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Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska 
behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp 
och injektionsbehandlingar (DS 2019:20) 
Sammanfattning 
Region Västmanland anser att lagförslaget är väl bearbetat och säkerställer 
patientens ställning i enlighet med patientsäkerhetslagen och hälso- och 
sjukvårdslagen. Region Västmanland ställer sig därför bakom lagförslaget i sin 
helhet. 

Region Västmanland anser dock att vissa tydliggöranden i lagförslaget är 
nödvändiga. Dels vad gäller gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård och 
konsumenttjänster samt privata vårdgivares ansvar vid komplikationer.  

Region Västmanlands yttrande 

Ny reglering om estetiska behandlingar 

4.1. En lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar 

Estetiska behandlingar och hälso- och sjukvård 

” Estetiska behandlingar som inte har ett terapeutiskt syfte har bedömts ligga i 
gränslandet mellan hälso-och sjukvård och konsumenttjänster. I vissa fall har hälso-
och sjukvårdens regelverk varit tillämpligt vid sådana estetiska behandlingar när de 
har utförts av hälso-och sjukvårdspersonal.” (sid. 49).  

”En generell tolkning som kan utläsas från praxis är att hälso-och sjukvårdspersonal 
som har utfört estetiska behandlingar bedöms ha genomfört dessa i sin yrkesutövning, 
vilket har föranlett att hälso- och sjukvårdens regler med koppling till patientsäkerhet 
varit tillämpliga.” (sid. 50).  

Kommentar: 

Region Västmanland anser att gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård och 
konsumenttjänster behöver förtydligas gällande estetiska behandlingar som inte har 
ett terapeutiskt syfte. Detta för att minska risken för subjektivitet och godtycklighet, 
samt stärka patientsäkerheten.  

Region Västmanland anser vidare att ansvaret för vård och behandling av komplika-
tioner till följd av estetiska behandlingar behöver klargöras, där privata aktörer 
behöver ta ett större ekonomiskt ansvar. Som det fungerar i dag så kan en patient 
genomföra ett ingrepp hos en privat aktör. Om det uppstår en komplikation till följd 



  

      

   
Datum 2019-12-17 
    

 

  
 

2 (2) 
  
 

RV
40

01
, v

5.
0,

 2
01

8-
05

-1
6 

   
   

 

av ingreppet är det hälso- och sjukvården som ensam står för behandling, vård och 
kostnader.  

Exempelvis en patient som genomgår en mesoterapibehandling i syfte av att öka sin 
muskelvolym. Komplikationerna från denna behandling leder till njurinsufficiens, 
och till följd av detta tvingas patienten genomgå dialysbehandling och njurtrans-
plantation. Någonting, som förutom att orsaka stort lidande för patienten, leder till 
höga kostnader för hälso- och sjukvården.  

4.2 Närmare om tillämpningsområdet – Vilka behandlingar avses? 

Estetiska injektionsbehandlingar 
” Behandlingar som i denna departementspromemoria föreslås undantas i den till 
lagen hörande förordningen…” 

Kommentar: 

Region Västmanland anser att mesoterapi, microsclerosering samt injektions-
behandlingar som inte verkar i huden djupare än hornlagret (stratum corneum)  
inte ska undantas i den till lagen hörande förordningen.  

Region Västmanlands ställningstagande grundar sig i en bedömning att ovanstående 
ingrepp kräver en medicinsk utbildning. Detta för att minska komplikationsrisken 
och därigenom värna om patientsäkerheten.  
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