Stockholm den 22 oktober 2021

R-2021/1277

Till Justitiedepartementet
Ju2021/02494

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2021 beretts tillfälle att avge
yttrande över promemorian Ökad kvalitet i rättsintyg.
Sammanfattning
Advokatsamfundet tillstyrker förslaget i promemorian.
Synpunkter
Den förordningsförändring som föreslås är att Rättsmedicinalverket ska få utfärda
föreskrifter om innehåll och utformning av rättsintyg. Det finns idag interna
föreskrifter på Rättsmedicinalverket, men inga föreskrifter som gäller för andra aktörer
som utfärdar rättsintyg. Föreskriftsrätten syftar till att öka enhetligheten och kvaliteten
av rättsintygen och bedöms leda till ett mer standardiserat och därmed
kostnadseffektivt arbete med rättsintyg.
Advokatsamfundet kan se att det råder skiftande kvalitet i fråga om rättsintygens
innehåll och utformning. De rättsintyg som utfärdas av specialister i rättsmedicin håller
generellt en högre kvalitet än de som utfärdas av andra läkare. Då antalet specialister i
rättsmedicin är begränsat är det förståeligt att rättsintyg av praktiska skäl kan behöva
utfärdas av andra läkare än specialister i rättsmedicin, även om det vore önskvärt att
endast specialister i rättsmedicin utfärdade rättsintyg.
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Det övergripande syftet med promemorian är lovvärt. Som framgår av promemorian
håller rättsintyg idag skiftande kvalitet, vilket också är Advokatsamfundets erfarenhet.
Det är ytterst en fråga om rättssäkerhet för såväl brottsoffer som den som misstänks för
brott att kvaliteten i fråga om utformning och innehåll i rättsintyg kan säkerställas. Då
rättsintyg frekvent används som bevisning i brottmålsprocesser och tillmäts högt
bevisvärde, är det av stor vikt att de håller hög kvalitet oavsett vilken läkare som
utfärdat rättsintyg. Den föreslagna förändringen torde medföra en förbättrad kvalitet
avseende de rättsintyg som utfärdas av andra läkare än specialister i rättsmedicin. De
myndigheter som berörs av föreskrifterna (Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och
Socialstyrelsen) ges genom förslaget möjlighet att delta i arbetet kring föreskrifter om
rättsintygs utformning och innehåll. Enligt Advokatsamfundet är det viktigt att det i
första hand är den rättsmedicinska professionen som ska avgöra föreskrifternas
utformning och inte de brottsbekämpande myndigheterna.
Mot bakgrund av det ovanstående ställer sig Advokatsamfundet bakom den föreslagna
förordningsändringen.
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