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Rättsmedicinalverkets föreskrifter  
om fördelning på undersökningsenheter av 
rättspsykiatriska undersökningar och 
läkarundersökningar enligt 7 § lagen (1991:2041) 
om särskild personutredning i brottmål, m.m. 

beslutade den xx 2019. 

Rättsmedicinalverket föreskriver följande med stöd av 21 § förord-
ningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och 
12 § förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning.   

Tillämpningsområde m.m. 
1 §   Dessa föreskrifter ska tillämpas vid fördelningen på undersök-
ningsenheter av rättspsykiatriska undersökningar och läkarundersök-
ningar enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i 
brottmål, m.m.  
 
2 §   Bestämmelser om fördelning på undersökningsenheter finns i 
fråga om rättspsykiatriska undersökningar i 1-3 §§ förordningen 
(1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning och i fråga om läkar-
undersökningar enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personut-
redning i brottmål, m.m. i 13 § förordningen (1992:289) om särskild 
personutredning i brottmål, m.m.  

Upptagningsområden 
3 §   De undersökningsenheter som ska svara för rättspsykiatriska 
undersökningar och läkarundersökningar enligt 7 § lagen 
(1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. anges i 
bilagan. Av bilagan framgår också upptagningsområde för varje 
undersökningsenhet. 
 
4 §   En läkarundersökning enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild 
personutredning i brottmål, m.m. ska, om inte särskilda skäl föranle-
der annat, utföras på en undersökningsenhet inom det upptagnings-
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område där den misstänkte är bosatt eller, om han inte har stadigva-
rande bostad i landet, inom det upptagningsområde där han vistas.  
   Rättsmedicinalverket får för ett visst fall eller för en viss tid besluta 
att läkarundersökningar enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild 
personutredning i brottmål, m.m. ska utföras vid annan undersök-
ningsenhet än den som följer av indelningen i upptagningsområden, 
om det behövs med hänsyn till arbetsbelastningen vid enheterna. 

Meddelande till rätten 
5 §   När en underrättelse enligt 14 § förordningen (1992:289) om 
särskild personutredning i brottmål, m.m., lämnas, ska chefen för den 
undersökningsenheten inom upptagningsområdet omgående se till att 
ge rätten besked om vilken läkare som ska avge intyget. 

 
6 §   När en underrättelse enligt 4 § första stycket förordningen 
(1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning lämnas, ska chefen för 
undersökningsenheten inom upptagningsområdet omgående se till att 
ge rätten besked om vid vilken undersökningsenhet den rättspsykia-
triska undersökningen ska genomföras.  
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Bilaga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Undersökningsenhet Personkrets Upptagningsområde 
Rättspsykiatriska under-
sökningsenheten i Göte-
borg 
 

Personer som ska ge-
nomgå  läkarundersök-
ningar enligt 7 § lagen 
(1991:2041) om särskild 
personutredning i brott-
mål, m.m. eller rättspsy-
kiatrisk undersökning 

Jönköpings län  
Kronobergs län 
Kalmar län  
Blekinge län  
Skåne län  
Hallands län 
Västra Götalands län 
Värmlands län 
Örebro län 

Rättspsykiatriska under-
sökningsenheten i Stock-
holm 
 

Personer som ska ge-
nomgå  läkarundersök-
ningar enligt 7 § lagen 
(1991:2041) om särskild 
personutredning i brott-
mål, m.m. 
 
 
 
Personer som ska ge-
nomgå rättspsykiatrisk 
undersökning 

Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Gotlands län 
Västmanlands län 
Dalarnas län 
Gävleborgs län  
 
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Östergötlands län 
Gotlands län 
Västmanlands län 
Dalarnas län 
Gävleborgs län  
Västernorrlands län 
Jämtlands län 
Västerbottens län 
Norrbottens län 

 
Rättspsykiatriska utred-
ningsenheten 
Norrlands universitets-
sjukhus 
 
  

Personer som ska ge-
nomgå  läkarundersök-
ningar enligt 7 § lagen 
(1991:2041) om särskild 
personutredning i brott-
mål, m.m. 

Västernorrlands län 
Jämtlands län 
Västerbottens län 
Norrbottens län 
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1. Denna författning träder i kraft den xx 2020. 
2. Genom författningen upphävs Rättsmedicinalverkets föreskrifter 
(SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenheter av läkar-
undersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rätts-
psykiatriska undersökningar.  
 
 

 
 
 
 
 
LARS WERKSTRÖM 

 
Olof Larsson 
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