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Remissvar angående SOU 2021:64, Ersättning till
brottsoffer
Vårdförbundet lämnar härmed följande yttrande över utredningen SOU 2021:64,
Ersättning till brottsoffer. Svaret begränsar sig till frågor som mer direkt berör
Vårdförbundets medlemmar i deras yrkesutövning.
Utredningen syftar bland annat till att påtagligt höja ersättningsnivåerna såvitt avser
kränkningar med anledning av brott. Vidare syftar utredningen till att yrkesgrupper som
anses ha särskild beredskap för att bemöta ett brottsligt angrepp i sitt arbete ska ha
utökad rätt till kränkningsersättning. Enligt praxis från domstolar har legitimerad
sjukvårdspersonal sällan någon sådan beredskap.
Enligt förslaget bör betydelsen av upprättelsemomentet vid bedömning av
kränkningsersättning öka generellt. Utredaren föreslår att det i skadeståndslagen
anges tydligare och fler situationer som domstolen har att beakta i sin rättstillämpning,
vilket i sin tur ska leda till höjda ersättningsnivåer. Vårdförbundet tillstyrker förslaget i
denna del.
Vårdförbundet anser dock att skadeståndet som en bekräftelse av och en upprättelse
för den kränkning som det innebär att bli utsatt för ett brott i sin yrkesutövning bör ges
särskild uppmärksamhet. Vårdförbundet föreslår därför att det i 5 kap. 6 § 2 st. tillförs
en punkt som anger att domstolen vid sin bedömning särskilt ska beakta om
handlingen skett mot någon i eller vid dennas yrkesutövning.
En höjning av kränkningsersättningen är en viktig signal om att brott som riktas mot
någon som utför sina arbetsuppgifter inte tolereras i ett demokratiskt samhälle. Detta
bör särskilt gälla för de som arbetar med myndighetsutövning eller i samhällsbärande
arbeten som legitimerad sjukvårdspersonal.
När det gäller rätten till kränkningsersättning för yrkesgrupper med särskild beredskap
för att utsättas för brott föreslår utredaren att det vid bedömning av om kränkningen ska
anses som allvarlig särskilt ska beaktas om angreppet riktar sig mot den skadelidandes
privata sfär, eller om det är fråga om ett fysiskt angrepp. Enligt domstolspraxis har
sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin i undantagsfall bedömts ha särskild
beredskap för att utsättas för brott, till exempel genom misshandel.
Vårdförbundet anser det viktigt att lagstiftaren ger en tydlig signal om att brott mot
legitimerad sjukvårdspersonal inte kan tolereras. Även i denna del är utredningens
förslag i rätt riktning men Vårdförbundet anser det viktigt att regeringen i den fortsatta

beredningen tydliggör att rätten till kränkningsersättning endast i yttersta undantagsfall
kan bortfalla eller nedsättas med motivering av att brottsoffret ska anses ha särskilt
beredskap för att möta våld i sitt arbete. Detta är en viktig signal, inte minst för att
säkerställa att den legitimerade sjukvårdspersonalen ska kunna utföra sitt arbete.
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