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Vägledande uttalande angående medicinska åldersbedömningar i asylärenden 

Fråga har uppkommit om det finns anledning att revidera det vägledande uttalandet som 
publicerats i cirkulär nr 21/2015 angående medicinska åldersbedömningar i asylärenden. 

Den 19 maj 2016 fick Rättsmedicinalverket regeringens uppdrag att utifrån aktuell 
forskning och beprövad erfarenhet med stor skyndsamhet påbörja genomförandet av 
medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd och 
omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område, samt utveckla sin förmåga att 
genomföra medicinska åldersbedömningar inom ramen för brottmålsprocessen. 
Rättsmedicinalverket genomför för närvarande en upphandling av medicinska tjänster för 
bildtagning med magnetkamera av knäled och röntgenundersökning av visdomständer i 
underkäken med panoramaröntgen samt medicinska analyser av bilderna. 
Rättsmedicinalverket siktar på att komma i gång med verksamheten under första kvartalet 
2017. 

Socialstyrelsen arbetar för närvarande med en kompletterande studie för att fördjupa 
kunskapen om magnetkamera som metod för medicinska åldersbedömningar med 
avgivande av delrapport senast den 30 april 2017 och slutrapport senast den 30 november 
2017.  

Barnläkarföreningen är inte uttryckligt negativ till de nu föreslagna metoderna för 
medicinsk åldersbedömning. 

Utifrån de rådande omständigheterna har styrelsen för Sveriges advokatsamfund vid möte 
den 16 december 2016 beslutat att revidera det vägledande uttalandet som publicerats i 
cirkulär nr 21/2015 genom att ersätta kravet på synnerliga skäl med särskilda skäl för 
advokats medverkan till att klienten genomgår en medicinsk åldersbedömning. Ändringen 
innebär alltjämt en mycket restriktiv bedömning av förutsättningarna för advokatens 
medverkan till att klienten genomgår en sådan undersökning. Det förtjänar att framhållas 
att advokaten kan vara förhindrad att yrka ersättning för sådant utlägg om resultatet av 
åldersbedömningen är till nackdel för klienten. 

Styrelsen har antagit följande vägledande uttalande. 

En advokat som är förordnad som offentligt biträde i ett ärende enligt utlänningslagen har 
som främsta plikt att, inom ramen för vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa 
förmåga tillvarata klientens intressen och bevaka dennes rätt i ärendet. Inom ramen för 
detta uppdrag åligger det advokaten att gentemot klienten iaktta trohet, lojalitet och 
tystnadsplikt samt lyfta fram de omständigheter som talar för klientens sak.  

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/cirkular/cirkular_21_2015_vagledande_uttalande_medicinska_aldersbedomningar.pdf


Resultatet av en medicinsk åldersbedömning är svårbedömbart. Det kan också tala till 
klientens nackdel. Mot denna bakgrund bör en advokat, som förordnas som offentligt 
biträde i ett asylärende, inte medverka till att klienten genomgår medicinsk 
åldersbedömning om inte särskilda skäl föreligger. 
 
 
Stockholm den 20 december 2016 
 
 
 
Anne Ramberg 
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