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Svenska Barnläkarföreningen (BLF) yttrande angående kapitel 9 i   

SOU 2021:43 ’’Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar’’ 

 

I Barnkonventionens artikel 3 sätts barnets bästa i första rummet.  

Barns åsikter ska tillmätas betydelse i relation till sin respektive ålder och mognad.  

Vid misstanke om sexuellt övergrepp har alla barn rätt till lika omhändertagande och 

handläggning enligt klinisk praxis och medicinsk evidens. Hälso- och sjukvården möter ofta 

som första instans dessa barn. Utifrån den samlade bilden av bakgrundsinformation och kliniska 

fynd ska läkare i dialog med barnet och anhörig besluta om en rimlig utredningsnivå. Vid 

misstanke om att vårdnadshavare är förövare ska barnets bästa ges tolkningsföreträde och 

prioritet. För att säkerställa barnets medicinska, psykosociala och rättsliga behov vid 

handläggning i vården behövs förtydligande både i lagstiftning och riktlinjer.  

Inom svensk akutsjukvård varierar praxis kring handläggning och myndighetssamverkan. 

Riktlinjer saknas kring när och hur spårsäkring genomförs på barn. En stor andel av 

konsultationer till Barnskyddsteam rör frågor kring sekretess och journaldokumentation vid 

misstanke om våld mot barn. Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK:s) ”Guiden för 

omhändertagande efter sexuella övergrepp” ger inga råd gällande barn och är inte könsneutral. 

I Barnafrids (Nationellt kunskapscentrum för våld mot barn) webutbildning ”Basprogram våld 

mot barn” berörs sexuella övergrepp kortfattat och teoretiskt.  

Vid BLF:s årliga konferens Barnveckan presenterades nyligen (2021-09-27) ett förslag till 

Nationellt handlingsprogram för utredning och myndighetssamverkan vid misstänkt sexuellt 

övergrepp mot barn. Enligt förslaget ska en specialistläkare med barnkompetens ha det 

övergripande ansvaret. I detta ingår att vid behov samverka med läkare från andra specialiteter 

såsom gynekologi och obstetrik, kirurgi och barn- och ungdomspsykiatri. Barnläkaren ansvarar 

även för samverkan med andra myndigheter såsom socialtjänsten, polismyndigheten och 

rättsmedicinalverket. Handlingsprogrammet poängterar tydligt barnsjukvårdens ansvar att 

erbjuda såväl medicinsk som psykosocial uppföljning.  

Svenska Barnläkarföreningen stödjer till stora delar författningsförslaget, men bedömer att det 

behövs en del kompletterande förtydliganden och insatser för att bättre tillgodose 

barnrättsperspektivet. För att ytterligare förbättra omhändertagandet av barn som utsatts för 

sexuella övergrepp är det viktigt att utbilda och stödja vårdpersonal som möter det våldsutsatta 

barnet.  

Av denna anledning föreslår BLF även att: 

• Socialstyrelsen formulerar tydliga och praktiskt inriktade riktlinjer som implementeras 

nationellt. De nationella riktlinjerna bör även omfatta krav på att myndighetssamverkan 

sker på ett för barnet skonsamt sätt.  

• Barnafrid (Nationellt kunskapscentrum för våld mot barn) får i uppdrag att erbjuda riktade 

utbildningsinsatser till berörd vårdpersonal.   
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BLF:s synpunkter på kapitel 9: ”Spårsäkring efter sexualbrott”  

1) Författningsförslag:  

Regionen ansvarar för att erbjuda spårsäkring till en person som utsatts för sexualbrott. 

Spårsäkring får inte utföras utan att information om denna först har lämnats och personen 

samtyckt till åtgärden. Samtycket ska dokumenteras i patientjournalen. Barnets inställning till 

spårsäkringen ska så långt som möjligt klarläggas; barnets inställning ska tillmätas betydelse i 

förhållande till ålder och mognad. Proverna och fynden från en spårsäkring får inte lämnas ut 

till Polismyndighet eller Åklagarmyndighet av hälso- och sjukvården utan den enskildes 

samtycke. I författningsförslaget föreslås att man för barn kan ansöka om särskild 

företrädare/god man eller genomföra akut omhändertagande enligt LVU om vårdnadshavare är 

misstänkt förövare. 
 

BLF:s bedömning:  

BLF stödjer inte förslaget om att regionen ska förvara prover och fynd från spårsäkring. BLF 

stödjer i övrigt förslaget om dokumenterat samtycke och ansökan om särskild företrädare/god 

man eller akut omhändertagande enligt LVU, men efterlyser konkreta förslag på hur beslut om 

dessa åtgärder ska återkopplas från socialtjänst och rättssystem till vårdpersonalen.  

 

BLF:s kommentar: 

Hälso- och sjukvården är ofta den instans som först möter barn som utsatts för sexuella 

övergrepp. Flertalet patienter kommer i kontakt med sjukvården utanför kontorstid. 

Undersökning och spårsäkring av barn där vårdnadshavare är misstänkt förövare sker ofta. I 

författningsförslaget föreslås att man i dessa situationer ansöker om särskild företrädare/god 

man eller genomför akut omhändertagande enligt LVU. ”Barnets bästa” är att sådana beslut vid 

behov tas utanför kontorstid. Förtydligande bör ske kring hur detta kan säkerställas. 

 

2) Författningsförslag:  

Vårdpersonalen ska agera utifrån gällande lagstiftning och ”barnets bästa”.  
 

BLF:s bedömning: 

BLF föreslår att barnrättsperspektivet i förslaget förtydligas och kompletteras med nationella 

föreskrifter. Det generella omhändertagandet bör ske på en enhet med erfarenhet att arbeta med 

barnsjukvård. Berörd vårdpersonal bör erbjudas omfattande och riktade utbildningsinsatser. 

 

BLF:s kommentar:  

Vid barnkliniker i Sverige är situationer där en vårdnadshavare misstänker en annan 

vårdnadshavare för sexuellt övergrepp en vanlig anledning till akut vårdsökande för de yngre 

barnen. Föräldrarnas rättigheter gentemot ’’barnets bästa’’ aktualiseras då ofta. I tonåren är det 

vanligt att vårdsökande ungdomar efter förgiftning med alkohol, droger eller läkemedel inte är 

i stånd att uppge vem som är misstänkt förövare. Många ungdomar signalerar att man inte vill 

involvera vårdnadshavare i sjukvårdens handläggning, varken kroppsundersökning eller 

spårsäkring. 
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3) Författningsförslag:  

Det finns behov att se över hur uppgifter från en spårsäkring bör dokumenteras samt analysera 

den personuppgiftsbehandling som sker vid hälso- och sjukvårdens spårsäkring.  
 

BLF:s bedömning: 

BLF stödjer förslaget men barnrätts- och barnskyddsaspekterna måste förtydligas. En utförlig 

diskussion om hur sekretess upprätthålls för omyndiga individer bör läggas till. Socialstyrelsen 

bör ta fram detaljerade föreskrifter kring var och hur dokumentation om undersökning och 

spårsäkring av barn ska ske.  

 

BLF:s kommentar:  

Vårdpersonal har lagstadgad skyldighet att föra patientjournal. Personalen saknar ofta 

information om misstänkt förövare och ev. förekomst av våld i nära relation. Om 

vårdnadshavare till barnet är brottsmisstänkt uppstår behov att förhindra dennes inloggning i 

barnets journal. Dessutom kan en tonårings 1177-konto behöva låsas, exempelvis om anhörig 

tilltvingat sig inloggningsuppgifter eller vid misstanke om hedersrelaterat våld.  

 

 

4) Författningsförslag:  

I det aktuella förslaget övergår ansvaret för spårsäkring från polismyndigheten till regionerna 

och hälso- och sjukvården. Provmaterial ska sparas av hälso- och sjukvården i 2 år om de inte 

dessförinnan lämnats ut till polismyndighet eller åklagarmyndighet efter polisanmälan. 

Spårsäkringssatser ska hanteras så att prover inte förväxlas, kontamineras eller förstörs. 
 

BLF:s bedömning:  

BLF stödjer inte det aktuella förslaget utan föreslår att det omarbetas så att god rättssäkerhet 

kan erbjudas våldsutsatta barn. 

 

BLF:s kommentar:  

Förslaget är tyvärr helt orealistiskt. Inom svensk sjukvård saknas infrastruktur och kompetens 

för en korrekt hantering av prover för spårsäkring. Risk för felaktigt omhändertagande och 

kontaminering av prover bedöms överhängande. Vi bedömer det oförenligt med god 

rättssäkerhet och rimliga kostnader att varje akutmottagning i landet sparar provtagningssatser 

under 2 år för eventuell senare avhämtning.  
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Kopia:  

 Nationellt kunskapscentrum Barnafrid: Laura.Korhonen@liu.se 

SKR: Elin.Holmgren@skr.se; Goldina.Smirthwaite@skr.se; Eva.Estling@skr.se  

Socialstyrelsen: Carl-Erik.Flodmark@socialstyrelsen.se 

Barnombudsmannen: info@barnombudsmannen.se 
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