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Rättsmedicinalverket

Remiss av Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättspsykiatrisk
undersökning
Rättsmedicinalverket avser att upphäva SOSFS 1996:14 och har tagit fram ett förslag
till nya föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning. Kriminalvården har beretts tillfälle att lämna synpunkter på dessa och vill med anledning härav anföra följande.
Kriminalvården ser positivt på att föreskrifterna uppdateras och författas mer stringent,
liksom på att den delen i de tidigare föreskrifterna som utgjordes av allmänna råd tas
bort. Kriminalvården vill dock föreslå dock några smärre ändringar.
I 2 kap. 1§ i de föreslagna föreskrifterna återges 1 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning. En myndighets föreskrifter ska dock i princip bara innehålla myndighetens egna föreskrifter. I stället för att ta in nämnda bestämmelse föreslår Kriminalvården att man skriver en s.k. upplysningsparagraf. Jfr. Myndigheternas föreskrifter –
Handbok i författningsskrivande, Ds 1998:43, avsnitt 7.1.1 och 7.3.2.
I kapitel 2 nämns för första gången begreppet ”rättspsykiater”. I SOSFS 1996:14 finns
en beskrivning av utbildningsgången till specialist i rättspsykiatri, men det finns inte
med i föreslaget till nya föreskrifter. För att underlätta tillämpningen kan övervägas att
förtydliga vad som avses med en rättspsykiater första gången begreppet nämns.
I 3 kap. 7 § punkten 4 används termen ”missbruk”. Begreppet finns definierat i det amerikanska diagnossystemet DSM´s fjärde version, men finns inte med i den femte versionen av diagnossystemet. Mot bakgrund av avsaknaden av definition av begreppet
finns enligt Kriminalvården skäl att överväga om ett annat begrepp bör användas i den
nya föreskriften. Punkten skulle kunna lyda som ”användandet av legala eller illegala
substanser och eventuella medicinska konsekvenser av detta”.
Kriminalvården noterar och tillstyrker att den utlåtandeansvarige rättspsykiaterns roll
förtydligas och markeras med skrivningarna i 4 kap. 4-6 §§.
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I den slutliga handläggningen av detta ärende, som beslutats av anstalts- och häktesdirektören Hanna Jarl Källberg, har även enhetschefen Elisabeth Lager och verksjuristen
Marika Ericson (föredragande) deltagit.
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