
 

 

Nr 2/2017    2017-03-14 

Till Läkarförbunds yrkes- och 

lokalföreningar 

 

 

I AJ-nytt nr 1/2017 informerade vi kortfattat om upphörandet av lagen om vissa anställningar 

som läkare vid upplåtna enheter, och då möjligheten att anställa för viss begränsad tid. Då det 

har kommit en del frågor med anledning av detta kommer här ett förtydligande som även tar 

upp förordningen (1998:1518) samt den nya Hälso- och sjukvårdsförordningen som träder 

ikraft 1 april i år och som tar över vissa materiella regler från de författningar som upphör.  

 

Lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter mm upphör att gälla 

den 1 april 2017. 4 § i nämnda lag, dvs att det i skälig omfattning ska finnas läkare med 

specialistkompetens som tjänstgör för begränsad tid och att en sådan läkare får anställas 

tillsvidare för en tid av högst sex år, upphör alltså att gälla, dock med övergångsbestämmelsen 

att om anställningsavtal ingåtts med stöd av lagen före 1 april i år gäller lagen i den delen 

fortfarande.  

 

I lagen (1982:764) finns en bestämmelse i 5 § om att varje läkare som är anställd vid en 

upplåten enhet är skyldig att biträda vid handledningen av medicine studerande. Paragrafen 

behandlar även skyldigheter för specialistläkare vid dessa enheter att ombesörja viss 

undervisning och examination för högskoleutbildning för läkarexamen.  

 

Den 1 april i år träder en ny hälso- och sjukvårdslag (HSL) i kraft. I den nya HSL anges i 6 

kap 2 § att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 

om bl a behörighet för anställning och tillsättning av tjänster inom hälso- och sjukvården och 

skyldigheter för läkare som är anställda vid sjukvårdsenheter där det bedrivs 

högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Det har man gjort genom att i den nya 

hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), som träder i kraft 1 april i år, lyfta in 5 § från 

nuvarande lagen (1982:764). I den nya förordningen står det i 4 kap 7 § att läkare som är 

anställd vid en sjukvårdsenhet inom landstingens hälso- och sjukvård där det bedrivs 



högskoleutbildning för läkarexamen eller forskning är skyldig att biträda vid handledningen 

av medicine studerande samt att specialistutbildad läkare som är anställd vid en sådan enhet 

är, i den mån den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och 

sjukvårdsverksamheten vid enheten medger det, skyldig att inom sitt verksamhetsområde 

utföra den undervisning och den examination som behövs för att högskoleutbildningen för 

läkarexamen ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.  

 

Samtidigt som den nya hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) träder i kraft upphör även 

förordningen (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården 

att gälla.  

 

Förordningens (1998:1518) bestämmelser om behörighet för anställning och tillsättning av 

tjänster förs över till den nya hälso- och sjukvårdsförordningen förutom bestämmelsen om att 

läkare för specialiseringstjänstgöring vid upplåtna enheter kan anställas tidsbegränsat för en 

tid av högst sex månader utöver den beräknade tid som behövs för att uppnå 

specialistkompetens. Bestämmelsen  i 3 § lagen (1982:764) där man hänvisar till 

högskolelagen (1992:1484) angående bl.a. att en anställning som lärare vid en högskola kan 

vara förenad med en anställning som specialistutbildad läkare är endast en 

upplysningsbestämmelse. Motsvarande hänvisning finns dessutom i 4 kap. 2 § 

högskoleförordningen (1993:100). I den nya hälso- och sjukvårdsförordningen anges i 5 kap 6 

§ som en upplysning att det finns bestämmelser om anställningar som läkare och andra 

anställningar som är förenade med anställning som lärare vid en högskola i 3 kap 8 § 

högskolelagen. 

 

Det som ändras fr o m 1 april 2017 är alltså att de undantag från normal anställningstrygghet 

för läkare vid upplåtna enheter som återfinns i lagen (1982:764) och i förordningen 

(1998:1518) avskaffas.  

Övriga bestämmelser om behörighet och anställning och tillsättning samt om skyldigheter för 

läkare att handleda, medverka i undervisning och examination kvarstår.  

 

När den nya hälso- och sjukvårdslagen träder i kraft den 1 april flyttas även vissa 

bestämmelser om verksamhetschef till den nya hälso- och sjukvårdsförordningen. Tidigare 

återfanns bestämmelsen om att verksamhetschef får bestämma över diagnostik eller vård och 

behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och 

erfarenhet för detta i hälso- och sjukvårdslagen. Detsamma gäller bestämmelsen om att 

verksamhetschefen får uppdra åt annan befattningshavare med tillräcklig kompetens och 

erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter – kan vara t.ex. medicinskt ledningsansvar. 



Fr.o.m. den 1 april kommer dessa bestämmelser istället att finnas i 4 kap hälso- och 

sjukvårdsförordningen. I 4 kap hälso- och sjukvårdsförordningen samlas även vissa andra 

bestämmelser om verksamhetschefens ansvar som tidigare fanns i en särskild förordning om 

verksamhetschef (1996:933). Denna särskilda förordning upphör att gälla den 1 april. 

 


