av könstillhörighet i
vissa fall, lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m., lagen (2018:000) om
koordineringsinsatser för vissa patienter för
att främja återgång till arbetslivet samt den
upphävda lagen (1944:133) om kastrering.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

