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Socialstyrelsen delar utredningens bedömningar med nedanstående synpunkter.

14.6 Sakkunnigbevisning
Socialstyrelsen delar kommissionens bedömning att det bör utredas om det är
möjligt att inrätta ett system för kvalitetssäkring av sakkunnigutlåtanden som
åberopas i domstol. Socialstyrelsen instämmer även med kommissionens bedömning att det är av vikt att de sakkunniga själva uppmärksammar och beaktar
de jävsregler som finns. Vilka förhållanden som utgör en jävssituation kan dock
vara svårt för den enskilde själv att veta. Det är därför viktigt att den sakkunnige
har tillgång till information om jäv så att det finns en möjlighet att själv uppmärksamma eventuellt jäv.

14.7 Förstärkt kunskapsförsörjning inom rättspsykiatrin
Socialstyrelsen delar kommissionens bedömningar att dels ge Vetenskapsrådet i
uppdrag att göra en översyn av den rättspsykiatriska forskningen i Sverige utifrån ett internationellt perspektiv samt föreslå de initiativ som kan erfordras.
Dels ge Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i uppdrag att
inventera på vilka områden inom rättspsykiatrin det finns behov av systematiska
kunskapsöversikter.
Vidare delar Socialstyrelsen kommissionens uppfattning att myndigheten kan
stärka kunskapsstödet till rättspsykiatrin. Ett sätt kan vara att särskilt beakta
rättspsykiatrin i den nuvarande översynen av de nationella riktlinjerna för schizofreni och kommande revideringar av nationella riktlinjer för vård och stöd vid
missbruk och beroende.
Socialstyrelsen delar Kjell Asplunds synpunkter, som han framför i sin
underlagspromemoria, att det är viktigt med extern granskning av vårdens innehåll och effekter vid långa vårdtider inom psykiatrin generellt. Ett system med
kollegial granskning skulle, som utredningen nämner, kunna samordnas av det
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professionella nätverk inom rättspsykiatrin som redan är etablerat. Socialstyrelsen vill dock lyfta att sekretessen kan vara en komplicerande faktor i sammanhanget och något som kan behöva utredas ytterligare.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Lars-Torsten Larsson. I den
slutliga handläggningen har enhetschefen Agneta Holmström deltagit. Föredragande har varit medicinskt sakkunniga Astrid Lindstrand.
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