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 Sammanfattning 
                     
 

I den här rapporten har vi som författare försökt belysa de problem som finns med 

rättsintyg och därmed utröna motiveringen till den nya lagen. Ett av de största 

problemen med rättsintygen är den dåliga kvaliteten, samt att det är väldigt 

kostsamt för polismyndigheterna att begära ut rättsintyg. Anledningen till den 

undermåliga kvaliteten är att de flesta läkare (ej rättsläkare) har för dålig 

utbildning och för lite mängdträning när det gäller utfärdandet av rättsintyg. Detta 

ska lösas med att utbilda ca 100 stycken rättsläkare som då enbart arbetar med 

rättsmedicin. För tillfället finns det 20 rättsläkare i landet. Den dåliga kvaliteten 

på dagens rättsintyg har gjort att regeringen har beslutat om en ny lag. 

 

Det nya lagen medför som huvudregel att rättsläkare, eller läkare som enligt avtal 

med rättsmedicinalverket (RMV) har åtagit sig att göra det, ska utfärda sådana 

intyg (regeringens proposition 2004/05:64). 

 

I vår rapport har vi främst använt oss av litteratur i form av den promemoria som 

Gunnar Holmberg skrivit på uppdrag av justitiedepartementet, regeringens 

proposition till riksdagen ”Ny ordning för utfärdande av rättsintyg”, samt en del 

tidigare specialarbeten om rättsintyg. Vi har även använt oss av muntliga källor 

samt hämtat viss information från internet. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Ett rättsintyg är ett utlåtande på de skador som uppkommit efter exempelvis en 

misshandel eller våldtäkt. Idag utfärdas rättsintygen antingen av rättsläkare från 

rättsmedicinalverket, eller av andra läkare inom den offentliga och privata 

hälso- och sjukvården. Rättsintyget används därefter som viktig bevisning mot 

eller för den misstänkte i en eventuell följande rättegång.  

 

Kritik har framförts på att det finns kvalitetsbrister i rättsintygen och att de 

läkare som idag utfärdar intygen och inte är rättsläkare har brisfällig utbildning 

och erfarenhet. I december 2004 beslutade regeringen propositionen, ”Ny 

ordning för utfärdande om rättsintyg” (prop 2004/05:64). På initiativ från RMV 

beslutade chefen för justitiedepartementet att man skulle se över ordningen för 

utfärdande av rättsintyg, och resultatet av undersökningen visade att kritiken 

var befogad. 

 

1.2 Syfte 

 

I den här rapporten har vi för avsikt att fördjupa oss i värdet av ett adekvat 

utfärdat rättsintyg. Vi vill även belysa de problem som funnits kring rättsintyget 

och därmed utröna hur det nya lagförslaget har motiverats. 

 

Detta arbete kan även vara till nytta och hjälp för andra studenter att få insikt 

och kunskap i värdet av ett bra rättsintyg och hur man går tillväga vid 

utfärdandet. 

  

1.3  Frågeställningar 

 
• Vad är det som gjort att det kommit ett lagförslag angående rättsintyg? 

• Hur ser den nya lagen ut? 
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1.4          Avgränsningar 

Vi kommer inte i denna rapport att gå in på vilket värde rättsintyget i sig har 

som bevisvärde i rätten. Vi kommer inte heller att redovisa hur sekretesslagen 

berör möjligheterna att få tillgång till eller möjliggör användandet av rättsintyg.        

  

1.5           Tillvägagångssätt 

Vi har i den här rapporten framförallt använt oss av departements promemoria 

som ligger till grund för det nya lagförslaget. Vi har även använt oss av 

Proposition 2004/05:64, vilken är ett resultat av departements promemoria. 

Vidare har vi läst två 20-poängs-uppsatser och där funnit mycket information 

till vår rapport. Under polisutbildningen har vi även haft ett antal föreläsningar 

om rättsintyg som varit till hjälp.  

 

2             Teori 
 

2.1             Vad är ett rättsintyg? 

Det finns inte någon lag eller förordning som definierar vad ett rättsintyg 

egentligen är, men termen brukar avse ett av läkare angivet skriftligt utlåtande 

rörande en levande person. I socialstyrelsens allmänna råd (Rättsintyg vid 

utredning av vålds- och sexualbrott, SOSFS 1997:5) finns det dock definierat 

som ”ett utlåtande av en läkare som grundar sig antingen på läkarens egen 

eller annan läkares undersökning av en misstänkt eller ett brottsoffer och som 

är avsett att användas som bevis i brottsutredning eller i rättegång”. Det 

förekommer att polis begär in kopior av patientjournaler utan ytterligare 

bedömning av en rättsläkare eller annan läkare. Dessa är dock inte att avse 

som rättsintyg utan är patientjournaler, de kan ligga till grund för ett rättsintyg 

men är av sin karaktär inte att anse som ett rättsintyg (prop 2004/05:64). 
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2.2             Rättsintygets funktion 

Anledningen till att man använder sig av rättsintyg är att det kan vara till stor 

betydelse för utredningen av brottet för att fastställa skador på misstänkt 

gärningsman eller på målsägaren. Även frånvaro av skador kan vara av 

intresse för utredningen. Ofta är det polisen som tar initiativ till dessa 

läkarundersökningar, men det finns även andra aktörer, t.ex. åklagare, 

domstol och länsstyrelse, som har rätt att kräva sådana uppdrag och begära att 

intyg över skador på misstänkta gärningsmän eller målsägare, (Eriksson 

2004). Rättsintyget fyller en viktig funktion som bevismedel i rätten, både 

som friande och fällande. Genom läkarens undersökning med efterföljande 

rättsintyg, kan polis och åklagare få kunskap i vad de medicinska 

undersökningarna talar för, om det styrker eller omkullkastar teorin kring det 

påstådda händelseförloppet. Har man från början händelseförloppet klart för 

sig kan en resursläggande förundersökning i vissa fall läggas ned i ett tidigt 

skede, om det står klart att skadorna är självförvållade. I andra fall kan det 

ligga till grund för åklagarens beslut om att väcka åtal. Även då det gäller 

skadeståndsfrågan kan uppgifterna ur ett rättsintyg vara av intresse (Olsson 

2002). 

 

2.3              Läkarundersökning och utfärdande av rättsintyg 

Ett rättsintyg grundar sig normalt på en läkarundersökning av den misstänkte 

eller målsägaren. Det kan dock hända att den skadade tidigare har varit i 

kontakt med sjukvården på egen hand, då kan man utfärda ett rättsintyg 

utifrån patientjournalen och fotografier, vilket i så fall sker i ett senare skede. 

Det förekommer att rättsintyget inte utfärdas av den läkare som utfört 

läkarundersökningen utan att man tar hjälp av andra läkare, exempelvis av en 

rättsläkare för tolkning av journalen (Olsson 2002). 

 

Undersökningar och intyg om rättsintyg kan utföras av läkare som är 

verksamma inom den enskilda eller offentligt bedrivna hälso- och sjukvården. 

Det finns inte något särskilt krav på kompetens i rättsmedicin för dessa läkare. 

Undersökningar görs även av rättsläkare inom Rättsmedicinalverket, personer  
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som har specialkompetens i rättsmedicin. Ansvaret för rättsintygen är således 

uppdelat på olika aktörer med varierande kompetens, och det finns ingen 

myndighet som bär totalansvaret för verksamheten (prop 2004/05:64). 

  

2.4             Skyldighet att utfärda intyg 

Läkare och tandläkare som är verksamma i den offentligt bedrivna hälso- och    

sjukvården är enl 2 kap. 3 § förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdens område, skyldiga att utföra undersökning och ge 

utlåtande på dessa på begäran av domstol, åklagarmyndighet eller 

polismyndighet.  

 

Rättsmedicinalverket svarar för rättsmedicinska obduktioner och andra 

rättsmedicinska undersökningar, brottsplatsundersökningar samt medverkar i 

övrigt på begäran av domstol, länsstyrelse, åklagare och polismyndighet enligt 

2 § förordningen (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket. Det 

ligger således inom ramen att anställd rättsläkare vid rättsmedicinalverket skall 

utföra undersökningar och utfärda intyg. 

 

Det finns dock en del skäl som hindrar att läkare måste utföra en sådan 

undersökning. Privatläkare har ingen skyldighet att utföra underökningar. Det 

föreligger heller ingen skyldighet att utföra sådan undersökning på begäran av 

enskild, eller om det finns en tidigare relation mellan patient – läkare. 

Avsaknad av formell eller reell kompetens utgör också hinder, vilket slutligen 

även jäv gör (Eriksson 2004). 

 

2.5           Utformning av rättsintyg 

 

Det finns en del information som måste finnas med i det material som skall 

forma rättsintyget. Detta framgår av Socialstyrelsens allmänna råd (Rättsintyg 

vid utredning av vålds- och sexualbrott, SOSFS 1997:5). Det skall givetvis 

finnas vissa administrativa uppgifter såsom den undersöktes identitet, vem som  
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utför undersökningen, tid och plats samt vem som har begärt den. Det skall 

vidare finnas en beskrivning på vad läkaren har tillgång till för uppgifter inför  

undersökningen, exempelvis polisanmälan eller vittnesberättelser. Därutöver 

ska det framgå vad man vidtagit för sjukvårdande insatser. Uppgifter om 

provtagningar ska också inkluderas. 

 

Rättsintyget skall sedan avslutas med att en sammanfattande bedömning i ett 

s.k. utlåtande. Skadorna och fynden sätts i relation till vad som framkommit vid 

förundersökningen och resultatet av undersökningen. Skadornas ålder bedöms 

och granskas till uppgiven tidpunkt för skadans uppkomst. Om det finns flera 

skador skall dessa fynd relateras till alla versioner i uppgivet händelseförlopp. I 

intyget bör anges om skadorna och fynden stämmer överens med påstått 

förlopp. Vidare skall läkaren även ange om skadorna kan eller inte kan ha 

uppstått på visst sätt, om de eventuellt kan ha tillfogats av annan person eller 

om skadorna kan tänkas vara självförvållade. Det måste även finnas ett 

utlåtande om riskbedömning om bestående men, och om det föreligger någon 

medicinskt livshotande skada eller tillstånd. På Socialstyrelsens hemsida 

beskrivs också att det är viktigt att läkaren inte ger sig in på egna juridiska 

bedömningar i utlåtandet (www.sos.se). 

 

2.6 Lagar som reglerar undersökningen 

 

Den rättsmedicinska obduktionen eller likbesiktningen som görs av rättsläkare 

på personer som avlidit regleras i Lag (1995:832) om obduktion. 13 § reglerar 

att rättsmedicinsk undersökning får göras om ”undersökningen kan antas vara 

av betydelse för utredning av dödsfall under omständigheter att det inte 

skäligen kan bortses från möjligheten att dödsfallet har samband med ett brott”, 

eller om det kan misstänkas ha förekommit fel eller försummelse inom hälso- 

och sjukvården. Vidare får rättsmedicinsk undersökning enligt 14 § även göras 

om det kan antas ha orsakats av yttre påverkan och undersökningen behövs för 

att fastställa dödsorsak eller vinna upplysningar av särskild vikt för miljöskydd,  
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arbetarskydd, trafiksäkerhet eller annat liknande intresse. Undersökning får 

även göras för att fastställa identitet på en avliden enligt 15 §. Hur själva  

undersökningen skall utföras regleras i Rättsmedicinalverkets föreskrifter 

(SOSFS 1997:26). 

 

När det gäller undersökning av en levande person, gärningsmannen regleras det 

i Rättegångsbalken (RB) 28:12, angående kroppsbesiktning. Syftet med 

undersökningen är att söka efter föremål som kan tas i beslag eller att utröna 

omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet. Hur 

omfattande undersökningen skall vara eller vilka prover som skall tas beslutas 

av myndigheten som begär undersökningen ( Sveriges rikes lag) 

 

För undersökning av målsägare finns det inget lagstöd att tvinga denne att 

genomgå en sådan undersökning. En målsägare kan aldrig bli föremål för en 

tvångsåtgärd. Därför bör man vara noggrann med att upplysa den som skall 

undersökas om att undersökningen är helt frivillig (Olsson 2002). 

 

2.7          Varför fungerar inte lagen idag? 

 

Att kvaliteten på rättsintygen är bristfällig har uppmärksammats under en 

längre tid och det ha då lett till att man gjort undersökningar för att belysa 

gällande rutiner och praxis kring utfärdandet av dessa. 

 

I Lars Olssons rapport från 2002 hänvisar han till en undersökning gjord av 

Berkowicz 1995, där kunde man konstatera att det förelåg allvarliga brister vad 

gäller utformning och innehåll. I den undersökningen delades rättsintygen in i 

tre olika kategorier: ”hög standard”, ”låg standard” och ”felaktiga rättsintyg”. 

För att rättsintyget skulle kunna föras in i den första kategorin krävdes att den 

uppfyllde såväl formella som medicinska krav och att den innehöll korrekta 

slutsatser. Till den andra gruppen hör de intygen som klart avvek från den 

gruppen med högre standard, men som samtidigt inte innehöll slutsatser som 

var farliga för rättsäkerheten. Kategorin ”felaktiga rättsintyg” innehöll de intyg  
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som innehöll ”uppenbart formella brister”, d.v.s. antingen saknade eller 

lämnade helt felaktiga slutsatser. Till denna kategori hör även de intyg som  

innehöll spekulativa eller ansvarslösa påståenden. Resultaten visade att ca 44 

procent av intygen bedömdes som felaktiga. Ca 30 procent av intygen hörde till  

kategorin ”låg standard” och resterande ca 26 procent hänfördes till den första 

kategorin (Olsson 2002). 

 

Rättsintygens kvalitet har synats i fler undersökningar.  Bland annat gjordes en 

inventering om kvaliteten inom ramen för översynen av ordning för utfärdande 

av rättsintyg. I promemorian konstateras att kvaliteten på rättsintygen som 

utfärdas av vanliga läkare enligt förordning om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område inte alltid motsvarar krav som bör ställas på sådana intyg.  

 

Resultaten av undersökningarna visar att det finns ett brett spektra av fel, t.ex. 

sakliga fel såsom skadans utseende, lokalisering, tidsaspekter för skadans 

uppkomst och förekomst av spekulativa påståenden. Ofullständig 

skadebeskrivning är enligt dessa undersökningar den vanligaste kvalitetsbristen 

i rättsintygen. Dessutom förekommer medicinsk terminologi utan förklaring 

eller översättning. Information om vem som utfört undersökningen och vilka 

som varit inblandade är också typiska fel, speciellt då rättsintyget baseras på 

annan läkares journaler. I en del fall förekommer även felaktigheter i 

personalia, d.v.s. den målsägandes namn, adresser samt uppdragsgivare för 

undersökning o.s.v. Andra brister är långa handläggningstider och höga 

kostnader.  

 

Av undersökningarna som gjorts framkommer att rättsläkarnas undersökningar 

och skadebeskrivningar oftast är mer utförliga och omfattande än de 

undersökningar som gjorts av vanliga läkare. I genomsnitt gjorde rättsläkarna 

skadebeskrivning på 25 punkter medan vanliga läkare hade motsvarande 

beskrivning på 10 olika punkter.  

 

Vad som är orsak till rättsintygens ibland bristande kvalitet beror på vem man 

frågar. De tillfrågade inom rättsväsendet hänvisar till att läkare inom den  
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offentligt eller privat bedrivna hälso- och sjukvården oftast saknar utbildning 

inom rättsmedicin och således inte har förståelsen för rättsintygens betydelse i 

rättsprocessen. Från läkarhåll menar man istället att man inte har någon primär 

uppgift att utföra dessa undersökningar och efterföljande rättsintyg. Vårdfrågor  

står i fokus och de rättsliga undersökningarna får då träda tillbaka. Vidare 

tycker man inte att tydligheten och frågeställningen från beställarens sida är helt 

tillfredställande, vilket leder till ett sämre utfört arbete (Olsson 2002). 

 

3 Resultat 
 

För att komma till rätta med de problem som tagits upp i teori delen så har 

riksdagen beslutat om en helt ny lag för utfärdande av rättsintyg. Lagen 

kommer att träda i kraft den 1:a januari 2006 

 
3.1 Förslag till lag om rättsintyg  

 

Tillämpningsområde 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om sådana skriftliga medicinska 

utlåtanden av läkare som inhämtas av polismyndighet eller åklagarmyndighet i 

syfte att användas i en brottsutredning, eller som bevis i en rättegång i 

anledning av brott (rättsintyg). Vad som sägs i denna lag om läkare gäller även 

för tandläkare. 

 

Inhämtande av rättsintyg m.m. 

2 § Rättsintyg skall inhämtas från läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom 

Rättsmedicinalverket eller från läkare som enligt avtal med verket har åtagit sig 

att utfärda sådana intyg om skadorna som misstänks ha uppkommit: 

1. vid brott som kan antas föranleda annan påföljd än böter, eller 

2. vid brott för vilket utredning skall inledas enligt 31 § lagen 

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, om brottet 

kunde antas ha föranlett annan påföljd än böter. 
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Om det finns särskilda skäl får dock rättsintyg som avses i första stycket även 

inhämtas från annan läkare med tillräcklig kompetens. 

 

3 § Vid utfärdande av rättsintyg gäller bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§ 

förvaltningslagen (1986:223) även för läkare som utövar yrket enskilt. 

 

4 § Läkarundersökning i syfte att utfärda ett rättsintyg som avser en målsägande 

får inte utföras utan hans eller hennes samtycke. Om kroppsbesiktning av den 

som är misstänkt för brott finns bestämmelser i 28 kap. rättegångsbalken. 

 

5 § Ett rättsintyg får inte utfärdas utan den enskildes samtycke, om inte annat 

följer av andra eller tredje stycket. 

 

Ett rättsintyg som avser en målsägande får utfärdas utan samtycke: 

1. vid misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än 

fängelse i två år eller misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken 

mot någon som inte har fyllt arton år, eller 

2. om uppgifter, för vilka sekretess gäller enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen 

(1980:100) eller 2 kap. 8 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område, har lämnats ut till polismyndighet eller åklagarmyndighet 

efter samtycke från målsäganden. 

  

Ett rättsintyg som avser den som är misstänkt för brott får utfärdas utan 

samtycke 

  1. i samband med kroppsbesiktning enligt 28 kap. rättegångsbalken, eller 

  2. om annan undersökning än kroppsbesiktning har ägt rum och det 

föreligger misstanke om sådant brott som avses i andra stycket 1. 

 

6 § Den myndighet som har beslutat att inhämta ett rättsintyg eller den läkare 

som avser att utfärda ett rättsintyg skall ge målsäganden information om vad ett 

rättsintyg är och under vilka förutsättningar samtycke enligt 4 och 5 §§ krävs. 
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Utlämnande av uppgifter 

7 § Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen 

(1980:100) eller 2 kap. 8 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område skall det till Rättsmedicinalverket utan hinder av  

sekretessen lämnas ut sådana uppgifter som behövs för att utfärda ett rättsintyg 

om 

1. det begärs av Rättsmedicinalverket, och 

2. uppgifterna angår misstanke om sådant brott som avses i 5 § andra stycket 1.  

Bestämmelser om utlämnande av uppgifter till polismyndighet och 

åklagarmyndighet i vissa fall finns i 14 kap. 2 § sekretesslagen. 

 

Underlag för undersökning och utfärdande av rättsintyg 

8 § Den myndighet som har beslutat att inhämta ett rättsintyg skall 

tillhandahålla den som skall utföra undersökningen eller utfärda rättsintyget det 

underlag som behövs för åtgärden. 

 

Utfärdande och expediering 

9 § Ett rättsintyg skall så snart som möjligt utfärdas och expedieras till den 

myndighet som har beslutat att inhämta intyget. Om rättsintyget har utfärdats av 

sådan läkare som enligt avtal med Rättsmedicinalverket har åtagit sig att utfärda 

intyg, skall en kopia av intyget sändas till Rättsmedicinalverket i samband med 

expedieringen. 

 

Avgifter och ersättning 

10 § Rättsmedicinalverket skall ta ut en avgift av den myndighet som har 

beslutat att inhämta ett rättsintyg om detta har utfärdats av sådan läkare som 

avses i 2 § första stycket. 

 

11 § Rättsmedicinalverket beslutar om ersättning för arbete, tidsspillan och 

utlägg i anledning av uppdraget till de läkare som enligt avtal med verket har 

åtagit sig att utfärda rättsintyg. 
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12 § Landsting får ta ut en avgift av den myndighet som har beslutat att inhämta 

ett rättsintyg om detta har utfärdats i tjänsten av läkare inom den offentligt 

bedrivna hälso- och sjukvården. 

 

Verkställighetsföreskrifter 

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 

närmare föreskrifter om informationsskyldigheten enligt 6 § samt föreskrifter 

om verkställigheten i övrigt av denna lag. 

 ( Prop. 2004/05:64 sid 77-79) 

 

3.2           Vad innebär det nya lagförslaget?  

 

Det nya lagförslaget innebör att RMV får ett huvudansvar för verksamheten 

med utfärdande av rättsintyg. Detta medför att utfärdande av rättsintyg 

koncentreras till för uppgiften särskilt kvalificerade läkare. Rättsintyg skall som 

huvudregel utfärdas antingen av rättsläkare inom RMV eller av annan läkare 

som enligt avtal med verket åtagit sig att utfärda sådana intyg. I och med den 

nya lagen kommer även alla rättsintyg att avgiftsbeläggs. Detta innebär att RMV 

kommer att ta ut en avgift för de rättsintyg som utfärdas av rättsläkare eller av 

de kontrakterade läkarna.  

 

Det nya lagförslaget medför att RMV måste rekrytera och utbilda drygt 100 

läkare som kommer att få i uppdrag att utfärda rättsintyg. Lagförslaget medför 

också att ett system för hantering av ärenden, administration, ersättningar och 

avgifter samt uppföljning av kvaliteten på rättsintygen måste tas fram 

                  (www.rmv.se) 

 

3.2.1           Ekonomiska konsekvenser 

 

Idag begär polismyndigheterna i landet ut ca 9000 rättsintyg varje år. Av dem 

utfärdas ca 2000 rättsintyg av läkare vid de rättsmedicinska avdelningarna inom  
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RMV. Av dessa utgörs närmare hälften av yttranden över patientjournaler eller 

annan dokumentation, eller över rättsintyg som utfärdats av andra läkare.  

 

De ca 2000 rättsintyg som utfärdas av läkare vid de rättsmedicinska 

avdelningarna finansieras av RMV och är idag kostnadsfria för 

polismyndigheterna. Resterande rättsintyg som andra läkare utfärdar får  

polismyndigheterna finansiera själv. Kostnaden för dessa uppgick år 2001 till 

ca 8,7 miljoner kronor som fördelades jämnt mellan landstingen och enskilda 

läkare eller deras bolag. (prop 2004/05:64) 

 

I och med att RMV får huvudansvaret för utfärdande av rättsintyg kommer 

också de rättsintyg som utfärdas i deras försorg att avgiftsbeläggas. 

Utgångspunkten bör vara att full kostnadstäckning skall uppnås i denna 

verksamhet.  

  

Som vi tidigare tagit upp så kommer RMV att behöva kontraktera drygt 100 

läkare med uppgift att utfärda rättsintyg. Den totala kostnaden för rättsintyg, 

efter genomförande av förslagen, som utfärdas genom RMV:s försorg har 

beräknats till 15,6 miljoner kronor. Då det i de flesta fall är polismyndigheterna 

som beställer rättsintyg kommer kostnaden huvudsakligen att åläggas 

polisorganisationen. De rättsintyg som i dag utfärdas av rättsläkare inom RMV 

finansieras via myndighetens anslag. Enligt nu framlagt förslag skall alla 

rättsintyg avgiftsbeläggas. Den del av RMV:s anslag som i dag finansierar 

denna verksamhet bör därför föras över till polisorganisationen. Detta belopp 

beräknas uppgå till drygt 4 miljoner kronor. Då polisens totala kostnader 

beräknas bli 8 miljoner kronor mer än år 2001 innebär förslaget att kostnaderna 

för rättsintyg kommer att öka med runt fyra miljoner kronor. Sannolikt kommer 

dock kostnaderna över en längre period att minska, eftersom kostnaderna för 

t.ex. utbildning och datorutveckling bör vara störst i och med att den nya lagen 

införs. Å andra sidan medför förslaget effektivitetsvinster för rättsväsendet som 

helhet. I samband med den nya organisationen kommer rättsintygen till största 

delen att utfärdas av läkare som har ett särskilt intresse och utbildning för 

uppgiften. Detta medför att rättsintygens kvalitet kommer att förbättras. Att  
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rättsintygen är tillförlitliga och av hög kvalitet är av största vikt ur 

rättssäkerhetssynpunkt. I och med att rättsintygen blir bättre så minskar 

handläggningstiden eftersom de då inte behöver bedömas av rättsläkare. Bättre 

rättsintyg medför även mindre problem med bevisföringen och eventuellt till 

minskat behov av muntlig bevisning.(prop 2004/05:64) 

 

Eftersom det bedöms att standarden på rättsintygen kommer att höjas väsentligt 

och att handläggningstiden kommer att minska så bör det leda till 

effektivitetsvinster hos rättsväsendet. Vinsterna är dock svåra att uppskatta i  

kronor. Sammantaget bedöms de synliga ökade kostnaderna för 

polismyndigheterna mer än väl uppvägas av vinsterna inom hela rättskedjan. 

 

3.2.2 Fördelar med det nya lag förslaget? 

 

Det nya lag förslaget innebär att kvaliteten på rättsintygen kommer att höjas 

avsevärt jämfört med hur det ser ut idag.  Förslaget att utbilda ca 120 läkare 

med uppgift att utfärda rättsintyg medför att de kommer få den mängd träning 

som behövs. Enligt RMV:s beräkningar så kommer ca 5600 rättsintyg utfärdas 

av läkare som slutit avtal med RMV. Varje läkare kommer då att utfärda ca 50 

intyg per år jämfört med dagens 3-4 per år. När de utfärdar så många intyg bör 

de också få en vana för vad de gör och därmed bli effektivare, vilket i sin tur 

sänker kostnaderna för rättsintyg över tiden.  

 

Handläggningstiden kommer att minska betydligt. Som det är idag utfärdas 80 

% av rättsintygen inom en månad och således tar det över en månad för 20 % 

av rättsintygen. När det gäller de intyg som utfärdas rättsläkare inom RMV så 

är medianvärdet 8 dagar (prop 2004/05:64). 

 

I och med att det blir läkare som är särskilt intresserade och utbildade för 

uppgiften så kommer den kulturkrock mellan hälso- och sjukvården och 

rättsväsendet som idag utgör ett problem, att försvinna. Problemet har legat i att 

vanliga läkare har haft svårt att mentalt ställa om från att vara vårdande och  
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bota till att inta en mer objektiv ställning till patienten i och med utfärdande av 

rättsintyg.  

 

Det har tidigare varit ett stort problem för rättsmedicinen att rekrytera läkare 

med intresse för verksamheten. Bristen på kontakt med levande patienter som 

annars är vanlig för läkare och sjukvårdsutbildad personal anses vara 

anledningen. I och med det nya lagförslaget kommer den relativt ensidiga  

fokuseringen på dödsfallsutredningar skjutas över till ett större intresse och 

engagemang för undersökningar av levande personer. Detta kan i sin tur leda  

till att det blir lättare att rekrytera rättsläkare och en mer positiv syn på 

rättsmedicinen. 

 

En vanligt förekommande synpunkt från polismyndigheterna är att det i.o.m. 

den ökade privatiseringen inom hälsosjukvården är svårt att få tag på läkare 

som är villiga att genomföra kroppsbesiktningar och utfärda rättsintyg. I och 

med den nya lagen och rekrytering av läkare så kommer det enligt promemorian 

(ds 2003:3)  bli lättare för rättsväsendet att få tag på läkare som kan skriva 

rättsintyg. 

 

3.2.3 Nackdelar med det nya lagförslaget? 

 

En av de vanligaste synpunkter som kommit från polismyndigheterna har varit 

att rättsintygen är alldeles för dyra. I och med att den nya lagen träder i kraft så 

kommer polismyndigheterna tvingas betala för alla inhämtade rättsintyg. Enligt 

beräkningarna kommer det nya lagförslaget att medföra en kostnadsökning på 

ungefär fyra miljoner kronor för polismyndigheterna (ds 2003:3). 

 

4  Diskussion 

 

Att någonting måste göras för att få bättre kvalitet på rättsintygen står helt klart. 

Med dagens lagreglering och avsaknad av utbildning för våra läkare i allmän 

tjänst, vilka ska utföra dessa intyg, förstår vi att resultatet inte alltid blir det  
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önskvärda. Det finns många faktorer som bidrar till att intygen ibland blir 

fullständigt oanvändbara: Läkarna har inte adekvat utbildning, ibland ingen 

vetskap om vad ett rättsintyg är och kommer att användas till, ingen 

mängdträning eller rutin på att skriva dessa. Läkarna har dessutom ett större 

intresse i att prioriterar vård framför det rättsliga intresset vilket märks då även 

läkare har begränsat med tid.  

 

Således måste någonting göras för att få bättre kvalitet på rättsintygen. Att man 

nu planerar att specialutbilda läkare för att dessa skall kunna lösa denna 

problematik låter som ett bra förslag. De kommer då att utgöra en grupp som är 

väl insatt i betydelsen av kvalitativa intyg och som vet hur de ska vara utfärdade 

för att bäst komma rättsväsendet till gagn, både informationsmässigt och vad 

gäller utformningen. Man borde få en mer kostnadseffektiv och snabbare 

handläggning, och dessutom över lag mer homogena 

undersökningar/utfärdanden då alla inblandade läkare har samma utbildning.  

 

Det finns en hel del frågor man kan fundera på kring det nya lagförslaget och 

vad det kan komma att innebära. Frågor som kan vara intressanta att diskutera 

är tillgången på de läkare som utfärdar intygen, och om det nya förslaget 

kommer att innebära ett glesbygdsproblem. Var kommer man att lokalisera 

dessa läkare och kommer tillgängligheten till läkare vara lika bra för alla i 

landet? Hur kommer tillgången till dessa läkare vara i glesbygden? Kommer 

färre människor att gå med på undersökning då det tar längre tid innan man 

kommer till läkare för undersökning? Hinner fler personerna ångra sig på väg 

till undersökning? Kommer det att bli mer resurskrävande för polismyndigheten 

att transportera folk, både gärningsmän och målsägare, till undersökning? 

Kommer det verkligen att bli billigare för samhället då de personer som skall 

undersökas kommer att få längre väg till läkaren för undersökning? Blir det så 

att färre rättsintyg kommer att utfärdas i glesbygden och vad kommer det att 

innebära för rättsäkerheten? 

 



Rättsintyg – En ny lag     2005-09-06 
Magnus Hamstig 
Anders Lodin 

 16 

 

I lagförslaget skrivs följande: ”Om det finns särskilda skäl får dock rättsintyg 

som avses i första stycket även inhämtas från annan läkare med tillräcklig 

kompetens” (2§ 2:a stycket), vilket vi tolkar som att vilken läkare som helst 

kommer att kunna utfärda rättsintyg om det finns särskilda skäl. Vi tror att 

läkare i glesbygden i och med denna lagtolkning kommer att tvingas skriva 

rättsintyg utan adekvat utbildning, vilket vi baserar på den överhängande risken 

att det kommer bli svårt att geografiskt jämnt fördela läkarna i landet.  

 

Även om vi i arbetet skrivit att lagförslaget kommer att medföra en mera positiv 

inställning till rättsmedicin så tror vi ändå det kommer att bli svårt att rekrytera 

läkare till den här typen av uppgift. I och med att det handlar om rättssäkerhet 

så kommer läkarna att hela tiden bli granskade och ifrågasatta av rätten. Anders 

Eriksson påpekar dessutom att läkarna ofta att bli kallade till rätten för att ge 

expertutlåtande och förklara sitt utfärdade rättsintyg. Att arbetet blir mindre 

glamouröst i och med att de regelmässigt får till uppgift att undersöka 

våldsoffer i form av misshandlade barn, våldtagna kvinnor, berusade bråkstakar 

med flera tror vi ytterligare bidrar till att rekryteringen blir svår. 

 

Det nya lagförslaget medför att alla rättsintyg blir avgiftsbelagda. Idag är 

rättsintygen som man får från rättsmedicinalverket kostnadsfria för 

polismyndigheterna och här kommer man då att få en högre kostnad. Detta tror 

vi kan föra med sig att man begär ut allt färre rättsintyg, vilket i sin tur leder till 

sämre förundersökningar.  
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