
Health Law – en ny forskningsmiljö om rätten i vården

veckling och en högkvalitativ vård- och omsorgsverksamhet i Sveri-

ge och i Europa.  Ett exempel är den snabbt växande utvecklingen 

inom e-hälsa. Det finns e tt betydande intresse hos kommuner, 

myndigheter och företag för denna utveckling och ofta även en 

tillmötesgående attityd till förändrade förutsättningar för patienter 

och brukare. Dessvärre hänger inte juridiken med. Här finns mycket 

att göra för att utmejsla och ta fram hållbara rättsliga ramar för en 

hållbar utveckling i detta förändringsarbete. Inte bara genom att 

underlätta för den fortsatta utvecklingen av e-hälsa, AI, biomedicin 

m.m. – vilket i sig är en central utmaning –  utan också genom att 

tillse att samhället alltjämt tillgodoser människors och gruppers 

behov av rättssäkerhet, integritet och kvalitet/trygghet i vården 

genom stärkt reglering och uppföljning.

Vi vill arbeta för den bästa utvecklingen av vården och omsorgen i 

Sverige, där alla geografiska områden – stad och landsbygd – och 

alla individer och grupper kan gynnas av denna utveckling. Vårt 

mål är en högkvalitativ och personcentrerad hälso- och sjukvård 

och omsorg som kan säkerställa den enskildes behov och särskilda 

livsvillkor under goda arbetsvillkor för anställda med rättssäkerhet, 

integritet, trygghet och god vård som centrala ledord. 

Om vi får ditt stöd i vårt arbete kommer detta bidrag att kunna 

bidra till en stärkt hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet 

under de kommande åren. 

I vår forskargrupp vill vi ta oss an dessa samhällsutmaningar. Vårt 

syfte är att uppmärksamma och lösa ett brett spektrum av rättsliga 

frågor som rör människors (o)hälsa och stärka deras rättigheter i 

vård och omsorg. Vi vill bidra till den bästa möjliga utvecklingen av 

vården, omsorgen och forskningen av våra centrala samhällsfunk-

tioner i Sverige och vår omvärld.

År 2018 startade vi en ny forskningsmiljö i Health Law vid Juridiska 

fakulteten, finansierad bland annat av den Crafoordska stiftelsen, 

och har samlat såväl etablerade som mer juniora forskare för att ta 

oss an de mest angelägna utmaningarna för den svenska hälso- och 

sjukvården i en rättsligt och tvärdisciplinär anda. Denna miljö är en 

ny strategisk satsning vid Lunds universitet där vi samlar de främsta 

forskarna i medicinsk rätt, offentlig rätt, socialrätt, barnrätt, äld-

reätt, disability law, mänskliga rättigheter och socialt arbete i nära 

samarbete med forskare och praktiker i medicin, odontologi, life 

sciences och medicinsk etik. Vi har också ett upparbetat samar-

bete med ett antal världsledande forskare i flertalet av dessa fält. 

Koordinator för miljön är professor Titti Mattsson, internationellt 

och nationellt ledande forskare i hälso- och sjukvårdsrätt med stor 

erfarenhet av att koordinera och bedriva internationellt erkänd 

forskning och med en stark förankring till myndighetsverksamheten 

inom vård och omsorg i Sverige.

Vi menar att en fungerade rättsordning är en central förutsättning 

för en god hälso- och sjukvård på lika villkor, en stabil forskningsut-

Sverige står inför många utmaningar inom hälso- och sjukvården. En snabbt växande äldre 
befolkning med allt större vårdbehov, en pressad ekonomi i vården, personalbrist och svåra 
arbetsvillkor för många yrkesgrupper, ett stort behov av bättre och billigare medicinska 
produkter och en kurva med snabbt ökad ohälsa bland barn och andra grupper som behöver 
brytas är några sådana utmaningar. Samtidigt står vi inför en teknologisk och medicinsk 
utveckling med mycket stor potential att skapa bättre villkor i vård och omsorg om den 
hanteras rätt. 
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