Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i
anledning av brott
Rättsintyg – vad är det?
Ett rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse
vid utredning av ett misstänkt brott. Det kan avse både den som har råkat ut
för ett brott, brottsoffret, eller den som misstänks för ett brott.
Syftet med intyget är att använda det som underlag i en brottsutredning
eller som bevis i en rättegång i anledning av ett brott. Intyget kan t.ex.
beskriva vilka skador en person har fått liksom hur och när skadorna kan ha
uppkommit. Rättsintyget är alltså ofta ett viktigt underlag för att kunna
bedöma om ett brott har begåtts eller inte.
Rättsintyget grundar sig ofta på en läkarundersökning men det förekommer
också att dokumentation från sjukvårdsbesök, som patientjournaler och
fotografier, ligger till grund för intyget.
Oftast krävs det att den som intyget avser lämnar sitt samtycke till
läkarundersökning och även till att ett rättsintyg utfärdas (se nedan).

Måste jag gå med på att läkarundersökas?
Om du är den som har drabbats av ett brott, brottsoffret, krävs det alltid att
du samtycker till en läkarundersökning för att den skall få ske.
Om du är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa, krävs
inte samtycke från dig för en läkarundersökning om polis eller åklagare
beslutar om en kroppsbesiktning, som alltså är en läkarundersökning utan
krav på samtycke. Om polis eller åklagare inte fattar ett sådant beslut krävs
det att du samtycker.

Får ett rättsintyg utfärdas utan att jag samtycker?
Om du har läkarundersökts för ett rättsintyg eller om du har besökt
sjukvården för vård kan läkaren därefter i vissa fall utfärda ett rättsintyg.

Som huvudregel får rättsintyget inte utfärdas utan att du samtycker till
det men det finns några undantag.
Om du är den som drabbats av ett brott, brottsoffret, får ett rättsintyg
utfärdas utan samtycke
• vid misstanke om brott med ett minimistraff på ett års fängelse
(t.ex. grov misshandel)
• vid misstanke om försök till brott med ett minimistraff på två års
fängelse (t.ex. våldtäkt)
• vid misstanke om försök till brott med ett minimistraff på ett års
fängelse om gärningen har innefattat försök till överföring av
allmänfarlig sjukdom (t.ex. klamydia- eller HIV-infektion)
• vid misstanke om vissa brott (t.ex. misshandel, sexualbrott eller brott
enligt lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor) mot någon
som inte har fyllt arton år, eller
• om sekretessbelagda uppgifter, t.ex. från ett sjukvårdsbesök som du
har gjort, med ditt samtycke tidigare har lämnats ut till polis eller
åklagare.

Om du är den som är misstänkt för ett brott får ett rättsintyg utfärdas
utan samtycke
• i samband med kroppsbesiktning (se ovan),
• om du frivilligt har genomgått en undersökning, t.ex. för att få vård,
och du är misstänkt för
1. brott med ett minimistraff på ett års fängelse (t.ex. grov
misshandel),
2. försök till brott med ett minimistraff på två års fängelse (t.ex.
våldtäkt),
3. försök till brott med ett minimistraff på ett års fängelse om
gärningen har innefattat försök till överföring av allmänfarlig
sjukdom (t.ex. klamydia- eller HIV-infektion), eller
4. vissa brott (t.ex. misshandel, sexualbrott eller brott enligt lagen med
förbud mot könsstympning av kvinnor) mot någon som inte har fyllt
arton år.

Information om personuppgiftsbehandling
Rättsmedicinalverket kommer inom ramen för den undersökning som
du ska genomgå att behandla personuppgifter om dig. Detsamma gäller
om vi skriver intyg baserat på handlingar istället för undersökning. Det
här informationsbladet beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
dina personuppgifter och ansvarar för att uppgifterna behandlas i
enlighet med gällande rätt.

Hur vi använder dina personuppgifter
Rättsmedicinalverket får behandla personuppgifter om det är nödvändigt
för att vi i syfte att utreda brott ska kunna utföra en arbetsuppgift i vår
rättsmedicinska verksamhet. Om sådana personuppgifter behandlas får
de även kompletteras med känsliga personuppgifter om det är
nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

Vem vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till
Efter att Rättsmedicinalverket fullgjort undersökningen redovisas den i
form av ett intyg till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.

Dina rättigheter
Du har rätt att efter begäran få information om huruvida personuppgifter
om dig behandlas. Du har även rätt att få ta del av dem. Om personuppgifter som rör dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att
begära rättelse av dem. Du har också rätt att begära radering eller
begränsning av behandlingen.
Dina rättigheter kan vara begränsade till följd av lag, annan författning
eller beslut meddelat med stöd av författning.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter
Personuppgifter rensas eller gallras regelbundet. De personuppgifter
som Rättsmedicinalverket samlar in behandlas och sparas under olika
lång tid beroende på vad de ska användas till och beroende på
skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas dock aldrig längre än vad
som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas.

Kontakta oss eller Datainspektionen
Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår
personuppgiftshantering är du välkommen att vända dig till
Rättsmedicinalverket på rmv@rmv.se eller skicka ett brev till
Rättsmedicinalverket, Box 206, 101 24 Stockholm.
Rättsmedicinalverket har utsett ett dataskyddsombud. Du kan mejla till
dataskyddsombudet på adressen dataskyddsombud@rmv.se
Du kan också lämna in ett klagomål eller kontakta Datainspektionen på
datainspektionen@datainspektionen.se eller skriva till Datainspektionen,
Box 8114, 104 20 Stockholm.

