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Sammanfattning
Region Norrbotten yttrar sig över kapitel 9 Spårsäkring efter sexualbrott och
ställer sig positiv till utredningen och dess förslag. Regionen anser att det är
positivt med förtydliganden kring spårsäkring och bedömer det som rimligt
att det är regionerna som ansvarar för spårsäkringen.

Region Norrbottens synpunkter
Redan idag sparar Region Norrbotten, i linje med rekommendationer från
Nationellt centrum för kvinnofrid, spårsäkringssatser i två år även om en polisanmälan inte har gjorts. Nedan följer Region Norrbottens synpunkter.
9.10.1 Ny lag om hälso- och sjukvårdens spårsäkring efter
sexualbrott
Utredningen föreslår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela ytterligare föreskrifter om spårsäkring. Regionen anser
trots detta att det vore önskvärt att det i den föreslagna lagen specificeras i
vilket skede regionen har ansvar att erbjuda spårsäkring, det vill säga om det
enbart är den akuta fasen som omfattas.
9.10.4 Regionen ska ansvara för spårsäkring samt för att
proverna och fynden sparas i två år
Det är viktigt att regionerna får goda förutsättningar att uppfylla de krav som
ställs på sådan förvaring. För att fylla sitt syfte behöver förvaringen uppfylla
de krav som polisen ställer på hantering av säkrade spår (till exempel försegling). Regionen framhåller därför vikten av tydliga riktlinjer gällande detta
då det annars finns risk att spår inte går att använda för att de sparats fel/hanterats fel och beviskedjan därmed brutits.
9.10.7 Samtycke till spårsäkring
Utredningen skriver att om sexualbrottsoffret är ett barn ”ska barnets inställning till spårsäkringen så långt som möjligt klarläggas”. Här är det önskvärt
med ökad tydlighet vem som hämtar in samtycket vid spårsäkring av (små)
barn.
9.10.10 Behandling av personuppgifter samt dokumentation i
patientjournalen (dokumentation i patientjournalen)
För att dokumentationen ska uppfylla kraven i patientdatalagen och samtidigt tjäna sitt syfte för både patientens rätt att få information om sin vård,
men också för att rättsläkarna ska kunna använda sig av informationen, anser
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regionen att det är av största vikt att dokumentationen och krav på innehållet
i dokumentationen tydliggörs.
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