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Yttrande över slutbetänkandet (SOU 2022:6) Hälso- och 
sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga, ert dnr 
S2022/01247 
 
Rättsmedicinalverket (RMV) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat 
slutbetänkande och vill med utgångspunkt från den verksamhet som 
myndigheten bedriver anföra följande.  

Avsnitt 6.7 – Hantering av avlidna 

RMV vill lyfta fram att ett dödsfall inte blir polisiärt per automatik när det 
inträffar på en offentlig plats. Om förhållandena vid ett dödsfall är sådana 
att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning ska den läkare 
som fastställt att döden har inträtt eller som i annat fall ska utfärda 
dödsbeviset snarast möjligt anmäla dödsfallet till Polismyndigheten, som 
beslutar om en rättsmedicinsk undersökning ska göras.  

Vad gäller identifieringsarbete så är inte nödvändigtvis en rättsmedicinsk 
obduktion det första steget. Oftast inleds det rättsmedicinska 
identifieringsarbetet med en tandläkarundersökning. Magnetkamera används 
inte heller av RMV för identifieringsarbete. 

Avsnitt 6.7.6 – Utredningens överväganden och förslag 

RMV tillstyrker utredningens förslag om att Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) ska få i uppdrag av regeringen att i 
samverkan med Socialstyrelsen, Polismyndigheten, RMV och 
Försvarsmakten samt Svenska kyrkan och representanter för 
sjukvårdshuvudmännen hålla samman arbete med att ta fram nationella 
centrala principer för hanteringen av ett stort antal avlidna. Mot bakgrund av 
den centrala roll som RMV har för hantering av avlidna anser myndigheten 
dock att RMV också bör delta i planeringen av omhändertagande av avlidna 
på regional nivå.  

I betänkandet lyfts också frågan om inte RMV borde vara en 
bevakningsansvarig myndighet med anledning av de centrala uppgifter 
RMV har i hanteringen av avlidna. Enligt RMV bör denna fråga utredas 
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särskilt, inte minst mot bakgrund av den myndighetsreform gällande 
beredskapsmyndigheter m.m. som regeringen presenterade den 18 maj 
2022. 

I sammanhanget vill RMV också framhålla att MSB har beviljat 
projektmedel till ett samverkansprojekt inom nätverket Forum för 
beredskapsdiagnostik, FBD, där RMV är en av de samverkande 
myndigheterna. Projektets mål är att göra en nationell behovsanalys rörande 
riskobduktioner som misstänks vara orsakade av biologiska ämnen.  

____________ 

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Lars Werkström. I den 
slutliga handläggningen har chefsjuristen Anton Svensson deltagit. 
Föredragande har varit verksjuristen Johan Lidman. 

 

Lars Werkström 

   Johan Lidman 
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