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 Justitiedepartementet 

 

Yttrande över betänkandet Ett förstärkt skydd mot 
sexuella kränkningar (SOU 2021:43) 

Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett 

förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43). Region Kalmar 

län har följande synpunkter kopplat till kapitel 9 i utredningen, Spårsäkring 

efter sexualbrott. 

Ny lag om hälso- och sjukvårdens spårsäkring efter sexualbrott 

I dagsläget arbetar Region Kalmar län i enlighet med rekommendationerna i 

NCK:s handbok – spårsäkring utförs i samband med omhändertagande av 

sexualbrottsoffren även om en polisanmälan inte gjorts. Region Kalmar län 

bifaller därför utredningens förslag om att kodifiera detta i lag. 

Region Kalmar län bifaller även utredningens förslag att det i den nya lagen 

införs en skrivning som reglerar den tid som en spårsäkring ska sparas, 2 år. 

Barnperspektivet 

Region Kalmar län anser att utredningen tydligt och noggrant borde utreda 

vilka praktiska handläggningsproblem som uppstår när framför allt ett litet 

barn hämtas till eller inkommer till sjukvården för spårsäkring. Region 

Kalmar län anser att utredningen missar hantering av spårsäkring avseende 

denna grupp. NCK:s handbok skriver tydligt att guiden är framtagen för 

ungdomar efter pubertetsdebut och vuxna. Region Kalmar skulle därför vilja 

se ett fördjupat resonemang och förtydligande skrivningar kopplat till detta. 

Detta är särskilt viktigt med anledning av en rad omständigheter. 

Gällande vårdnadshavarens samtycke till undersökning och spårsäkring så 

kan det finnas motstridiga intressen mellan barnets behov och 

vårdnadshavaren/na. Vårdnadshavaren/na eller någon i barnets närhet kan 

vara misstänkt.  

Det kan också vara av värde att ta med den verksamhet som bedrivs på 

barnahus – en mötesplats för rättsväsendet, hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. Det innebär en barnanpassad miljö för utredning av brott mot 

barn (barnförhör, rättsmedicinska läkarundersökningar). 

Det är även viktigt att samla kunskap kring tillvägagångssätt då majoriteten 

av personalen har relativt liten erfarenhet av spårsäkring hos det yngre 

barnet. 
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Ekonomiska konsekvenser, spårsäkring 

Region Kalmar län välkomnar förslaget om att följa finansieringsprincipen 

och att ekonomisk kompensation utgår till regionerna i och med de 

föreslagna bestämmelserna.  

Dokumentation i patientjournalen  

Utredningen hänvisar till NCK:s rekommendationer som säger att den guide 

som följer med spårsäkringssatsen är en del av originaljournalen och att den 

kan skannas in i journalsystemet. Utredningen fortsätter dock sedan resonera 

kring detta och Region Kalmar län anser att utredningen inte är helt tydlig 

kring hur regioner ska hantera detta. Här ser Region Kalmar län en risk att 

regioner gör på olika sätt och att det därmed motverkar utredningens 

intention att bidra till ett mer jämlikt omhändertagande av målgruppen. 

Region Kalmar län skulle, ur verksamheternas perspektiv, välkomna 

inskanning av guiden i journalsystemet. 

I utredningen framhålls att principen av uppgiftsminimering ska beaktas i 

samband med dokumentation. Det är dock oklart hur principen om 

uppgiftsminimering ska tolkas om NCK:s guide skannas in i journalen. 

NCK:s guide innehåller mer omfattande information än vad som behövs för 

att uppnå de grundläggande kraven för journalföring. Region Kalmar län 

efterfrågar därför förtydligande kring hur principen om uppgiftsminimering 

förhåller sig till att NCK:s guide skannas in i journalen. Region Kalmar län 

önskar också att utredningen beaktar att en inskannad guide innehåller 

uppgifter som inte är nödvändiga för att tillhandahålla god och säker vård 

och att dessa kommer att bevaras enligt de bevarandekrav som finns för 

journaler hos respektive region. 


