KALLELSE

1(2)

Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Tid:

2019-02-27 kl. 14:00-16:30

Plats:

Hooks Herrgård, Hok

Ärenden
1

Val av protokollsjusterare

2

Fastställande av dagordning

3

5

Anmälan av informationshandlingar - Nämnden
för folkhälsa och sjukvård 2019
Anmälan av delegationsbeslut - Nämnden för
folkhälsa och sjukvård 2019
Inkomna remisser, promemorior och motioner

6

Anmälan av kurser och konferenser

4

2019/3
2019/4

Informationsärenden och aktuellt
7

Aktuell information

8

Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus

2018/1872

9

Motion - Prioritera psykvården

2018/1991

10

Motion - Bevara våra tre akutsjukhus

2018/1993

11

Presidiets protokoll

12

Frågor

Beslutsärenden för nämnden
13

2018/2359

14

Remiss - Nya regler om faderskap och
föräldraskap
Uppföljning av intern kontrollplan 2018

15

Verksamhetsberättelser 2018

2018/232

16

Representanter till arbetsgrupp för planering av
dialog med patientföreningar

2019/446

Övrigt
17

Kommande sammanträde 20 mars

1

2017/118

KALLELSE

2(2)

Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Tid:
18

2019-02-27 kl. 14:00-16:30
Övriga frågor

Kallade
Ordinarie ledamöter
Rachel De Basso (S) ordf.
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
1:e v ordf.
Thomas Bäuml (M) 2:e v ordf.
Erik Wågman (S)
Eva Eliasson (S)
Pernilla Mårtensson (KD)
Peter Iveroth (KD)
Helena Stålhammar (C)
Linda Gerdin (BA)
Jakob Olofsgård (L)
Sibylla Jämting (MP)
Elisabeth Töre (V)
Lisbeth Andersson (M)
Karlsson Anne (SD)
Anita Winberg (SD)

För kännedom
Ersättare
Ann-Kristin Göransson (S)
Martin Malmerfors (BA)

Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och
sjukvårdsdirektör
Kristina Bertov, chefscontroller
Nathalie Bijelic Eriksson,
nämndsekreterare

Regionråd
Maria Frisk (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Rachel De Basso (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Malin Wengholm (M)
Dan Sylvebo (M)
Samuel Godrén (SD)

Fackliga företrädare
Birgitta Svensson, Kommunal

Magnus Berndtzon (M)
Jonas Nilsson (S)
Linda Vestman (S)
Emma Evaldsson (KD)
Maria Sandberg (KD)
Razvan Nichitelea (C)
Ida Höglund (BA)
Sascha Carlsson (L)
Kajsa Carlsson (MP)
Bengt-Ove Eriksson (V)
Gunnel Svensson (M)
Helena Elmqvist (SD)
Agnetha Lundberg (SD)

Fackliga företrädare
Carina Sjögren, Kommunal
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RJL 2019/3

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för FS – 2019-02-27
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll

RJL 2018/3367 Beslut om utbyte av mammografivagn RS 2019-01-29 § 22
RJL 2018/3369 Beslut om utbyte av G-båge RS 2019-01-29 § 23
RJL 2018/3370 Beslut om utbyte av CR-utrustning Värnamo Sjukhus RS 2019-01-29 § 24
RJL 2018/3366 Beslut om utbyte av mammografiutrustning RS 2019-01-29 § 25

Inkomna handlingar

Skrivelse från Bröstcancerförbundet – Beslutsunderlag, En analys och checklista för bättre
rehabilitering av personer med spridd bröstcancer
RJL 2018/1742 Remissvar angående Läkemedelsverkets kompletterande yttrande över
departementspromemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade
förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27, diarienummer S2019/00158/FS

Utgående skrivelser
Regeringsbeslut
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg,
IVO

RJL 2018/2434 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, avseende patientens
upplevelse av att hon utsattes för ett övergrepp.
RJL 2017/350 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, om anmälarens uppfattning
avseende bland annat bristande samverkan.
RJL 2018/1002 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Anmälaren anser att personal
vid kvinnohälsovården i Huskvarna har gjort journalintrång samt brustit i sekretess.
RJL 2017/2936 Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, om anmälarens uppfattning
avseende bristande vård och omsorg samt brister i samordningen kring patienten under perioden
2016-01-01 till 2017-03-29.
Nyinkomna IVO-ärenden 2019-01-01--2019-01-31.
Patientärenden: RJL 2019/56, RJL 2019/57, RJL 2019/59, RJL 2019/146, RJL 2019/211,
RJL 2019/231 och RJL 2019/232

Cirkulär från SKL
Beslut från SKL
Övrigt
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RJL 2019/4

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för folkhälsa och sjukvård
2018-12-12 2019-01-18
Ärendetyp
FS 4.5.2
FS 4.5.1
FS 4.5.2
FS 4.1.5

Ärenderubrik
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan RJL och CGM
ang. bl.a. PMO-journalsystem
Överklagningsbart beslut
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan RJL och CGM
lab
Vidaredelegation, Tilläggs/ändringsbudget

Diarienummer
LJ 2014/1261

Beslutsdatum
2018-12-12

Beslutsdelegat
Johan Cederlund

RJL 2018/3408
RJL 2018/1467

2018-12-19
2019-01-14

Johan Kildén
Johan Cederlund

RJL 2018/226

2019-01-18

Jane Ydman
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Dokument
Utskriftsdatum: 2019-02-01
Diarieenhet:

Utskriven av:

Lisa Melander

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remisser januari 2019

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

111737

K

Extern
Emil Hesse
Remisshandling_Upphörande_Underhåll_Mariannelund

2019-01-09

Trafikverket

Regionens åtagande

RJL 2019/55

Extern Remisshandling upphörande underhåll
Mariannelund

REMISS

Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya
säkerhetsskyddslagen

Lena Strand

2019-01-03

Justitiedepartementet

Regionens åtagande

RJL 2019/29

Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya
säkerhetsskyddslagen

REMISS

Remiss - Begäran om yttrande

Lena Strand

2019-01-14

JO Riksdagens ombudsmän

Regionens åtagande

RJL 2019/101

Remiss - Begäran om yttrande

REMISS

Remiss - Samspel för hälsa

Nathalie Bijelic Eriksson

2019-01-17

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2019/158

Remiss - Samspel för hälsa

REMISS

Remiss - Kompletterande yttrande över Anpassningar
av svensk lag med anledning av kommissionens
delegerade förordning (EU) 2016/161

Evelina Örn

2019-01-18

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/1742

Remiss - Anpassningar av svensk lag med anledning
av kommissionens delegerade förordning (EU)
2016/161

REMISS

2019.111

2019.390

2019.567

2019.625

I

I

I

I
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Dokument
Utskriftsdatum: 2019-02-01
Diarieenhet:

Utskriven av:

Lisa Melander

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:

Motioner januari 2019
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta

Lena Strand

2019-01-24

Vänsterpartiet

Regionens åtagande

RJL 2019/250

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta

MOTION

Motion - Nollvision inom arbetet med
suicidprevention

Lena Strand

2019-01-29

Vänsterpartiet

Regionens åtagande

RJL 2019/316

Motion - Nollvision inom arbetet med
suicidprevention

MOTION

Motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning.

Lena Strand

2019-01-29

Vänsterpartiet

Regionens åtagande

RJL 2019/315

Motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning

MOTION

Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt
och permanent inslag i vården

Lena Strand

2019-01-29

Vänsterpartiet

Regionens åtagande

RJL 2019/312

Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt
och permanent inslag i vården

MOTION

Motion - Terapiformer inom psykiatri med djuroch naturbaserad rehabilitering.

Lena Strand

2019-01-29

Vänsterpartiet

Regionens åtagande

RJL 2019/311

Motion - Terapiformer inom psykiatri med djuroch naturbaserad rehabilitering

MOTION

Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd

Lena Strand

2019-01-29

Vänsterpartiet

Regionens åtagande

RJL 2019/310

Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd

MOTION

Motion - Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft

Lena Strand

2019-01-29

Vänsterpariet

Regionens åtagande

RJL 2019/314

Motion - Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft

MOTION

2019.873

2019.1067

2019.1068

2019.1069

2019.1071

2019.1072

2019.1074

I

I

I

I

I

I

I

Sidan 1 av 1
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Centrum för vårdens arkitektur
bjuder in till temadag

09.30

Välkomstkaffe

10.00

Välkomna och syfte med dagen
Peter Fröst, konstnärlig professor, föreståndare Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers

10.15

Varför ska jag bry mig om vårdbyggnader
Jonas Andersson (L), ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen

10.45

Boverkets nya roll i vårdbyggandet
Sonia Andersson, Arkitekt MSA/ Uppdragsledare Vårdens miljöer, Boverket

11.00

Nationellt kunskapsbygge - att tillgodogöra sig och samordna vunna erfarenheter
Göran Lindahl, docent, forskningsledare, Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers

11.30

Nära vård och stora sjukhusinvesteringar - går det ihop?
Christine Hammarling, adj professor, Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers

12.00

Lunch

13.00

Evidensbaserad vårdarkitektur - vad är det?
Roger Ulrich, gästprofessor, Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers

13.30

Hur en investering i bra vårdbyggande kan löna sig
-exempel Neonatal på Karolinska
Lars Naver, överläkare, Tf Patientområdeschef, Karolinska universitetssjukhuset

14.00

Vårdbyggnader för den post antibiotiska eran
Torsten Holmdahl, överläkare, Skånes universitetssjukhus + Lunds Universitet

Investeringar i vårdbyggnader har långsiktiga konsekvenser. Det är därför viktigt att besluten fattas på
så bra kunskapsunderlag som möjligt. Samtidigt har kunskapen om hur vårdarkitektur kan bidra till
patientsäkerhet, vårdens resultat och effektivitet samt patienternas upplevelse av vård vuxit dramatiskt.

14.30

Personcentrerad vård och patientens ökade delaktighet
- konsekvenser för vårdens arkitektur
Helle Wijk, professor, Vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs Universitet

I syfte att belysa och diskutera detta tillsammans med dig som är politiker och beslutsfattare,
presenteras på denna temadag ett antal kunskapsområden som är i snabb utveckling inom svenskt
och internationellt vårdbyggande just nu.

15.00

Patienter i planeringsprocesserna - avgörande inför framtiden
Astrid Hansson, lokalplanerare, Regionfastigheter Skåne, Kirsti Marttila-Gaard, 		
verksamhetsledare vårdavdelningsprocessen, Nya sjukhusområdet Malmö
och Kristina Olsson, patientföreningsrepresentant

15.30

Reflektion och diskussion - investerar vi rätt?

16.00

Slut

Vårdarkitektur

för politiker
Samordnad kunskap
som grund för goda

investeringsbeslut

Nya sjukhuset i Malmö - White Arkitekter

Plats: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hornsgatan 20 i Stockholm.
Tid: 21 mars 2019, kl 10-16. Lokal: Torget.
Deltagande är kostnadsfritt. En enkel lunch och fika ingår. Anmäl deltagare
Vid frågor kontakta: cva.arch@chalmers.se
Politiker i regioner fattar just nu de största investeringsbesluten i vårdbyggnader på många
decennier. Parallellt växer insikten om att vården behöver genomgå omfattande omställningar.
Sjukhusens roll förändras. Framtidens vård spås flytta alltmer ut i samhället, närmare medborgarna.
Patienter erbjuds ökad delaktighet och större ansvar.

•
•
•
•
•
•

Nationellt kunskapsbygge – det händer nu!
Vårdarkitektur, personcentrerad vård och patientens ökade delaktighet
Evidensbaserad vårdarkitektur
Nya vårdbyggnader som en del av omställningen av vården
Vårdbyggnadsinvesteringar och ökad effektivitet, kortare vårdtider och nöjdare patienter
Vårdbyggnader i en tid av ökad antibiotikaresistens

Centrum för vårdens arkitektur (CVA) är en nationell arena för skapande, översättning, utbyte
och spridning av kunskap om vårdarkitektur. CVA bedriver forskning, bidrar till grund- och
vidareutbildning samt anordnar regelbundet öppna temadagar, workshops och seminarier.
CVA ingår i det nationella Aktörsnätverket vårdens byggda miljöer tillsammans med Landstingens
fastighetsråd, Forum vårdbyggnad, PTS och Boverket.
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Information från webbsidan Region Plus – Utvecklingskraft
http://plus.rjl.se/index.jsf?nodeId=31552&nodeType=13

Utvecklingskraft
Utvecklingskraft är en konferens där förbättringsarbeten från hela Sverige presenteras och
sprids. Mötesplatsen Utvecklingskraft syftar till att vara en plattform där vårdens verkliga
förbättringsmöjligheter sätts i fokus av dem som gör jobbet tillsammans med dem som det
görs för.
Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom omsorg, hälso- och sjukvård samt tandvård.
Utvecklingskraft är en nationell mötesplats där du kan ta del av samt även sprida goda
exempel på förbättringsarbete.
Kom till Utvecklingskraft och låt dig inspireras…
"Alla förändringar är inte förbättringar,
men alla förbättringar är förändringar."

Utvecklingskraft 2019 - Program



Utvecklingskraft – 27 maj
Utvecklingskraft – 28 maj

Vi arbetar med att bygga programmet och det kommer att publiceras
under februari 2019.

Utvecklingskraft 2019
– Anmälan
Det är ännu inte möjligt att anmäla sig till Utvecklingskraft 2019. Håll utkik på vår webbplats
och sociala medier för att inte missa någon information.

Priser 2019
Anställd inom Region Jönköpings län
1 dag: 1100 SEK
2 dagar: 1800 SEK
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Anställd inom annan organisation/företag
1 dag: 1500 SEK
2 dagar: 2600 SEK

Var med och Twittra om Utvecklingskraft!
Dela dina tankar och läs om andras på Utvecklingskrafts twitter! Använd hashtag #ukraft, då
kommer ditt inlägg att synas på Utvecklingskrafts webbsida.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 17-28
Tid:

2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§21

Informationsärenden till nämnden


Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1872



Motion - Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991



Motion - Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 153-163
Tid:

2018-11-28, kl 08:00-09:05

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 154

Informationsärenden
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsdirektören:
 Renovering av Mullsjö vårdcentral
 Broddar
 4:e workshopen i Tillsammansarbetet
 Statliga överenskommelser
 Rotavirusvaccination

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. oktober 2018.
Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL2018/1872
Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i
februari.

 Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL2018/1991
Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i
februari.

 Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL2018/1993
Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i
februari.

Informationsärenden till nämnden
Information om Utredning om vårdval ögonsjukvård
Föredragande Jörgen Striem, utredare
Information Återrapport av uppdrag i Budget 2018 - Utvärdering
av vårdplatsneddragningar
Diarienummer: RJL2017/83
Föredragande ?

11

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 153-163
Tid:

2018-11-28, kl 08:00-09:05

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid:

2018-10-23, kl 09:00-14:10

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 208

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens fördelar inkomna motioner enligt följande:
Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus Diarienummer: RJL 2018/1872
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet
Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet
Motion – Parlamentariska nämndens framtid
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm (M)
Ordförande

Ann-Kristin Göransson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid:

2018-10-23, kl 09:00-14:10

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid:

2018-10-09 09:00-14:50

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 193

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt
följande:
Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus Diarienummer: RJL 2018/1872
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet
Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet
Motion – Parlamentariska nämndens framtid
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid:

2018-10-09 09:00-14:50

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191

Maria Frisk
Ordförande §§192-195

O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 84-98
Tid:

2018-08-28 kl. 08:30-11:15

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§94

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 RJL 2018/1872 Motion - Generalplan för våra tre
akutsjukhus
 RJL 2018/1991 Motion - Prioritera psykvården
 RJL 2018/1992 Motion - Stoppa bidragen till Pride
 RJL 2018/1993 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus
 RJL 2018/2083 Motion - Klimatet kan inte vänta - vi
måste börja resa hållbart NU

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande

Per Hansson (L)

Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Mikael Ekvall (V)
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 17-28
Tid:

2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§21

Informationsärenden till nämnden


Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1872



Motion - Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991



Motion - Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 153-163
Tid:

2018-11-28, kl 08:00-09:05

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 154

Informationsärenden
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsdirektören:
 Renovering av Mullsjö vårdcentral
 Broddar
 4:e workshopen i Tillsammansarbetet
 Statliga överenskommelser
 Rotavirusvaccination

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. oktober 2018.
Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL2018/1872
Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i
februari.

 Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL2018/1991
Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i
februari.

 Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL2018/1993
Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i
februari.

Informationsärenden till nämnden
Information om Utredning om vårdval ögonsjukvård
Föredragande Jörgen Striem, utredare
Information Återrapport av uppdrag i Budget 2018 - Utvärdering
av vårdplatsneddragningar
Diarienummer: RJL2017/83
Föredragande ?

20

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 153-163
Tid:

2018-11-28, kl 08:00-09:05

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid:

2018-10-23, kl 09:00-14:10

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 208

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens fördelar inkomna motioner enligt följande:
Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus Diarienummer: RJL 2018/1872
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet
Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet
Motion – Parlamentariska nämndens framtid
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm (M)
Ordförande

Ann-Kristin Göransson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid:

2018-10-23, kl 09:00-14:10

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid:

2018-10-09 09:00-14:50

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 193

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt
följande:
Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus Diarienummer: RJL 2018/1872
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet
Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet
Motion – Parlamentariska nämndens framtid
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid:

2018-10-09 09:00-14:50

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191

Maria Frisk
Ordförande §§192-195

O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 84-98
Tid:

2018-08-28 kl. 08:30-11:15

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§94

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 RJL 2018/1872 Motion - Generalplan för våra tre
akutsjukhus
 RJL 2018/1991 Motion - Prioritera psykvården
 RJL 2018/1992 Motion - Stoppa bidragen till Pride
 RJL 2018/1993 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus
 RJL 2018/2083 Motion - Klimatet kan inte vänta - vi
måste börja resa hållbart NU

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande

Per Hansson (L)

Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

26

Mikael Ekvall (V)
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 17-28
Tid:

2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§21

Informationsärenden till nämnden


Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1872



Motion - Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991



Motion - Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 153-163
Tid:

2018-11-28, kl 08:00-09:05

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 154

Informationsärenden
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsdirektören:
 Renovering av Mullsjö vårdcentral
 Broddar
 4:e workshopen i Tillsammansarbetet
 Statliga överenskommelser
 Rotavirusvaccination

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. oktober 2018.
Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL2018/1872
Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i
februari.

 Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL2018/1991
Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i
februari.

 Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL2018/1993
Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i
februari.

Informationsärenden till nämnden
Information om Utredning om vårdval ögonsjukvård
Föredragande Jörgen Striem, utredare
Information Återrapport av uppdrag i Budget 2018 - Utvärdering
av vårdplatsneddragningar
Diarienummer: RJL2017/83
Föredragande ?
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 153-163
Tid:

2018-11-28, kl 08:00-09:05

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid:

2018-10-23, kl 09:00-14:10

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 208

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens fördelar inkomna motioner enligt följande:
Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus Diarienummer: RJL 2018/1872
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet
Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet
Motion – Parlamentariska nämndens framtid
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm (M)
Ordförande

Ann-Kristin Göransson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid:

2018-10-23, kl 09:00-14:10

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid:

2018-10-09 09:00-14:50

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 193

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt
följande:
Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus Diarienummer: RJL 2018/1872
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet
Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård
Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet
Motion – Parlamentariska nämndens framtid
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid:

2018-10-09 09:00-14:50

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191

Maria Frisk
Ordförande §§192-195

O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 84-98
Tid:

2018-08-28 kl. 08:30-11:15

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§94

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 RJL 2018/1872 Motion - Generalplan för våra tre
akutsjukhus
 RJL 2018/1991 Motion - Prioritera psykvården
 RJL 2018/1992 Motion - Stoppa bidragen till Pride
 RJL 2018/1993 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus
 RJL 2018/2083 Motion - Klimatet kan inte vänta - vi
måste börja resa hållbart NU

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande

Per Hansson (L)

Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Mikael Ekvall (V)
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PROTOKOLL

1(6)

Diarienummer

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 17-28
Tid:

2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Närvarande:

Beslutande:
Rachel De Basso (S) ordförande
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Thomas Bäuml (M)
Övriga:
Lars Wallström, controller § 19
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare

§17

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

§18

Aktuell information


Aktuell information från hälso- och sjukvårdsdirektören
- Vårdplatsförändringar inom psykiatrin på regionens
sjukhus.
- Verksamhet i blodtappningslokal i Nässjö flyttas till
blodbussen fr.o.m. 1 mars 2019.
- Samarbete i BarnOrtopediskt Regionalt Centrum
(BORC).
- Vattenläcka i Eksjö söndag den 3 februari orsakade
stabsläge, analys pågår.
- Samtal förs med Region Östergötland om stöttning inom
kirurgi och ortopedi från Region Jönköpings län.



Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. december 2018. Informationen läggs till
handlingarna.



Information om årshjul för nämnden för folkhälsa och
sjukvård. Årshjulet ska lyftas för diskussion och
omarbetning på kommande presidiesammanträde
den 6 mars.

Sign
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PROTOKOLL

2(6)

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 17-28
Tid:

§19

2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Information om uppföljning av intern
kontrollplan 2018
Lars Wallström informerar om uppföljning av intern kontrollplan
2018 och svarar på frågor inför kommande beslut i ärendet
(RJL 2017/118) § 23. Informationen läggs till handlingarna.

§20

Inkomna remisser, promemorior och motioner
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna.

§21

§22

Informationsärenden till nämnden


Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1872



Motion - Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991



Motion - Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993

Remiss - Nya regler om faderskap och
föräldraskap
Diarienummer: RJL 2018/2359
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Justitiedepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap SOU
2018:68. Region Jönköpings län delar utredningens bedömningar
och ställer sig bakom utredningens förslag.

Sign
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PROTOKOLL

3(6)

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 17-28
Tid:

2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-17
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
§23

Uppföljning av intern kontrollplan 2018
Diarienummer: RJL 2017/118
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2018.
2. Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på
hur verksamheten ska arbeta vidare med de åtgärder som
nämns i rapporten Bemanningsföretag – Kontrollmoment
inom nämnden för folkhälsa och sjukvård.
Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapporter resultaten av de
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den interna
kontrollplan som nämnden beslutat för 2018. Rapporterna
redovisar resultaten av kontrollmomenten samt förslag till
åtgärder där behov finns.
Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Lars Wallström,
controller
 Missiv daterat 2019-01-09
 Uppföljning av intern kontrollplan 2018, rapport
 Nämndens eget kontrollmoment 2018
(bemanningsföretag), rapport
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Sign
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PROTOKOLL

4(6)

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 17-28
Tid:

§24

2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Verksamhetsberättelser 2018
Diarienummer: RJL 2018/232
Verksamhetsberättelser 2018 för Medicinsk vård, Kirurgisk vård,
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Vårdcentralerna Bra Liv
och Folktandvården presenteras vid nämndsammanträdet i
februari.

§25

Skrivelse från patientnämnden - Obalans på
tillgång och efterfrågan på personal i
folktandvården
Diarienummer: RJL 2018/2712
Beslut
Presidiet beslutar
 Att efter vissa justeringar godkänna föreliggande skrivelse
som svar till Patientnämnden.
Sammanfattning
Patientnämnden tillskriver nämnd för folkhälsa och sjukvård om
problem med långa väntetider för tandbehandling. Skälet till den
långa väntetiden uppges vara brist på personal.
Patientnämnden önskar svar avseende vilka rutiner Region
Jönköpings län har för att kvalitetssäkra Folktandvårdens
nuvarande och framtida verksamhet vad gäller rekrytering,
planering och förändrade arbetssätt.
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ordföranden föreslår vissa justeringar av texten i
tjänsteskrivelsen. Presidiet beslutar i enlighet med ordförandens
förslag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
 Skrivelse från Patientnämnden daterad 2018-10-08
Sign
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PROTOKOLL

5(6)

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 17-28
Tid:

2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Beslutet skickas till
Patientnämnden
§26

Kurser och konferenser
Beslut
Presidiet beslutar
 Inbjudan till politikerträff av Neuro Jönköpings län i maj
2019
- Hänvisa föreningen till de inplanerade träffar som sker
kontinuerligt med nämndens ledamöter och
patientföreningar i Jönköpings län.

§27



Konferens Djur, natur och hälsa 2019 den 1-2 april 2019 i
Stockholm
- Avstå från deltagande.



Temadag Vårdarkitektur för politiker den 21 mars 2019 i
Stockholm
- En ledamot från den politiska ledningen och en från
oppositionen får delta.



Konferens Utvecklingskraft 2019 den 27-28 maj 2019 i
Jönköping
- Samtliga nämndens ledamöter ges möjlighet att delta. I
det fall ordinarie ledamot är förhindrad får ersättare delta.

Planering av kommande sammanträden


Internat den 26-27 februari
Framtaget program för dagarna diskuteras.



Sammanträde den 20 mars
Sammanträdet förläggs i lokaler på Värnamo sjukhus.



Presidiesammanträde den 10 april
Dialogmöte med Patientnämnden efter sammanträdet,
kl. 11.00 i sal C på Regionens hus.
Sign
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PROTOKOLL

6(6)

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 17-28
Tid:

§28

2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Kom ihåg
En genomgång av listan görs vid nästa presidiesammanträde.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Sign
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 17-28
Tid:

2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§22

Remiss - Nya regler om faderskap och
föräldraskap
Diarienummer: RJL 2018/2359
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Justitiedepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap SOU
2018:68. Region Jönköpings län delar utredningens bedömningar
och ställer sig bakom utredningens förslag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-17
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 17-28
Tid:

2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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MISSIV
2019-01-17

1(1)

RJL 2018/2359

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Yttrande över betänkande SOU 2018:68
Nya regler om faderskap och
föräldraskap
Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Justitiedepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet beretts möjlighet att yttra sig
över rubricerat betänkande. Region Jönköpings delar utredningens bedömningar
och ställer sig bakom utredningens förslag.

Information i ärendet
I utredningen har ingått att ta ställning till om, och i så fall under vilka
förutsättningar, föräldraskapet för en make eller registrerad partner vid assisterad
befruktning bör presumeras på motsvarande sätt som faderskapet presumeras för
en gift man. Utredningen har även haft i uppdrag att lämna förslag på hur reglerna
om bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta kan moderniseras och
förenklas, bland annat utifrån de möjligheter som digitaliseringen kan erbjuda.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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YTTRANDE
2019-02-27

1(1)

RJL 2018/2359

Justitiedepartementet

Yttrande över betänkandet SOU 2018:68
Nya regler om faderskap och
föräldraskap
Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet beretts möjlighet att yttra sig
över rubricerat betänkande. Region Jönköpings län har tagit del av förslaget och
lämnar följande yttrande.

Yttrande
Region Jönköpings län delar utredningens bedömningar och ställer sig bakom
utredningens förslag.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rachel De Basso
Ordförande

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

Nya regler om faderskap
och föräldraskap

Betänkande av
Utredningen om faderskap och föräldraskap
Stockholm 2018

SOU 2018:68
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SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice.
Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm
Ordertelefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer
För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB
på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).
En kort handledning för dem som ska svara på remiss.
Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2018
ISBN 978-91-38-24854-6
ISSN 0375-250X
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Till statsrådet Heléne Fritzon

Regeringen beslutade den 16 mars 2017 att uppdra åt en särskild utredare att se över delar av föräldrabalkens regler om fastställande av
faderskap och föräldraskap. Utredaren fick också i uppdrag att göra
en översyn av de författningar som handlar om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap.
I uppdraget har ingått att ta ställning till om, och i så fall under
vilka förutsättningar, föräldraskapet för en make eller registrerad
partner vid assisterad befruktning bör presumeras på motsvarande
sätt som faderskapet presumeras för en gift man. Den särskilda utredaren har även haft i uppdrag att lämna förslag på hur reglerna om
bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta kan moderniseras och förenklas, bl.a. utifrån de möjligheter som digitaliseringen
kan erbjuda.
Regeringen utsåg samma dag numera ställföreträdande chefsrådmannen Sofia Jungstedt att vara särskild utredare.
Som sakkunnig i utredningen förordnades från och med den
11 maj 2017 kanslirådet Linnéa Brossner (Justitiedepartementet)
och departementssekreteraren Jenny Munkelt (Socialdepartementet)
och som experter att biträda utredningen förordnades samma dag
den rättsliga experten Marie Ahlqvist Bresle (Skatteverket), familjerättssekreteraren Joakim Blom (Familjerättssocionomernas riksförening, SFR), verksjuristen Jonas Jeppson (Rättsmedicinalverket,
RMV), förbundsjuristen Ylva Lindblom (Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL), juristen Pernilla Krusberg (Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF), utredaren Thomas
Jonsland (Socialstyrelsen) och professorn i civilrätt Anna Singer
(Uppsala universitet). Den 15 september 2017 entledigades Pernilla
Krusberg och förordnades som expert från och med samma dag
utredaren Kerstin Sahlgren (MFoF). Thomas Jonsland entledigades
från och med den 18 september 2017.
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Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den
20 mars 2017 hovrättsassessorn Susanne Stenberg. Som biträdande
sekreterare i utredningen har Sara Fröding Linebäck varit anställd
från och med 12 juli 2018 till och med den 17 augusti 2018.
Utredningen har antagit namnet Utredningen om faderskap och
föräldraskap.
Utredningen får härmed överlämna betänkandet Nya regler om
faderskap och föräldraskap, SOU 2018:68. De sakkunniga och experterna har i huvudsak ställt sig bakom utredningens förslag och därför
anges i betänkandet utredningen i stället för den särskilda utredaren.
Utredningens uppdrag är med detta slutfört.
Stockholm i augusti 2018
Sofia Jungstedt
/Susanne Stenberg
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Vissa förkortningar och begrepp

Allel

En slags ärftlighetsfaktor som
utgör en genetisk markör i en
DNA-analys.

Assisterad befruktning

Befruktning där spermier eller
ägg hanteras utanför kroppen.
Samlingsnamn för metoder för
behandling av barnlöshet.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets
rättigheter från den
20 november 1989

Barnrättskommittén

FN:s barnrättskommitté

Befruktning utanför kroppen

En metod för assisterad befruktning som innebär befruktning
av en kvinnas ägg utanför
hennes kropp, eller införande
av ett befruktat ägg i en
kvinnas kropp. Ett annat namn
på metoden är in vitro
fertilisering (IVF).

bet.

betänkande

BO

Barnombudsmannen
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Dataskyddsförordningen

Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av
den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning)

dir.

kommittédirektiv

DNA

deoxyribonucleic acid
(deoxiribonukleinsyra),
den kemiska beteckningen
på arvsmassa

EU

Europeiska unionen

Europadomstolen

Europeiska domstolen för de
mänskliga rättigheterna

Europakonventionen

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och grundläggande
friheterna från den 4 november
1950

f.

följande sida eller sidor

FB

Föräldrabalken (1949:381)

FN

Förenta nationerna

genetisk förälder

Den person som genom sina
spermier eller ägg bidragit till
barnets tillkomst.
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Vissa förkortningar och begrepp

HSLF-FS

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och
sjukvård, socialtjänst,
läkemedel, folkhälsa m.m.

Heminsemination

En insemination som inte är
utförd inom svensk hälso- och
sjukvård eller vid en behörig
inrättning i utlandet, utan
i stället är utförd på annat sätt,
ofta i hemmet.

Ibid.

På samma ställe

Insemination

En metod för assisterad befruktning som innebär att spermier
förs in i livmodern via vaginan
med tekniska hjälpmedel.

IVF

In vitro fertilisering, se
Befruktning utanför kroppen

IVO

Inspektionen för vård och omsorg

JK

Justitiekanslern

JO

Justitieombudsmannen

Konceptionstid

Den tid under vilken ett barn
kan ha tillkommit.

Make

Part i äktenskap. Begreppet är
könsneutralt och används både
för beskrivning av manlig och
kvinnlig part i ett äktenskap.
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MFoF

Myndigheten för familjerätt
och föräldraskapsstöd

Munskrapsprov

Ett prov av celler skrapade från
insidan av munnen.

NAV

Arbeids- och velferdsetaten är
den norska myndighet som bildades när Norges försäkringskassa, arbetsförmedling och
kommunernas socialtjänst
samlokaliserades.

NFC

Nationellt forensiskt centrum

NJA

Nytt juridiskt arkiv, avdelning I,
med rättsfall från Högsta domstolen.

NJA II

Nytt juridiskt arkiv,
avdelning II, med förarbeten
till lagstiftning.

NOU

Norges offentlige utredninger

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

prop.

Proposition

RB

Rättegångsbalken (1942:740)

RF

Regeringsformen

RFSL

Riksförbundet för homosexuella, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
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RMV

Rättsmedicinalverket

rskr.

Riksdagens skrivelser

rättsgenetisk undersökning

Avser en undersökning som
sker av en enskilds arvsanlag
för utredning av faderskap på
uppdrag av det allmänna.

s.

sida eller sidor

SBC

Statistiska centralbyrån

SKL

Sveriges Kommuner
och Landsting

SOSFS

Socialstyrelsens författningssamling

SOU

Statens offentliga utredningar

SvJT

Svensk juristtidning

Swedac

Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll

Unicef

The United Nations Children’s
Fund, FN:s barnfond
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Uppdraget
Utredningen om faderskap och föräldraskap har haft i uppdrag att
se över delar av föräldrabalkens regler om fastställande av faderskap
och föräldraskap. Uppdraget har haft en tydlig inriktning på tre delområden. I uppdraget har ingått att
• ta ställning till om föräldraskapet för en make eller registrerad partner vid assisterad befruktning bör presumeras på motsvarande sätt
som faderskapet i dag presumeras för en gift man,
• lämna förslag på hur reglerna om bekräftelse av faderskap och
föräldraskap för ogifta kan moderniseras och förenklas, med beaktande av vikten av att fastställda faderskap blir korrekta och de
möjligheter som digitaliseringen kan erbjuda för att förenkla förfarandet,
• göra en översyn av reglerna om rättsgenetisk undersökning vid
utredning av faderskap.

Föräldraskap presumeras på motsvarande sätt
som faderskap när modern är gift
Presumtion om föräldraskap
Utredningen föreslår att föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken (FB) ska presumeras för den kvinna som är gift eller registrerad partner med barnets mor på motsvarande sätt som ett faderskap presumeras för en gift man.
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En föräldraskapspresumtion aktualiserar frågan om likabehandling i den situationen att barnet har tillkommit vid assisterad befruktning med donerade spermier. Utgångspunkten för utredningens
ställningstaganden är att den föräldraskapsrättsliga regleringen ska
vara jämlik och inte utan tungt vägande skäl skilja på personer beroende på sexuell läggning eller kön.
Faderskapspresumtionen bygger på tanken att den i de allra flesta
fall anger den genetiska fadern som barnets rättsliga far. Förutsättningen för faderskapspresumtionen är därmed delvis en annan än
den som skulle gälla för en föräldraskapspresumtion. I fråga om den
förstnämnda presumtionen är det i de flesta fall samlaget – och genetiskt släktskap – som avgör vem som anses som förälder. När det
gäller den andra presumtionen är det den assisterade befruktningen
– och samtycket från en make eller registrerad partner till behandlingen – som avgör vem som anses som förälder. Vid assisterad befruktning för ett gift kvinnligt par är det alltid fråga om donerade
spermier. För ett gift par av olika kön som genomgår en assisterad
befruktning förekommer detta i undantagsfall. Faderskapspresumtionen gäller dock även för den situationen. Reglerna för att tillgodose
ett barns rätt att få kännedom om ursprung är också desamma för
ett barn till ett par av samma kön som för ett barn till ett par av olika
kön. Utredningen anser därför att det inte är ett tungt vägande skäl
mot en föräldraskapspresumtion att donerade spermier alltid används när ett gift par av samma kön får barn eftersom det kan förekomma även i fråga om ett gift par av olika kön och faderskapet då
presumeras för mannen i äktenskapet.
Det finns en risk för att ett föräldraskap som presumeras i framtiden kan komma att hävas om förutsättningarna för föräldraskap
efter en assisterad befruktning inte är uppfyllda. Genom de av riksdagen nyligen antagna reglerna om föräldraskap efter en assisterad
befruktning i utlandet (prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20,
rskr. 2017/18:368) kommer den risken även finnas när ett faderskap
presumeras. En följd av de nya reglerna är att grunderna för att häva
ett faderskap eller föräldraskap blir desamma för par av olika kön
och par av samma kön. Risken för att ett föräldraskap i framtiden
kan komma att hävas kan, mot denna bakgrund, inte anses utgöra ett
tungt vägande skäl mot en föräldraskapspresumtion.
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Sammanfattningsvis anser utredningen att det inte finns tungt
vägande skäl för att behandla föräldraskapet för gifta par olika när
barnet tillkommit genom en assisterad befruktning. En föräldraskapspresumtion bör därför införas. Det innebär att det är äktenskapet som får rättslig verkan för föräldraskapet vid barnets födelse.
Föräldraskapspresumtionen bör utformas på motsvarande sätt som
faderskapspresumtionen. Det ska vara möjligt att häva ett föräldraskap på samma grunder som gäller för hävande av ett faderskap om
barnet tillkommit genom en assisterad befruktning med donerade
spermier. En domstol ska i sådana fall på talan av barnet eller kvinnan
i äktenskapet förklara att kvinnan inte är förälder till barnet. Vidare
föreslås ett antal följdändringar med anledning av införandet av en
föräldraskapspresumtion.
Presumtion om faderskap och moderskap
vid ändrad könstillhörighet1
Utredningen föreslår att ett rättsligt föräldraskap ska presumeras
också när den som har fött ett barn är gift och en av makarna eller
båda har ändrat könstillhörighet.
Enligt utredningen blir det genom föräldraskapspresumtionen
tydligt att äktenskapet också i fall av assisterad befruktning får en
självständig betydelse för rättsligt föräldraskap. Det är därmed inte
en genetisk koppling mellan barnet och den förälder som inte har
fött barnet som utgör den bakomliggande tanken med en sådan
presumtionsregel. Den grundläggande förutsättningen för det rättsliga föräldraskapet är i fall av assisterad befruktning samtycket till
den behandling som barnet har tillkommit genom.
En presumtion bör därför enligt utredningen också gälla när den
som har fött ett barn är gift och en av makarna eller båda har ändrat
könstillhörighet. En sådan ordning innebär att en presumtion gäller
på samma sätt som för par av olika kön och genom utredningens
förslag för par av samma kön som är gifta. I vissa fall kan barnet ha
kommit till genom samlag och i andra fall kan barnet tillkommit
genom assisterad befruktning.
1

Riksdagen har i juni 2018 beslutat att införa särskilda regler om faderskap och moderskap för
situationer där personer får barn efter att någon av dem eller båda har ändrat könstillhörighet
(prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368). Reglerna träder i kraft den 1 januari
2019.
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Faderskaps- och moderskapspresumtionen när en av eller båda
föräldrarna har ändrat könstillhörighet ska utformas på motsvarande
sätt som faderskapspresumtionen. Det ska vara möjligt att häva ett
faderskap eller moderskap på samma grunder som gäller för hävande
av ett faderskap. En domstol ska i sådana fall på talan av barnet eller
mannen eller kvinnan i äktenskapet förklara att maken inte är far
eller mor. Vidare föreslås en följdändring med anledning av införandet av moderskapspresumtionen.

Nytt sätt att bekräfta faderskap och föräldraskap
Formkraven för bekräftelse ändras
En bekräftelse av faderskap görs skriftligen. Utredningen föreslår att
kravet på bevittning av bekräftelsen ska tas bort för bekräftelser som
avser barn som inte har fyllt 18 år. För att säkerställa att en identitetskontroll kan genomföras ska i dessa fall i stället bekräftelsen
alltid göras vid personlig inställelse hos socialnämnden, vilket i de
flesta fall sker även i dag. Bekräftelsen ska, på samma sätt som i dag,
skriftligen godkännas av socialnämnden och modern.
Kravet på bevittning ska finnas kvar för bekräftelser av faderskap
som avser myndiga barn. Liksom i dag ska en sådan bekräftelse skriftligen godkännas av barnet självt.
Utredningen anser att det är lämpligt att formkraven för fastställande av faderskap genom bekräftelse fortsatt regleras i 1 kap.
4 § FB. Liksom i dag kommer, genom hänvisningar till bestämmelsen, samma formkrav att gälla för bekräftelse av föräldraskap enligt
1 kap. 9 § FB och för bekräftelse av moderskap eller faderskap när
en av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet.
Elektronisk bekräftelse ska vara möjlig
Utredningen lämnar förslag som gör det möjligt att bekräfta faderskap eller föräldraskap elektroniskt inom 14 dagar från barnets födelse.
Samma formkrav ska gälla som för en bekräftelse enligt huvudregeln i 1 kap. 4 § FB, med den skillnaden att en elektronisk bekräftelse inte ska godkännas av socialnämnden. Möjligheten att bekräfta
elektroniskt ska gälla om barnet, modern och den som bekräftar
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faderskapet eller föräldraskapet är folkbokförda i Sverige. En ytterligare förutsättning ska vara att modern och den som bekräftar är
myndiga. En elektronisk bekräftelse ska göras i ett system som tillhandahålls och administreras av Skatteverket.
Utredningen gör bedömningen att de formkrav som är nödvändiga för att säkerställa bekräftelsens karaktär som rättshandling kan
uppfyllas genom en elektronisk bekräftelse. Genom kravet på moderns
godkännande kan en elektronisk bekräftelse säkerställa att faderskapet och föräldraskapet fastställs korrekt. Godkännandet innebär
att modern och den som bekräftar faderskapet eller föräldraskapet
ges möjlighet att lämna samstämmiga uppgifter när de är övertygade
om att barnet är deras gemensamma. Det medför enligt utredningens bedömning att en elektronisk bekräftelse i ett sådant fall
innebär att den som bekräftar faderskapet eller föräldraskapet också
kan antas vara far eller förälder. Socialnämndens godkännande ska
därför inte krävas vid elektronisk bekräftelse.
Eftersom en grundläggande förutsättning för att kunna fastställa
ett faderskap eller föräldraskap är att barnet föds levande, anser
utredningen att det inte är en lämplig ordning att en elektronisk bekräftelse ska kunna lämnas före barnets födelse.
Föräldrarna ska ges möjlighet att i samband med en elektronisk
bekräftelse av faderskap eller föräldraskap anmäla gemensam vårdnad om barnet.
Socialnämndens ansvar
Socialnämnden ska fortsatt ha ett ansvar för att barnet får en rättslig
förälder fastställd. Om faderskapet eller föräldraskapet inte har blivit
fastställt inom 14 dagar från barnets födelse ska socialnämndens
skyldighet att utreda faderskapet inträda. Nämnden får ta upp utredningen tidigare. Skatteverket ska underrätta socialnämnden i de fall
ett barn inte har en far eller förälder fastställd på den femtonde dagen.
Enligt utredningen är det inte lämpligt att socialnämndens utredningsskyldighet inträder samtidigt som föräldrar har möjlighet att
elektroniskt bekräfta faderskap eller föräldraskap. Socialnämndens
skyldighet att utreda faderskap bör därför senareläggas. Förslaget
innebär att socialnämndens skyldighet att försöka utreda vem som
är förälder och se till att det fastställs ett faderskap eller föräldraskap
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ska ändras så att det framgår att utredningsskyldigheten inträder vid
den senare tidpunkten. Som tidigare ska gälla att barnet ska stå under
någons vårdnad och ha hemvist här i landet för att utredningsskyldigheten ska gälla. En ändring görs i enlighet med detta i 2 kap.
1 § FB.
Utredningsansvaret är alltså oförändrat jämfört med i dag. Förslaget om elektronisk bekräftelse innebär att många föräldrar inte
kommer att behöva stöd av socialnämnden utan i stället kommer att
använda den nya möjligheten för bekräftelse.

Nya regler om rättsgenetisk undersökning
vid utredning av faderskap
Utredningen föreslår att en ny lag om rättsgenetisk undersökning
ska ersätta lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Med en rättsgenetisk undersökning avses en
undersökning som genomförs av en enskilds arvsanlag på uppdrag
av det allmänna för att utreda en fråga om faderskap. Undersökningen genomförs numera med DNA-analys.
Den nya lagen ska gälla för utredning av faderskap vid domstol
och socialnämnd. Lagen är teknikneutral och uppställer inte krav på
att undersökningen genomförs med en viss metod, exempelvis
DNA-analys av munskrap eller analys av blod.
Lagen innehåller bestämmelser om rättsgenetisk undersökning
för fastställande av faderskap och hävande av faderskap. Beslut om
rättsgenetisk undersökning får avse barnet, modern och den man
som är möjlig far till barnet.
Utredningen kommer fram till att i mål om fastställande av faderskap ska under vissa förutsättningar ett förordnande om rättsgenetisk undersökning för utredning av faderskap på vävnad från en
avliden man få meddelas. Utredningen anser att det i fråga om fastställande av faderskap finns starka skäl att möjliggöra att en sådan
undersökning kan genomföras. Ett förordnande får endast meddelas
om det kan antas att mannen har haft samlag med modern under den
tid barnet kan ha tillkommit. En ytterligare förutsättning för ett
förordnande är att domstolen gör bedömningen att skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär
för den avlidna mannen eller annat motstående intresse.
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Efter att ett faderskap fastställts genom bekräftelse eller dom ska
på samma sätt som i dag domstol få besluta om rättsgenetisk undersökning under förutsättning att det har kommit fram en ny omständighet som ger anledning att anta att någon annan man än den
som har fastställts vara far har haft samlag med modern under den
tid barnet kan ha tillkommit. Utredningen anser inte att möjligheten
att förordna om en ny rättsgenetisk undersökning bör utvidgas. En
man som med hjälp av en äldre teknik har blivit utesluten som far till
ett visst barn kommer även med en förnyad undersökning med
DNA-analys att uteslutas som far. Resultatet av en ny undersökning
medför därmed i praktiken främst en möjlighet att häva ett tidigare
fastställt faderskap. Mot den bakgrunden anser utredningen att de
avvägningar som lagstiftaren tidigare har gjort, att den vetenskapliga
utvecklingen beträffande undersökningar i sig inte bör utgöra ett
tillräckligt skäl för ett förordnande om ny undersökning, fortfarande
gör sig gällande.
Den nya lagen innehåller också bestämmelser bl.a. om behörig
domstol, hur beslut överklagas och om handläggningen vid domstol.
Det finns regler om att domstol kan förelägga vite eller besluta om
biträde av Polismyndigheten för att säkerställa att det finns effektiva
medel för att utreda faderskap.
Kostnaden för provtagning och rättsgenetisk undersökning enligt
den nya lagen och när socialnämnd initierar en sådan undersökning
enligt 2 kap. 6 § FB ska betalas av allmänna medel.
Rättsmedicinalverket ska vara den enda aktör som ska utföra
rättsgenetiska undersökningar på uppdrag av det allmänna. Skälet är
främst svårigheter i fråga om behovet av uppföljning och tillsyn för
att tillgodose kravet på rättssäkerhet, om fler aktörer än Rättsmedicinalverket kan anlitas av socialnämnd och domstol. Verksamheten
ska vara anslagsfinansierad i stället för avgiftsfinansierad. Det betyder bl.a. att kostnaden för rättsgenetiska undersökningar som krävs
för att uppfylla det statliga åtagandet att utreda frågor om faderskap
i sin helhet kommer att bäras av staten.

29

75

Sammanfattning

SOU 2018:68

Konsekvenser
Införande av en föräldraskapspresumtion
Förslaget bedöms få positiva konsekvenser för kvinnliga gifta par
och kvinnor som är registrerade partner samt de gifta par där en av
eller båda makarna har ändrat könstillhörighet när ett barn föds.
Föräldraskapet kommer nämligen i samtliga dessa fall att presumeras
i stället för att fastställas genom bekräftelse eller dom. Barn till gifta
föräldrar kommer att behandlas mer lika och förslaget kan innebära
positiva konsekvenser för barn.
Förslaget påverkar endast en förhållandevis liten del av det antal
utredningar som socialnämnderna genomför totalt sett varje år.
Utredningen bedömer därmed att förslaget för kommunernas del får
begränsade konsekvenser.
Nytt sätt att bekräfta faderskap och föräldraskap
Förslaget får positiva konsekvenser för majoriteten av alla barn som
föds i Sverige när modern är ogift. Det betyder att förslaget berör
drygt 45 000 barn och deras föräldrar varje år. Faderskap och föräldraskap kommer att kunna bekräftas elektroniskt i dessa fall i stället för vid ett besök hos socialnämnden. Förslaget innebär även en
ökad tillgänglighet och lägre kostnader för föräldrar. För barn kan
förslaget innebära positiva konsekvenser. Om bekräftelse görs elektroniskt kommer fler barn än i dag att få faderskapet eller föräldraskapet registrerat i folkbokföringen i nära anslutning till barnets
födelse. Det är en påtagligt kortare tid än vad som i dag gäller för
exempelvis bekräftelse av föräldraskap.
De förenklingar som föreslås innebär att socialnämndernas sammantagna kostnader för ärendehanteringen beräknas minska med i
vart fall 90 miljoner kronor. Beräkningen kan påverkas av flera olika
faktorer, exempelvis lönekostnad och hur varje enskild socialnämnd
handlägger utredningar av faderskap. Beroende på hur beräkningen
görs kan besparingen bedömas uppgå till så mycket som 190 miljoner kronor.
Skatteverket ska ansvara för att ta fram en funktion för elektronisk bekräftelse. Inför att lagändringarna träder i kraft ska Skatteverket ges i uppdrag att ta fram en säker process för e-tjänsten för
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elektronisk bekräftelse. Kostnaden för att utveckla en teknisk lösning för att hantera elektroniska bekräftelser beräknas uppgå till
20 miljoner kronor. Den uppskattade årliga förvaltningskostnaden
är cirka 6 miljoner kronor. Medlen kan tas från utgiftsområde 25 (Allmänna bidrag till kommuner), ett anslag som finansieras genom de
minskade kostnader som följden blir för kommunerna när den nuvarande hanteringen hos socialnämnderna för motsvarande ärenden
uteblir.
Nya regler om rättsgenetisk undersökning
En rättsgenetisk undersökning blir aktuell för ungefär två procent
av alla nyfödda barn. Det innebär att ungefär 2 300 barn och deras
föräldrar årligen berörs av förslaget. Förslaget kan innebära positiva
konsekvenser för barn.
Förslaget att Rättsmedicinalverket ska vara den aktör som ska
utföra rättsgenetiska undersökningar på uppdrag av det allmänna
och att verksamheten ska vara anslagsfinansierad innebär att de undersökningar som socialnämnd tar initiativ till inte kommer att belasta
den kommunala budgeten. Förslaget bedöms minska de kommunala
kostnaderna nationellt sett med omkring 10 miljoner kronor. Samtidigt föreslås att den rättsgenetiska verksamheten vid Rättsmedicinalverket finansieras genom anslag och att medel tas från utgiftsområde 25 (Allmänna bidrag till kommuner). Bedömningen görs
därför att förslaget om anslagsfinansiering sammantaget inte innebär
någon ekonomisk konsekvens för det allmänna.

Ikraftträdande
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
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Remit
The Paternity and Parenthood Inquiry has had the remit of reviewing
parts of the rules of the Children and Parents Code on establishing
paternity and parenthood. Our remit has had a clear focus on three
areas. Our remit has included:
• considering whether the parenthood of a spouse or registered
partner should be presumed in cases of assisted fertilisation in the
same way as how paternity is currently assumed for a married
man;
• presenting proposals for how the rules for acknowledgement of
paternity and parenthood for unmarried persons can be modernised and simplified, taking account of the importance of an
establishment of paternity being correct and the possibilities of
simplifying the procedure offered by digitalisation;
• carrying out a review of the regulations on forensic genetic
examinations in the investigation of paternity.

Parenthood is presumed in the same way as paternity
when the mother is married
Presumption of parenthood
The Inquiry proposes that parenthood under Chapter 1, Section 9
of the Children and Parents Code should be presumed for the
woman who is married to or the registered partner of the child’s
mother in the same way as paternity is presumed for a married man.
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A presumption of parenthood raises the question of equal treatment in the situation where the child has been conceived through
assisted fertilisation with donated sperm. The starting point for the
positions taken by the Inquiry is that the regulation of parenthood
must be equal and must not distinguish between people on account
of sexual orientation or sex unless there are particularly strong
reasons to do so.
The presumption of paternity builds on the idea that in the vast
majority of cases it specifies the genetic father as the child’s legal
father. So the situation for the presumption of paternity differs to
some extent from what would apply to a presumption of parenthood. Regarding the first presumption, it is in most cases the sexual
intercourse – and genetic relationship – that determines who is
considered to be a parent. When it comes to the second presumption,
it is the assisted fertilisation – and the consent given by the mother’s
spouse or registered partner to the treatment – that determines who
is considered to be a parent. Assisted fertilisation for a married
female couple always involves donated sperm. As regards a differentsex married couple who undergo assisted fertilisation, this happens
in exceptional cases. However, the presumption of paternity also
applies to that situation. The rules for satisfying a child’s right to
find out about its origins are also the same for a child of a same sex
couple as for a child of a different-sex couple. The Inquiry therefore
considers that the fact donated sperm are always used when a samesex couple have a child is not a strong reason against a presumption
of parenthood since that can also be the case regarding a married
different-sex couple and then paternity is always presumed for the
man in the marriage.
There is a risk that a parenthood presumed in the future may be
set aside if the requirements for parenthood after assisted
fertilisation have not been met. The rules recently adopted by the
Riksdag (Swedish Parliament) on parenthood after assisted
fertilisation
abroad
(Govt
Bill 2017/18:155,
Committee
Report 2017/18:SoU20, Riksdag Comm. 2017/18:368) mean that
this risk will also exist when paternity is presumed. One result of the
new rules is that the grounds for setting aside paternity or
parenthood will be the same for different-sex couples and same-sex
couples. In view of this, the risk that a parenthood may be set aside
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in the future cannot be considered a strong reason against a
presumption of parenthood.
To sum up, the Inquiry considers that there are no strong reasons
for treating parenthood for married couples differently when a child
has been conceived through assisted fertilisation. A presumption of
parenthood should therefore be introduced. This means that it is the
marriage that has legal effect for parenthood on the birth of the
child.
The presumption of parenthood should be framed in the same
way as the presumption of paternity. It should be possible to set
aside a parenthood on the same grounds as apply to setting aside a
paternity if the child has been conceived through assisted fertilisation with donated sperm. In such cases a court should declare in
an action brought by the child or the woman in the marriage that the
woman is not a parent of the child. In addition, a number of
consequential amendments are proposed on account of the introduction of a presumption of parenthood.
Presumption of paternity and maternity when a parent
has changed their gender1
The Inquiry proposes that a legal parenthood should also be assumed
when a person who has given birth to a child is married and one or
both of the spouses have changed their gender.
In the view of the Inquiry, the presumption of parenthood makes
it clear that marriage is also of free-standing importance for legal
parenthood in cases of assisted fertilisation. This means that it is not
the genetic link between the child and the parent who did not give
birth to the child that is the idea underlying this presumption rule.
The fundamental requirement for legal parenthood in cases of assisted
fertilisation is consent to the treatment through which the child has
been conceived.
In the view of the Inquiry, a presumption should therefore also
apply when the person who has given birth to a child is married and
one or both of the spouses have changed gender. This arrangement
1

The Riksdag decided in June 2018 to introduce special regulations on paternity and maternity
for situations in which persons have children after one or both of them have changed their gender
(Govt Bill 2017/18:155, Committee Report 2017/18:SoU20, Riksdag Comm. 2017/18:368). The
regulations enter into force on 1 January 2019.
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means that a presumption applies in the same way for different-sex
couples and, through the Inquiry’s proposal, for same-sex couples
who are married. In some cases the child may have been conceived
through sexual intercourse and in other cases the child may have
been conceived through assisted fertilisation.
The presumption of paternity and maternity when one or both
parents have changed gender should be framed in the same way as
the presumption of paternity. It should be possible to set aside
paternity or maternity on the same grounds as apply to the setting
aside of paternity. In such cases a court should declare in an action
brought by the child or the man or the woman in the marriage that
the man or woman is not a father or mother of the child. In addition,
a consequential amendment is proposed on account of the introduction of a presumption of maternity.

New way of confirming paternity and parenthood
Change of formal requirements for acknowledgement
An acknowledgement of paternity is made in writing. The Inquiry
proposes removing the witnessing requirement for acknowledgements that relate to children who have not attained 18 years. To
ensure that an identity check can be performed, the acknowledgements in these cases should instead always be made at a personal visit
to the municipal social welfare committee, as also happens in most
cases today. The acknowledgement should, in the same way as today,
be accepted in writing by the social welfare committee and the
mother.
The witnessing requirement should be retained for acknowledgements of paternity regarding children who are legally competent. As
is the case today, the acknowledgement should be accepted in
writing by the child itself.
The Inquiry considers that it is appropriate to continue to
regulate the formal requirements for the establishment of paternity
by acknowledgement in Chapter 1, Section 4 of the Children and
Parents Code. As is the case today, the same formal requirements
will also apply, through references to that provision, to
acknowledgement of parenthood under Chapter 1, Section 9 of the
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Children and Parents Code and for acknowledgement of maternity
and paternity when one or both parents have changed gender.
Electronic acknowledgement should be possible
The Inquiry presents a proposal that makes it possible to confirm
paternity or parenthood electronically within 14 days of the birth of
the child.
The same formal requirements as under the main rule in Chapter 1,
Section 4 of the Children and Parents Code should apply, with the
difference that an electronic acknowledgement will not have to be
accepted by the social welfare committee. The possibility of
acknowledging electronically should apply if the child, the mother
and the person acknowledging paternity or parenthood are registered
as being resident in Sweden. A further requirement should be that
the mother and the person making the acknowledgement are legally
competent. An electronic acknowledgement should be made in a
system provided and administered by the Swedish Tax Agency.
The Inquiry makes the assessment that the formal requirements
that are necessary to ensure the character of the acknowledgement
as an act with legal consequences can be met through an electronic
acknowledgement. The requirement of the mother’s approval means
that an electronic acknowledgement can ensure that paternity and
parenthood are established correctly. The approval means that the
mother and the person acknowledging paternity or parenthood are
able to provide concordant information when they are convinced
that the child is their common child. As a result, the Inquiry make
the assessment that an electronic acknowledgement in cases of this
kind means that the person acknowledging paternity or parenthood
can also be assumed to be the father or parent. Therefore an approval
by the social welfare committee should not be required in cases of
electronic acknowledgement.
Since paternity or parenthood can only be established if the child
is born alive, the Inquiry considers that it is not appropriate to have
a system in which an electronic acknowledgement can be made
before the birth of the child.
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Parents should be able to register joint custody of the child in
conjunction with an electronic acknowledgement of paternity or
parenthood.
Responsibilities of the social welfare committee
The social welfare committee should continue to have a responsibility
for establishing a legal parent of the child. If paternity or parenthood
has not been established within 14 days from the birth of the child,
the social welfare committee’s obligation to investigate paternity
comes into effect. The committee may take up the investigation at
an earlier point. The Swedish Tax Agency should notify the social
welfare committee in cases where a father or parent has not been
established on the fifteenth day.
In the view of the Inquiry it is not appropriate for the social
welfare committee’s obligation to conduct an inquiry to come into
effect while parents are able to acknowledge paternity or parenthood
electronically. The social welfare committee’s obligation to investigate paternity should therefore be deferred. The Inquiry’s proposal
is that the social welfare committee’s obligation to investigate who
is the parent and to ensure that paternity or parenthood is established
should be altered to state that the obligation to conduct an investigation comes into effect at the later point in time. As before, the
obligation to conduct an investigation should only apply if the child
is in someone’s custody and has its habitual residence in Sweden. An
amendment to this effect is proposed to Chapter 2, Section 1 of the
Children and Parents Code.
So, the obligation to conduct an investigation is unchanged compared with the present position. The proposal for electronic
acknowledgement means that many parents will not need the support
of the social welfare committee and will use the new option for
acknowledgement instead.
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New regulations on forensic genetic examinations
in the investigation of paternity
The Inquiry proposes a new act on forensic genetic examinations to
replace the Act concerning blood tests etc. in the investigation of
paternity (1958:642). A forensic genetic examination means an
examination that is conducted on a person’s genes on behalf of the
public authorities in order to investigate the question of paternity.
This examination is now conducted by DNA analysis.
The new act should apply to the investigation of paternity by
courts and social welfare committees. The act is technology neutral
and does not require the examination to be conducted using a certain
method, for example DNA analysis of oral swabs or blood analysis.
The act contains provisions on forensic genetic examinations for
the establishment of paternity and setting aside of paternity. An
order for a forensic genetic examination can refer to the child, the
mother and the man who is a possible father of the child.
The Inquiry has concluded that in cases concerning the establishment of paternity it should be possible, under certain circumstances,
to order a forensic genetic examination of tissue from a deceased
man for investigation of paternity. The Inquiry considers that there
are strong reasons to enable such an examination to be conducted
regarding the establishment of paternity. It should only be possible
to make an order if it can be assumed that the man did have sexual
intercourse with the mother during the period when the child could
have been conceived. An additional requirement for an order should
be that the court makes the assessment that the reasons for the order
outweigh the intrusion or other detriment that it entails for the
deceased man or some other opposing interest.
After paternity has been established through an acknowledgement or a judgment, a court should be able, in the same way as at
present, to order a forensic genetic examination provided that some
new fact has emerged that gives reason to assume that some man
other than the man who has been established to be the father did
have sexual intercourse with the mother during the period when the
child may have been conceived. The Inquiry does not consider that
the possibility of ordering a new forensic genetic examination
should be expanded. A man who has been ruled out as the father of
a particular child using older technology will also be ruled out as the
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father in a new examination using DNA analysis. This means that
the result of a new examination will, in practice, mainly be a possibility of setting aside paternity established previously. The Inquiry
considers, against this background, that the balance between opposing
interests previously decided by the legislator, to the effect that
scientific progress regarding examinations should not, in itself, be a
sufficient reason for ordering a new examination still holds.
The new act also contains provisions about the competent court,
how to appeal orders and court proceedings. It contains regulations
that a court can impose a conditional financial penalty and order the
assistance of the Swedish Police Authority as to ensure that there
are effective means of investigating paternity.
The costs of testing and a forensic genetic examination under the
new act and when the social welfare committee initiates such an
examination under Chapter 2, Section 6 of the Children and Parents
Code should be paid from public funds.
The National Board of Forensic Medicine should be the only
actor to carry out forensic genetic examinations on behalf of the
public institutions. The main reason is difficulties regarding the need
for follow-up and supervision to satisfy the requirement of legal
certainty if more actors than the National Board of Forensic Medicine can be engaged by social welfare committees and courts. This
service should be financed by appropriations instead of by charges.
One consequence is that the full cost of the forensic genetic examinations required to fulfil the state undertaking to investigate questions
of paternity will be met by the State.

Impacts
Introduction of presumption of parenthood
The proposal is judged to have a positive impact for female married
couples, women who are registered partners and married couples
where one or both of the spouses have changed gender when a child
is born. This is because parenthood will be presumed in all these cases
instead of being established by an acknowledgement or judgment.
Children of married parents will be treated more equally and the
proposal can have positive impacts for children.
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The proposal only affects a relatively small proportion of the total
number of investigations carried out by social welfare committees
each year. The Inquiry therefore makes the assessment that the proposal will have limited impacts for the municipalities.
New way of confirming paternity and parenthood
The proposal will have positive impacts for the majority of all
children born in Sweden to an unmarried mother. This means that
the proposal affects more than 45 000 children and their parents
every year. It will be possible to acknowledge paternity and parenthood electronically in these cases instead of at a visit to the social
welfare committee. The proposal also means greater accessibility and
lower costs for parents. For children it can have practical impacts. If
acknowledgements are made electronically, paternity or parenthood
of more children than at present will be registered in the population
register shortly after their birth. This is a clearly shorter time than at
present for acknowledgements of parenthood, for example.
The simplifications proposed mean that the aggregate costs of
social welfare committees for handling these cases are estimated to
decrease by, at any rate, SEK 90 million. This estimate can be
affected by several factors, for instance pay costs and how individual
social welfare committees process investigations of paternity.
Depending on how the estimate is made, the saving can be put at as
much as SEK 190 million.
The Swedish Tax Agency should be responsible for producing a
function for electronic acknowledgement. Ahead of the entry into
force of the legislative amendments the Swedish Tax Agency should
be commissioned to produce a secure e-service for electronic
acknowledgement. The cost of developing a technical solution to
handle electronic acknowledgements is estimated at SEK 20 million.
The estimated annual administrative cost is around SEK 6 million.
These funds can be taken from expenditure area 25 (General grants
to local government), an appropriation that is financed by the
resulting reduction in costs for the municipalities when the work
currently done by the social welfare committees in corresponding
cases comes to an end.
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New regulations for forensic genetic examinations
A forensic genetic examination is carried out for around 2 per cent
of all new-born children. This means that around 2 300 children and
their parents are affected by this proposal each year. The proposal
can have positive impacts for children
The proposal that the National Board of Forensic Medicine
should be the actor to perform forensic genetic examinations on
behalf of the public authorities and that this service should be
financed by an appropriation means that the examinations initiated
by social welfare committees will not be a charge on municipal
budgets. This proposal is expected to reduce municipal costs nationally by around SEK 10 million. At the same time, the Inquiry
proposes financing the forensic genetic service at the National Board
of Forensic Medicine from appropriations and taking the funds from
expenditure area 25 (General grants to local government). The assessment made is therefore that, in aggregate, this proposal for financed
from an appropriation will not have any financial impact for the
public authorities.

Entry into force
The new regulations are proposed to enter into force on 1 January
2021.
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1.1

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken1
dels att rubriken närmast före 3 kap. 14 § ska utgå,
dels att nuvarande 3 kap. 14 § ska betecknas 3 kap. 19 §,
dels att 1 kap. 3, 4, 9, 10, 13 och 14 §§, 2 kap. 1, 6, 8 a och 9 §§ och
3 kap. 3, 4 och den nya 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken till 3 kap. ska lyda ”Vissa bestämmelser om
rättegången i mål om faderskap och föräldraskap”,
dels att det ska införas fjorton nya paragrafer, 1 kap. 4 a, 4 b, 9 a
och 11 a–11 e §§ och 3 kap. 2 a och 14–18 §§ och närmast före 3 kap.
14 och 19 §§ nya rubriker av följande lydelse.
Lydelse enligt SFS 2018:12792

Föreslagen lydelse

1 kap.
3§
Om det inte är fråga om fall
Om det inte är fråga om fall
som avses i 1 § eller om rätten som avses i 1 § eller 9 § första
har meddelat förklaring enligt stycket eller om rätten har med2 § första stycket, fastställs delat förklaring enligt 2 § första
faderskapet genom bekräftelse stycket eller 9 a §, fastställs
eller dom. I fall som avses i 9 § faderskapet genom bekräftelse
fastställs i stället föräldraskapet eller dom. I fall som avses i 9 §
för en kvinna.
andra och tredje styckena fastställs i stället föräldraskapet för
en kvinna.
1

Balken omtryckt 1995:974.
Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368, reglerna träder i kraft den 1 januari
2019.
2
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Faderskap eller föräldraskap fastställs dock inte om
1. modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller om modern har genomgått en insemination eller
befruktning utanför kroppen vid en behörig inrättning i utlandet och
barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn,
2. modern vid behandlingen var en ensamstående kvinna enligt
1 kap. 5 § lagen om genetisk integritet m.m., och
3. det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att
barnet har tillkommit genom behandlingen.
Andra stycket hindrar inte att spermiedonatorn bekräftar faderskapet.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §3
En bekräftelse av faderskap
En bekräftelse av faderskap
görs skriftligen och ska bevittnas för ett barn som inte har fyllt 18 år
av två personer. Bekräftelsen ska görs skriftligen vid personlig
skriftligen godkännas av social- inställelse hos socialnämnden.
nämnden och av modern eller en Bekräftelsen ska skriftligen godsärskilt förordnad vårdnads- kännas av socialnämnden och av
havare för barnet. Är barnet modern eller en särskilt förordmyndigt ska bekräftelsen i stället nad vårdnadshavare för barnet.
godkännas av barnet självt. Social- Socialnämnden får lämna sitt
nämnden får lämna sitt god- godkännande endast om det kan
kännande endast om det kan antas att mannen är far till
antas att mannen är far till barnet. barnet.
Bekräftelsen får göras även före barnets födelse.
Om det senare visar sig att den
En bekräftelse av faderskap för
som har lämnat bekräftelsen inte ett myndigt barn görs skriftligen
är far till barnet, ska rätten för- och ska bevittnas av två personer.
klara att bekräftelsen saknar ver- Bekräftelsen ska skriftligen godkan mot honom.
kännas av barnet självt.
Det finns särskilda bestämmelser om elektronisk bekräftelse av
faderskap i 4 a §.
3

Senaste lydelse 2014:377.
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4a§
En bekräftelse av faderskap får
göras elektroniskt, om
1. barnet är folkbokfört i
Sverige, och
2. modern och mannen är
myndiga och folkbokförda i
Sverige.
En bekräftelse ska göras inom
14 dagar från barnets födelse. Bekräftelsen ska godkännas elektroniskt av modern.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om en elektronisk bekräftelse.
4b§
Om det senare visar sig att den
som har lämnat bekräftelsen inte
är far till barnet, ska rätten förklara att bekräftelsen saknar verkan mot honom.
Lydelse enligt SFS 2018:12794

Föreslagen lydelse
9§
Om modern vid ett barns
födelse är gift med en kvinna eller
registrerad partner, ska hennes
make eller registrerade partner anses som barnets förälder. Detsamma gäller, om moderns make
eller registrerade partner är avliden och barnet föds inom sådan
tid efter kvinnans död att barnet
kan ha tillkommit dessförinnan.

4

Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368, reglerna träder i kraft den 1 januari
2019.
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Om modern har genomgått
en insemination eller befruktning utanför kroppen enligt 6
eller 7 kap. lagen (2006:351) om
genetisk integritet m.m. med
samtycke av en kvinna som var
moderns make, registrerade partner eller sambo och det med hänsyn till samtliga omständigheter
är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen, ska
den som har lämnat samtycket
anses som barnets förälder.
Första stycket gäller även om
inseminationen eller befruktningen utanför kroppen har utförts vid en behörig inrättning i
utlandet och barnet har rätt att ta
del av uppgifter om spermiedonatorn.
Ett föräldraskap enligt denna
paragraf fastställs genom bekräftelse eller dom. Det som sägs i
4 § om bekräftelse av faderskap
tillämpas också i fråga om bekräftelse av ett sådant föräldraskap.

Om modern med samtycke av
en kvinna som är hennes sambo
har genomgått en insemination
eller befruktning utanför kroppen enligt 6 eller 7 kap. lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m. och det med hänsyn till
samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit
genom behandlingen, ska den
som har lämnat samtycket anses
som barnets förälder.
Andra stycket gäller även om
inseminationen eller befruktningen utanför kroppen har utförts vid en behörig inrättning i
utlandet och barnet har rätt att ta
del av uppgifter om spermiedonatorn.
Ett föräldraskap enligt andra
eller tredje stycket fastställs genom
bekräftelse eller dom. Det som
sägs i 4–4 b §§ om bekräftelse av
faderskap tillämpas också i fråga
om bekräftelse av ett sådant föräldraskap.
9a§
Rätten ska förklara att kvinnan i äktenskapet eller det registrerade partnerskapet inte är förälder
till barnet, om modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen och
1. kvinnan inte har samtyckt
till behandlingen,
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2. behandlingen inte har utförts enligt 6 eller 7 kap. lagen
(2006:351) om genetisk integritet
m.m. eller behandlingen inte har
utförts vid en behörig inrättning i
utlandet eller barnet inte har rätt
att ta del av uppgifter om spermiedonatorn, eller
3. det med hänsyn till samtliga
omständigheter inte är sannolikt
att barnet har tillkommit genom
behandlingen.
Om kvinnan i äktenskapet
eller det registrerade partnerskapet
godkänner en mans eller annan
kvinnas bekräftelse av faderskapet
eller föräldraskapet och har i fråga
om bekräftelsen bestämmelserna i
4 § iakttagits, ska därigenom anses
fastställt att kvinnan i äktenskapet
eller det registrerade partnerskapet
inte är barnets förälder. Bekräftelsen ska dock i detta fall
alltid vara skriftligen godkänd av
modern.
10 §
Om en man föder ett barn
Om en man föder ett barn
gäller 11–14 §§. Föder en kvinna gäller 11–14 §§. Föder en kvinna
ett barn gäller 13 och 14 §§ för en ett barn gäller 11 a–11 e §§ för
person som uppfyller villkoren hennes make, om maken har ändenligt 5 eller 8 §, om den perso- rat könstillhörighet, och 13 och
nen har ändrat könstillhörighet.
14 §§ för en annan person som
uppfyller villkoren enligt 5 eller
8 §, om den personen har ändrat
könstillhörighet.
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11 a §
Om den som har fött barnet är
gift med en man vid barnets
födelse, ska mannen anses som far
till barnet. Detsamma gäller, om
maken har avlidit och barnet föds
inom sådan tid efter mannens död
att barnet kan ha tillkommit dessförinnan.
Om den som har fött barnet är
gift med en kvinna vid barnets
födelse, ska kvinnan anses som
mor till barnet. Detsamma gäller
om maken är avliden och barnet
föds inom sådan tid efter kvinnans
död att barnet kan ha tillkommit
dessförinnan. För kvinnan gäller
dock det som i andra kapitel i
denna balk och i andra författningar sägs om far och faderskap.
11 b §
Rätten ska förklara att den
man eller kvinna i äktenskapet
som inte har fött barnet inte är far
eller mor till barnet, om
1. det är utrett att den som har
fött barnet har haft samlag med
annan än maken under tid då
barnet kan ha tillkommit och det
med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har
tillkommit genom samlaget,
2. det på grund av barnets
arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att
mannen eller kvinnan inte är far
eller mor till barnet, eller
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3. barnet har tillkommit före
äktenskapet eller under det att
makarna levde åtskilda och det
inte är sannolikt att makarna har
haft samlag med varandra under
tid då barnet kan ha tillkommit.
11 c §
Rätten ska förklara att kvinnan
eller mannen i äktenskapet inte är
mor eller far till barnet, om den
som har fött barnet har genomgått
en insemination eller befruktning
utanför kroppen och
1. kvinnan eller mannen inte
har samtyckt till behandlingen,
2. behandlingen inte har utförts enligt 6 eller 7 kap. lagen
(2006:351) om genetisk integritet
m.m. eller behandlingen inte har
utförts vid en behörig inrättning i
utlandet eller barnet inte har rätt
att ta del av uppgifter om spermiedonatorn, eller
3. det med hänsyn till samtliga
omständigheter inte är sannolikt
att barnet har tillkommit genom
behandlingen.
11 d §
Om mannen eller kvinnan i
äktenskapet skriftligen godkänner
annan mans eller kvinnas bekräftelse av faderskapet, moderskapet
eller föräldraskapet och har i fråga
om bekräftelsen bestämmelserna i
4 § iakttagits, ska därigenom anses
fastställt att mannen eller kvinnan
i äktenskapet inte är far eller mor
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till barnet. Bekräftelsen ska dock i
detta fall alltid vara skriftligen godkänd av den som har fött barnet.
11 e §
Om rätten har meddelat förklaring enligt 11 b eller 11 c §, ska
faderskapet eller moderskapet fastställas enligt 13 eller 14 §.
13 §
En man som uppfyller villkoren enligt 5 eller 8 § ska anses som
far till barnet.
Ett faderskap enligt första
Ett faderskap enligt första
stycket fastställs genom bekräf- stycket fastställs genom bekräftelse eller dom. Det som sägs i telse eller dom. Det som sägs i
4 § om bekräftelse av faderskap 4–4 b §§ om bekräftelse av fadertillämpas även i detta fall.
skap tillämpas även i detta fall.
Vid tillämpningen av 4, 5 och
Vid tillämpningen av 4, 4 a,
8 §§ ska det som sägs om en mor 5 och 8 §§ ska det som sägs om
gälla för en man enligt 11 §.
en mor gälla för en man enligt
11 §.
14 §
En kvinna som uppfyller villkoren enligt 5 eller 8 § ska anses som
mor till barnet. För kvinnan gäller dock det som i andra kapitel i
denna balk och i andra författningar sägs om far och faderskap.
Ett moderskap enligt första
Ett moderskap enligt första
stycket fastställs genom bekräf- stycket fastställs genom bekräftelse eller dom. Det som sägs i telse eller dom. Det som sägs i
4 § om bekräftelse av faderskap 4 och 4 a §§ om bekräftelse av
tillämpas också i fråga om be- faderskap tillämpas också i fråga
kräftelse av ett sådant moder- om bekräftelse av ett sådant
skap.
moderskap.
Vid tillämpningen av 4, 5 och
Vid tillämpningen av 4, 4 a,
8 §§ ska det som sägs om en mor 5 och 8 §§ ska det som sägs om
gälla för en man enligt 11 §.
en mor gälla för en man enligt
11 §.
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Föreslagen lydelse

2 kap.
1§
Skall inte enligt 1 kap. 1 § en
Om en viss man inte ska anses
viss man anses som far till ett barn som far enligt 1 kap. 1 § eller en
som står under någons vårdnad, är viss kvinna inte ska anses som
socialnämnden skyldig att för- förälder enligt 1 kap. 9 § första
söka utreda vem som är far till stycket till ett barn, är socialbarnet och se till att faderskapet nämnden skyldig att försöka utfastställs, om barnet har hemvist reda vem som är far till barnet
i Sverige.
och se till att faderskapet fastställs, om
1. barnet är 14 dagar gammalt,
2. barnet står under någons
vårdnad och
3. barnet har hemvist i Sverige.
6§
Socialnämnden bör verka för
Socialnämnden bör verka för
att blodundersökning äger rum att en rättsgenetisk undersökning
beträffande modern, barnet och äger rum beträffande barnet,
den som kan vara fader till modern och den som kan vara far
barnet, om denne begär det eller till barnet, om denne begär det
anledning finns till antagande att eller det finns anledning att anta
modern haft samlag med mer än att modern haft samlag med mer
en man under tid då barnet kan än en man under tid då barnet
vara avlat.
kan ha tillkommit.
8 a §5
Om det kan antas att en kvinna
Om det kan antas att en
skall anses som förälder enligt kvinna ska anses som förälder
1 kap. 9 § till ett barn som står enligt 1 kap. 9 § andra eller tredje
under någons vårdnad och som stycket till ett barn som står under
har hemvist i Sverige, är social- någons vårdnad och som har
nämnden skyldig att försöka ut- hemvist i Sverige, är socialnämnreda om sådant föräldraskap före- den skyldig att försöka utreda om
ligger och, om så är fallet, se till att sådant föräldraskap föreligger
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detta fastställs i stället för fader- och, om så är fallet, se till att detta
skapet.
fastställs i stället för faderskapet.
Det som sägs i 2–5, 7 och 8 §§ om utredning av faderskap tillämpas också i fråga om föräldraskapet för en kvinna.
9 §6
Om en viss man enligt 1 kap.
Om en viss man enligt 1 kap.
1 § ska anses som far till ett barn 1 § ska anses som far till ett barn
som står under någons vårdnad eller om en viss kvinna enligt
och som har hemvist i Sverige, 1 kap. 9 § första stycket ska anses
ska socialnämnden, om vårdnads- som förälder till ett barn som står
havaren eller någon av vårdnads- under någons vårdnad och som
havarna eller mannen begär det har hemvist i Sverige, ska socialoch det är lämpligt, utreda om nämnden, om vårdnadshavaren
någon annan man kan vara far till eller någon av vårdnadshavarna
barnet eller om en kvinna ska eller mannen eller kvinnan begär
anses som barnets förälder enligt det och det är lämpligt, utreda
1 kap. 9 §.
om en man kan vara far till barnet
eller om en kvinna ska anses som
barnets förälder enligt 1 kap. 9 §
andra eller tredje stycket.
I fråga om utredningen tillämpas 2–6 och 8 §§. Vid utredning av
en kvinnas föräldraskap tillämpas dock inte 6 §. Utredningen får
läggas ner om det finns skäl som anges i 7 § första stycket 1 eller 4
eller om det annars är lämpligt. Utredningen ska läggas ner om
faderskap eller föräldraskap inte ska fastställas enligt 1 kap. 3 §.
Socialnämndens beslut att inte påbörja en utredning enligt denna
paragraf eller att lägga ner en påbörjad utredning får överklagas till
länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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3 kap.
2a§
Om ett barn vill vinna förklaring enligt 1 kap. 4 b § att en
bekräftelse saknar verkan mot den
man som har lämnat den, ska
barnet väcka talan om detta mot
mannen eller, om han är död, hans
arvingar.
Om den man som har lämnat
en bekräftelse vill vinna förklaring
enligt 1 kap. 4 b § att bekräftelsen
saknar verkan mot honom, ska
han väcka talan om detta mot
barnet.
3§
Talan som avses i 1 eller 2 §
En talan som avses i 1, 2 eller
får väckas vid rätten i den ort där 2 a § får väckas vid rätten i den
barnet har sitt hemvist eller, om ort där barnet har sin hemvist
det har avlidit, vid den rätt som eller, om det har avlidit, vid den
har att ta upp tvist om arv efter rätt som har att ta upp tvist om
barnet. Finns det inte någon annan arv efter barnet. Om det inte
behörig domstol, skall målet tas finns någon annan behörig domupp av Stockholms tingsrätt.
stol, ska målet tas upp av StockDetsamma gäller talan enligt holms tingsrätt.
1 kap. 4 § tredje stycket om att en
faderskapsbekräftelse saknar verkan mot den som har lämnat den.
4§
Är part i mål som avses i 1 eller
Om part i mål som avses i 1, 2
2 § underårig, får förmyndaren eller 2 a § är underårig, får föreller god man, om sådan enligt myndaren eller god man, om så11 kap. skall förordnas, föra talan dan enligt 11 kap. ska förordnas,
för honom.
föra talan för parten.
Modern skall höras i målet,
Modern ska höras i målet, om
om det kan ske.
det kan ske.
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Mål om hävande av föräldraskap enligt 1 kap. 9 §
14 §
Om en kvinna som enligt
1 kap. 9 § första stycket ska anses
som barnets förälder vill vinna
förklaring enligt 1 kap. 9 a § att
hon inte är barnets förälder, ska
hon väcka talan om det mot barnet eller, om barnet har avlidit
dess arvingar.
Om kvinnan är död och hon
inte varaktigt har sammanbott
med barnet och inte heller efter
barnets födelse bekräftat att barnet
är hennes, har den avlidnas make
eller registrerade partner och var
och en som jämte eller näst efter
barnet är berättigad till arv efter
kvinnan rätt att väcka talan om
att kvinnan inte är förälder till
barnet. Efterlämnar den avlidna
förutom make eller registrerad
partner sådana arvingar som avses
i 3 kap. 2 § ärvdabalken, har var
och en av dem rätt att väcka talan
under här angivna förutsättningar.
Rätt att väcka talan föreligger
inte, om vid kvinnans död mer än
ett år har förflutit från det att
talan, som grundats på att kvinnan är förälder till barnet, väckts
mot henne och hon fått del därav
eller om mer än ett år har förflutit
sedan anspråk på samma grund
framställts mot kvinnans dödsbo.
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15 §
Om ett barn vill vinna förklaring enligt 1 kap. 9 a § att en
viss kvinna inte är barnets förälder, ska barnet väcka talan om
detta mot kvinnan eller, om hon är
död, hennes arvingar. Efterlämnar
kvinnan förutom make eller registrerad partner sådana arvingar
som avses i 3 kap. 2 § ärvdabalken, ska talan, såvitt angår
dessa, riktas mot den eller dem
som har den bästa arvsrätten efter
kvinnan när talan väcks.
16 §
Om ett barn vill vinna förklaring enligt 1 kap. 4 b § att en
bekräftelse saknar verkan mot den
kvinna som har lämnat den, ska
barnet väcka talan om detta mot
kvinnan, eller om hon är död,
hennes arvingar.
Om den kvinna som har
lämnat en bekräftelse vill vinna
förklaring enligt 1 kap. 4 b § att
bekräftelsen saknar verkan mot
henne, ska hon väcka talan om
detta mot barnet.
17 §
En talan som avses i 14, 15 eller
16 § får väckas vid rätten i den ort
där barnet har sin hemvist eller, om
barnet har avlidit, vid den rätt som
har att ta upp tvist om arv efter
barnet. Om det inte finns någon
annan behörig domstol, ska målet
tas upp av Stockholms tingsrätt.
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18 §
Om part i mål som avses i 14,
15 eller 16 § är underårig, får förmyndaren eller god man, om sådan enligt 11 kap. ska förordnas,
föra talan för parten.
Modern ska höras i målet, om
det kan ske.
Mål om fastställande av
föräldraskap enligt 1 kap. 9 §
19 §7
Talan om att en bekräftelse av
En talan om fastställande av
föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldraskap enligt 1 kap. 9 §
saknar verkan mot den som har andra eller tredje stycket väcks av
lämnat bekräftelsen får väckas vid barnet. I fall som avses i 2 kap.
rätten i den ort där barnet har sitt 8 a § förs barnets talan av socialhemvist eller, om barnet har av- nämnden. Om modern har vårdlidit, vid den rätt som skall ta upp naden om barnet, får hon alltid
en tvist om arv efter barnet. Finns föra barnets talan, även om hon
det inte någon annan behörig inte har uppnått myndig ålder.
domstol, skall målet tas upp av Talan får vidare alltid föras av en
Stockholms tingsrätt.
särskilt förordnad vårdnadshavare
för barnet. Det som sägs i 6–13 §§
om fastställande av faderskap
tillämpas också i fråga om fastställande av föräldraskap.
Talan om fastställande av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § väcks
av barnet. I fall som avses i 2 kap.
8 a § förs barnets talan av socialnämnden. Har modern vårdnaden
om barnet, får hon alltid föra
barnets talan, även om hon inte
har uppnått myndig ålder. Talan
får vidare alltid föras av en särskilt
förordnad vårdnadshavare för
7
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barnet. Det som sägs i 6–13 §§ om
fastställande av faderskap tillämpas också i fråga om fastställande
av föräldraskap.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
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Förslag till lag om rättsgenetisk undersökning
vid utredning av faderskap

Härigenom föreskrivs följande.
Lagens innehåll
1 § I denna lag finns bestämmelser om rättsgenetisk undersökning
vid utredning av faderskap.
Fastställande av faderskap
2 § I mål om fastställande av faderskap får rätten på begäran av någon
av parterna eller när det annars behövs förordna om rättsgenetisk
undersökning.
Förordnandet får avse barnet, modern och den man mot vilken
talan förs. Om det finns anledning att anta att någon annan man har
haft samlag med modern under den tid som barnet kan ha tillkommit, får förordnandet avse också denne.
Om den man som yrkandet om fastställande av faderskap avser
är avliden, får rätten förordna om rättsgenetisk undersökning på
humanbiologisk vävnad från den avlidne. Ett förordnande får endast
meddelas om det finns anledning att anta att mannen har haft samlag
med modern under den tid som barnet kan ha tillkommit och om
skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den avlidne eller något annat motstående intresse.
Hävande av faderskap
3 § I mål om förklaring att en viss man inte är far får rätten på begäran av någon av parterna eller när det annars behövs förordna om
rättsgenetisk undersökning.
Förordnandet får avse barnet, modern och mannen i äktenskapet.
Om det finns anledning att anta att någon annan man har haft samlag
med modern under den tid som barnet kan ha tillkommit, får förordnandet avse också denne.
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Efter att ett faderskap fastställts genom bekräftelse eller dom
4 § Efter att ett faderskap fastställts genom bekräftelse eller genom
dom som har fått laga kraft, får rätten förordna om en rättsgenetisk
undersökning, om det först efter bekräftelsen eller domen har framkommit omständigheter som ger anledning att anta att någon annan
man än den som har fastställts vara far har haft samlag med modern
under den tid som barnet kan ha tillkommit.
Ett förordnande får avse barnet, modern, den man som har fastställts vara far och den andre mannen.
5 § Om ett faderskap har fastställts genom bekräftelse, får ett förordnande om rättsgenetisk undersökning meddelas i ett mål om att
bekräftelsen saknar verkan mot den som har lämnat den. Ett sådant
förordnande får begäras av någon av parterna i målet.
Om en talan om att en bekräftelse saknar verkan inte har väckts,
prövas frågan om förordnande av en rättsgenetisk undersökning enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Ett sådant förordnande får
begäras av den som kan vara part i ett mål om att bekräftelsen saknar
verkan.
Om faderskapet har fastställts genom dom som har fått laga kraft,
prövas frågan om förordnande av en rättsgenetisk undersökning enligt lagen om domstolsärenden. Ett sådant förordnande får begäras
av någon av parterna i det tidigare målet.
6 § Ett ärende om förordnande om rättsgenetisk undersökning enligt
5 § andra eller tredje stycket tas upp av rätten i den ort där barnet har
sin hemvist. Om barnet har avlidit, tas ärendet upp av den rätt som
har att ta upp en tvist om arv efter barnet. Om det inte finns någon
annan behörig domstol, tas ärendet upp av Stockholms tingsrätt.
7 § Ett beslut i ett ärende om förordnande om rättsgenetisk undersökning enligt 5 § andra eller tredje stycket får överklagas särskilt.
8 § Ett ärende om förordnande om rättsgenetisk undersökning enligt
5 § andra eller tredje stycket får avskrivas när utlåtandet över undersökningen har lämnats eller frågan om undersökning har förfallit.
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Allmänt om handläggningen
9 § Innan rätten förordnar om rättsgenetisk undersökning ska den
som förordnandet skulle avse ges tillfälle att yttra sig.
Vite
10 § Rätten får vid vite förelägga den som förordnandet om rättsgenetisk undersökning avser att med intyg från behörig inrättning
visa att ett sådant prov som behövs för rättsgenetisk undersökning
har tagits på honom eller henne. I fråga om barn som inte har fyllt
18 år ska i stället barnets vårdnadshavare föreläggas.
Biträde av Polismyndigheten
11 § Om ett föreläggande vid vite enligt 10 § inte följs, får rätten
i stället för att förelägga nytt vite besluta om biträde av Polismyndigheten för att provtagning ska komma till stånd.
I fråga om barn som inte har fyllt 18 år får beslut om biträde av
Polismyndigheten meddelas endast om det finns särskilda skäl. Sådant biträde får inte lämnas, om det finns risk för att barnet ska ta
skada av detta.
12 § Om kostnad för biträde av Polismyndigheten har betalats av
allmänna medel, ska den som har varit föremål för biträdet betala
tillbaka kostnaden till staten. I fråga om barn som inte har fyllt 18 år ska
betalningsskyldigheten i stället fullgöras av barnets vårdnadshavare.
Det belopp som ska återbetalas får sättas ner eller efterges, om
det finns skäl för det med hänsyn till den enskildes personliga eller
ekonomiska förhållanden.
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Kostnaden för rättsgenetisk undersökning
13 § Kostnaden för provtagning och rättsgenetisk undersökning
enligt denna lag och 2 kap. 6 § föräldrabalken ska betalas av allmänna
medel.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Genom lagen upphävs lagen (1958:642) om blodundersökning
m.m. vid utredning av faderskap.
3. Den upphävda lagen gäller fortfarande vid överklagande av en
domstols beslut.
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Förslag till förordning om rättsgenetisk
undersökning vid utredning av faderskap

Härigenom föreskrivs följande.
1 § En rättsgenetisk undersökning som avses i 2 kap. 6 § föräldrabalken och lagen (000:000) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap ska genomföras av Rättsmedicinalverket.
2 § En domstol som har förordnat om rättsgenetisk undersökning
ska inom en vecka underrätta Rättsmedicinalverket om detta. En
socialnämnd har samma skyldighet, om nämnden har initierat en sådan undersökning.
3 § Om en rättsgenetisk undersökning har genomförts efter domstols förordnande, ska utlåtandet över undersökningen skickas till
domstolen. Ett utlåtande över undersökning som har utförts efter
initiativ av en socialnämnd ska skickas till nämnden.
Om ett insänt prov inte kan användas för genomförande av en
rättsgenetisk undersökning, ska Rättsmedicinalverket underrätta domstolen om att ett nytt prov behövs. Om provet har tagits på initiativ
av en socialnämnd, ska i stället nämnden underrättas.
4 § Rättsmedicinalverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (000:000) om rättsgenetisk undersökning vid
utredning av faderskap.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.
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Förslag till förordning om elektronisk bekräftelse
av faderskap eller föräldraskap

Härigenom föreskrivs följande.
1 § I denna förordning finns bestämmelser om elektronisk bekräftelse
av faderskap och föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.
2 § En bekräftelse enligt 1 kap. 4 a § föräldrabalken ska göras i ett
system för elektronisk bekräftelse som tillhandahålls av Skatteverket.
3 § En elektronisk bekräftelse ska innehålla uppgifter om
1. personnummer för barnet,
2. personnummer och namn för modern,
3. personnummer och namn för den man eller kvinna som gör
bekräftelsen.
4 § Skatteverket ska i samband med en elektronisk bekräftelse lämna
information till användaren om innebörden av bekräftelsen och godkännandet. Information ska även lämnas avseende följderna av en
felaktig bekräftelse.
5 § Föräldrarna ska ges möjlighet att i samband med en elektronisk
bekräftelse anmäla gemensam vårdnad om barnet.
6 § Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om den elektroniska bekräftelsen.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

63

109

Författningsförslag

1.5

SOU 2018:68

Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2001:589) om behandling av personuppgifter
i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
dels att 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 b §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
7 §8

Socialnämnden ska 15 dagar
efter ett barns födelse underrättas
när barnet har folkbokförts och
faderskapet eller föräldraskapet till
barnet inte följer av 1 kap. 1 eller
9 § första stycket föräldrabalken
eller inte har bekräftats enligt
1 kap. 4 eller 4 a § föräldrabalken.
Socialnämnden ska snarast
Socialnämnden ska snarast
underrättas när
underrättas när
1. ett barn har folkbokförts
1. ett barn efter inflyttning har
eller registrerats enligt 1 § andra folkbokförts eller registrerats
stycket
folkbokföringslagen enligt 1 § andra stycket folk(1991:481) och faderskapet till bokföringslagen (1991:481) och
barnet inte följer av 1 kap. 1 § faderskapet till barnet inte följer
föräldrabalken eller annan lag,
av 1 kap. 1 § föräldrabalken eller
annan lag,
2. gemensam vårdnad om barn har registrerats efter en anmälan
enligt 6 kap. 4 § andra stycket 2 föräldrabalken,
3. ett barn saknar registrerad vårdnadshavare, eller
4. sekretessmarkering i fråga om ett barn har förts in i databasen.
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Underrättelse enligt första
stycket ska lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet
inte är folkbokfört, till socialnämnden i den kommun där
barnet har fötts.

Författningsförslag

Underrättelse enligt första
stycket ska lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet har fötts. Underrättelse enligt
andra stycket ska lämnas till
socialnämnden i den kommun där
barnet är folkbokfört eller, om
barnet inte är folkbokfört, till
socialnämnden i den kommun där
barnet har fötts.
15 b §
För de ändamål som anges i
1 kap. 4 § 2 lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får uppgifter som avses i
2 § förordningen (2020:000) om
elektronisk bekräftelse av faderskap eller föräldraskap lämnas ut
till modern och den som gör bekräftelsen. Uppgifterna får lämnas
ut på medium för automatiserad
behandling.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
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Utredningens uppdrag
och arbete

2.1

Utredningens uppdrag

Det övergripandet uppdraget för utredningen har varit att se över
delar av föräldrabalkens regler om fastställande av faderskap och föräldraskap.
Uppdraget har haft en tydlig inriktning på tre delområden. I uppdraget har ingått att
• ta ställning till om, och i så fall under vilka förutsättningar, föräldraskapet för en make eller registrerad partner vid assisterad
befruktning bör presumeras på motsvarande sätt som faderskapet
i dag presumeras för en gift man,
• lämna förslag på hur reglerna om bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta kan moderniseras och förenklas, med beaktande av vikten av att fastställda faderskap blir korrekta och de
möjligheter som digitaliseringen kan erbjuda för att förenkla
förfarandet,
• göra en översyn av reglerna om rättsgenetisk undersökning vid
utredning av faderskap.
Arbetet har bedrivits i nära samarbete med relevanta myndigheter
och andra aktörer när det har varit möjligt. Utredningen har i arbetet
beaktat den grundläggande målsättningen att främja lika rättigheter
och möjligheter oavsett sexuell läggning, kön eller könsidentitet. I förslagen har utredningen, på det sätt som anges i direktiven, beaktat
konsekvensen av att steriliseringskravet och förbudet mot bibehållen
fortplantningsförmåga vid ändrad könstillhörighet har avskaffats. Det
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innebär att utredningen har tagit hänsyn till de regler om föräldraskap som träder i kraft den 1 januari 2019 för situationer där personer får barn efter att någon av dem eller båda har ändrat könstillhörighet.1 I utredningens uppdrag ligger att ta ställning till om en
föräldraskapspresumtion bör införas. Utredningen bedömer att uppdraget även omfattar att ta ställning till om det bör införas regler som
medför att faderskap och moderskap kan presumeras för gifta par
där en av eller båda makarna har ändrat könstillhörighet.
Utredningens uppdrag omfattar inte att göra en övergripande
översyn av föräldrabalkens (FB) regler om föräldraskap. Uppdraget
har varit begränsat till vissa frågeställningar och direktiven tar bl.a.
sikte på att utifrån dagens regler uppnå en mer jämlik reglering, såvida det inte finns tungt vägande skäl däremot. Utredningens ställningstaganden har därmed utgått från vissa givna förutsättningar,
t.ex. att det finns tre kategorier av föräldrar – mor, far och förälder
enligt 1 kap. 9 § FB – och att det även fortsatt ska finnas en faderskapspresumtion. Det har mot denna bakgrund inte varit aktuellt att
inom ramen för uppdraget överväga en s.k. könsneutral reglering av
rättsligt föräldraskap eller att avskaffa presumtionsregler för föräldraskap.
I uppdraget ingår att göra en översyn av reglerna om rättsgenetisk
undersökning vid utredning av faderskap. Uppdraget omfattar dock
inte frågan om huruvida ett barn ska kunna begära en rättsgenetisk
undersökning enbart i syfte att få kännedom om sitt genetiska ursprung, dvs. när den rättsgenetiska undersökningen aktualiseras utanför ramen för en utredning av det rättsliga faderskapet. Utredningen
har därför inte tagit ställning till behovet av en sådan möjlighet.
Utredningens ställningstaganden har, enligt vad som anges i direktiven, tagit sin utgångspunkt i principen om barnets bästa i syfte att
uppnå en mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering.
Utredningens direktiv finns bifogade som bilaga 1 till betänkandet.

1

Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368.
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2.2

Utredningens arbete

2.2.1

Allmänt om arbetet

Utredningens uppdrag och arbete

Utredningens arbete har bedrivits på sedvanligt sätt med regelbundna
sammanträden med de sakkunniga och experterna. Ett första sammanträde hölls den 12 maj 2017. Därefter har ytterligare nio sammanträden ägt rum, varav ett tvådagarsinternat. Arbetet har bedrivits i
nära samråd med sakkunniga och experter och de har i huvudsak
ställt sig bakom utredningens förslag och därför anges i betänkandet
utredningen, i stället för utredaren.
Utredningen har följt relevant arbete inom Regeringskansliet,
särskilt vad gäller de regler om faderskap och föräldraskap vid assisterad befruktning i utlandet m.m. som riksdagen under slutet av
utredningstiden antagit och som träder i kraft den 1 januari 2019
(prop.2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368).
Utredaren, sekreteraren och några av experterna har genomfört
studiebesök på Børne- og Socialministeriet i Danmark respektive på
Barne- og likestillingsdepartementet i Norge. Utredningen har också
haft kontakter med Justitieministeriet i Finland.
Utredningen har under arbetet haft flera kontakter med myndigheter och organisationer. Utredningen har haft möten med eller på
annat sätt inhämtat kunskap från ett urval av kommuner och andra
myndigheter. Utredningen har också genomfört flera studiebesök för
att få nödvändig information och fördjupad insikt i reglernas tillämpning och hur olika förslag skulle kunna fungera i praktiken. I det
följande redovisas utredningens närmare arbete när det gäller de tre
olika delområdena.
2.2.2

Införande av en föräldraskapspresumtion

Barnombudsmannen har haft utredningens uppdrag att samtala med
barn i åldrarna 8–14 år i syfte att ta reda på hur barn ser på föräldraskap och betydelsen av att veta sitt ursprung. Barnombudsmannen
har bidragit till utredningens arbete genom sin erfarenhet och metod
för att ta del av barns röster i olika frågor. Barnombudsmannen har
träffat några barn som alla lever i olika familjekonstellationer, t.ex.
med separerade föräldrar eller med föräldrar av samma kön. Något
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barn har tillkommit genom insemination. I samtalen har barnen berättat bl.a. om sina olika erfarenheter av att växa upp i just deras
familj och om sina tankar kring sitt ursprung. Tre av barnen fick möjlighet att, utöver Barnombudsmannen, träffa den särskilda utredaren
och sekreteraren för att själva ge utredaren sin egen bild. Barnen har
bl.a. berättat att den som är förälder till ett barn är den som ger
barnet omsorg och kärlek, som kan hjälpa barnet på olika sätt och
som är en person barnet känner samhörighet med. Barnen uttrycker
också att barn borde ha rätt att veta åtminstone något om den som
är ens genetiska förälder, även om barnet av någon anledning inte har
kontakt med den personen. Om en person har ursprung från ett annat
land berättar ett barn att den personen kanske vill känna till vilket
land det är. Ett barn beskriver att ”det är skönt att veta vilka ens
biologiska föräldrar är”. Barnombudsmannen har också bidragit till
utredningens arbete genom en skriftlig redovisning av uppdraget,
med inriktning på barnrättsperspektivet. I denna tar Barnombudsmannen upp att barnens berättelser visar att för barnen är det en självklarhet att familjer ser olika ut och att lagstiftningen bör vara anpassad utifrån olika familjekonstellationer. Barnombudsmannen
menar också att barns rätt att få vetskap om sina föräldrar bör vara
lagstadgad och konstaterar att den information barn kan vilja ha kan
se olika ut.
Linköpings universitet har på uppdrag av utredningen genomfört
en intervjustudie inriktad på föräldraskap och kännedom om ursprung
vid assisterad befruktning med donerade könsceller, där 18 personer
berättat om sina erfarenheter av föräldraskap och ursprung. Forskningsprojektet har utförts under ledning av fil. dr. Anna Malmqvist.
Hon har för utredningen sammanfattat resultaten i en rapport. I rapporten relateras resultatet av studien till införandet av en föräldraskapspresumtion. Uppdraget har redovisats dels muntligen för utredningen
i juni 2018, dels i rapporten Barn och ungas perspektiv på föräldraskap
och ursprung: Underlag för utredningen om faderskap och föräldraskap.
Rapporten finns bifogad i sin helhet till betänkandet, bilaga 2.
Den särskilda utredaren och sekreteraren har träffat representanter
för RFSL. Utredningen har också haft kontakt med Göteborgs universitet, Juridiska institutionen, och träffat föreningen Femmis (en ideell
förening för personer i olika faser av processen att bli föräldrar som
ensamstående med hjälp av assisterad befruktning med donator på
eller från klinik).
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2.2.3

Utredningens uppdrag och arbete

Nytt sätt att bekräfta faderskap och föräldraskap

En del av uppdraget är att lämna förslag på hur reglerna om bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta kan moderniseras och
förenklas. För att få kunskap om reglernas tillämpning har utredningen genomfört flera studiebesök, bl.a. hos socialnämnderna i
Göteborgs kommun och Malmö kommun. Utredningen har i samma
syfte haft kontakter med ytterligare några kommuner, företrädesvis
genom frågor till de s.k. pilotkommuner som ingått i det mellan
dessa kommuner, Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gemensamma projektet Enklare faderskaps/föräldraskapsprojektet, nämligen Höglandets kommunalförbund och kommunerna
Göteborg, Malmö, Motala, Nacka och Stockholm. Utredningen har
deltagit på två av styrgruppens möten. Utredningen har också tagit
del av information om arbete med digitalisering i verksamhet inom
socialtjänst i Trelleborgs kommun.
Utredningen har haft kontakter med läkare och barnmorskor, bl.a.
genom SKL:s nationella program för kvinnohälsovård och förlossning. I Norge är det möjligt att bekräfta ett faderskap eller ett föräldraskap redan i samband med mödrahälsovården och utredningen
har i samband med studiebesök i Norge träffat Arbeids- og velferdsdirektoratet vid Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Utredningen har
också haft kontakt med Socialstyrelsen.
Utredningen har haft möte och kontakter med Skatteverket för att
diskutera digitala möjligheter och utformningen av en elektronisk
bekräftelse. Mot bakgrund av olika kommuners och landstings förutsättningar när det kommer till möjligheter och erfarenheter av digitalisering har utredningen också haft möten med SKL. Utredningen
har också genomfört studiebesök vid Statsforvaltningen och Kirkeministeriet i Danmark, där processen för fastställande av rättslig förälder i stor utsträckning är digitaliserad.
2.2.4

Nya regler om rättsgenetisk undersökning
vid utredning av faderskap

Utredningen har genomfört studiebesök på de två laboratorier i
Sverige som är ackrediterade för genetisk analys och där verksamhet
med faderskapsundersökningar bedrivs. Det gäller Rättsmedicinal-
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verkets rättsgenetiska verksamhet och Dynamic Code AB. Utredningen har också tagit del av information om företagets verksamhet.
Utredningen har genomfört ett besök på Seksjon for rettsgenetisk
slektskap og identitet, Oslo Universitetssykehus.
Utredningen har vid två tillfällen samrått med Utredningen om
regleringen av biobanker (S 2016:04). Utredningen har också haft
kontakt med Utredningen om dataskydd vid Rättsmedicinalverkets
verksamhet (Ju 2016:18) för att få information om arbetet.
Utredningen har haft kontakter med Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll (Swedac) för att få information och insikt i processen kring en ackreditering och närmare vad den omfattar. Utredningen har också haft kontakt med Konkurrensverket, Kommerskollegium och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

2.3

Betänkandets disposition

Betänkandet består av 14 kapitel.
Kapitel 1 innehåller författningsförslag och i kapitel 2 återfinns
denna redovisning av utredningens uppdrag och arbete.
En beskrivning av den rättsliga regleringen om moderskap, faderskap och föräldraskap finns i kapitel 3 och av internationella instrument om barns rätt till föräldrar i kapitel 4.
De följande kapitlen redogör för tillämpningen i praktiken, genom
kapitel 5 om myndigheters ansvar vid fastställande av faderskap och
kapitel 6 om dagens reglering om undersökning vid utredning av
faderskap.
I kapitel 7 ges en nordisk utblick genom en redogörelse för regleringen i några nordiska länder.
Kapitel 8 innehåller utredningens överväganden och förslag om
införande av en föräldraskapspresumtion.
I kapitel 9 redogörs för överväganden och förslag när det gäller
nytt sätt att bekräfta faderskap och föräldraskap.
Kapitel 10 innehåller utredningens överväganden och förslag om
en ny lag om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap.
I kapitel 11 finns överväganden och förslag om vem som ska utföra rättsgenetiska undersökningar vid utredning av faderskap.
Kapitel 12 innehåller utredningens bedömning när det gäller tid
för ikraftträdande och övergångsbestämmelser.
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I kapitel 13 finns en beskrivning av de konsekvenser som kan förväntas om utredningens förslag genomförs.
Författningskommentaren finns i kapitel 14.
Därefter följer de bilagor som har fogats till betänkandet; utredningens direktiv (bilaga 1) och rapporten Barn och ungas perspektiv
på föräldraskap och ursprung: Underlag för utredningen om faderskap
och föräldraskap (bilaga 2).
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Den rättsliga regleringen
om moderskap, faderskap
och föräldraskap1

3.1

Moderskap

Föräldrabalken innehåller inte någon legaldefinition av moderskap.
Rättslig status som förälder följer i stället av de oskrivna principerna
– ”mater semper certa est” (det är alltid säkert vem som är mor)
eftersom ”mater est quam gestatio demonstrat” (modern är den som
födandet visar).
I samband med att befruktning utanför kroppen med donerade
ägg blev tillåtet 2003 ansågs att principerna fortsatt skulle gälla. Det
följer numera av 1 kap. 7 § föräldrabalken (FB) att den kvinna som
efter äggdonation föder ett barn ska i rättsligt hänseende betraktas
som barnets mor. En äggdonator, dvs. ett barns genetiska mor, ska
inte betraktas som ett barns rättsliga mor.
Eftersom rättsligt moderskap följer av graviditet och förlossning
uppstår sällan oklarhet om vem som är ett barns mor. Möjlighet
finns dock att föra talan om hävande eller fastställande av moderskap
enligt reglerna i 13 kap. 2 § rättegångsbalken (se bl.a. NJA 2007
s. 684). En viktig förutsättning för att en sådan talan ska tas upp till
prövning är dock att det råder ovisshet om rättsförhållandet, dvs.
ovisshet i frågan om en kvinna är mor till ett barn. Ovissheten ska
dessutom leda till förfång för någon, t.ex. barnet.

1

Här avses föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.
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Regler om faderskap finns i 1 kap. FB. Om modern är gift när ett
barn föds anses mannen i äktenskapet vara far till barnet. Faderskapet följer då direkt av lag enligt den s.k. faderskapspresumtionen
(1 kap. 1 § FB). Presumtionen gäller även om modern gift sig under
graviditeten, eller om hon nyligen blivit änka och barnet fötts inom
sådan tid efter mannens död att barnet kan ha tillkommit dessförinnan. Presumtionen gäller även när barnet tillkommit genom assisterad befruktning, också om behandlingen genomförts med donerade
könsceller.
3.2.2

Fastställelse genom bekräftelse

Om det inte finns en faderskapspresumtion, ska faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom. Detsamma gäller om en domstol
med stöd av 1 kap. 2 § FB har förklarat att en viss man inte är far till
barnet. En bekräftelse av faderskapet ska vara skriftlig och bevittnad
av två personer. Den ska vara skriftligen godkänd av socialnämnden
och av modern eller en för barnet särskilt förordnad vårdnadshavare.
Är barnet myndigt ska bekräftelsen i stället godkännas av barnet
självt. Socialnämnden får bara lämna sitt godkännande om det kan
antas att mannen är far till barnet (1 kap. 4 § FB). Om ett faderskap
inte fastställs genom bekräftelse fastställs det genom dom.
3.2.3

Fastställelse genom dom

Reglerna om fastställelse av faderskap genom dom finns i 1 kap. 5 §
FB. Rätten ska förklara en man vara far till ett barn om det genom
en genetisk undersökning är utrett att han är barnets far. Detsamma
gäller om det är utrett att en man har haft samlag med barnets mor
eller att en insemination eller befruktning utanför moderns kropp
har skett med mannens spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit vid det tillfället. En man som donerat
spermier inom svensk hälso- och sjukvård kan dock inte fastställas
som far till barnet.
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3.2.4
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Faderskap vid assisterad befruktning

Om modern har genomgått en assisterad befruktning med samtycke
av en man som vid behandlingen var hennes make eller sambo och
det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet
har tillkommit genom behandlingen, anses mannen som barnets far
vid tillämpningen av bestämmelserna i 1 kap. 2–5 §§ (8 § i samma
kapitel) FB. Reglerna gör det möjligt att fastställa mannen som far
genom bekräftelse enligt 1 kap. 4 § FB eller genom dom enligt 1 kap.
5 § FB, även i sådana fall där mannen inte är genetisk far till barnet.
En förutsättning för faderskap vid assisterad befruktning om
donerade spermier har använts är dock från den 1 januari 2019 att
behandlingen har genomförts inom svensk hälso- och sjukvård eller
på en behörig inrättning i utlandet och att barnet har rätt att ta del
av uppgifter om spermiedonatorn. Det är då till exempel inte längre
möjligt att fastställa ett faderskap för moderns sambo genom bekräftelse eller dom om barnet tillkommit genom en heminsemination.2
Om det brister i någon av förutsättningarna för faderskap vid
assisterad befruktning, t.ex. i frågan om samtycke, måste faderskapet
fastställas enligt de regler som annars gäller. När den assisterade befruktningen har utförts med donerade spermier inom svensk hälsooch sjukvård, finns det i sådana fall ingen möjlighet att genom dom
förklara spermiedonatorn som far till barnet (1 kap. 5 § andra stycket
FB). Om en spermiedonator vill bekräfta faderskapet enligt 1 kap.
4 § FB kan ett sådant därigenom fastställas (jfr prop. 1984/85:2 s. 21
och prop. 1987/88:160 s. 21).
3.2.5

Hävande av faderskap

Faderskapet för moderns make kan hävas under vissa förutsättningar
som anges i 1 kap. 2 § FB. Om det är utrett att modern har haft
samlag med en annan man än maken under tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har kommit till av den andre kan faderskapet hävas.
Detsamma gäller om det på grund av barnets arvsanlag eller annan
särskild omständighet kan hållas för visst att mannen i äktenskapet
inte är barnets far. Faderskapet kan vidare hävas om barnet har tillkommit före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda
2

Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368.
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och det inte är sannolikt att makarna har haft samlag med varandra
under tid då barnet kan ha tillkommit. Domstolen kan i dessa fall
förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet.
Ett presumerat faderskap kan också hävas genom att mannen i
äktenskapet godkänner en annan mans bekräftelse av faderskapet
(1 kap. 2 § FB).
Den 1 januari 2019 införs förändringar i föräldrabalken när ett
barn tillkommit genom assisterad befruktning med donerade spermier.3 Ändringarna avser att stärka barnets rätt att få del av uppgift
om spermiedonatorns identitet. Reglerna om faderskap och föräldraskap blir i dessa fall desamma för par av olika kön och par av samma
kön. Reglerna innebär att samtycke av en man som inte är barnets
genetiska far kan utgöra grund för faderskap under förutsättning att
behandlingen har utförts antingen inom svensk hälso- och sjukvård
eller vid en behörig inrättning i utlandet och att barnet har rätt att ta
del av uppgifter om spermiedonatorn. En följd av de nya reglerna är
att ett faderskap kan hävas om förutsättningarna enligt ovan inte är
uppfyllda, t.ex. om barnet har tillkommit genom en assisterad befruktning i utlandet med donerade spermier och barnet inte har rätt
att ta del av uppgift om donatorns identitet.
3.2.6

Talan om att en faderskapsbekräftelse saknar verkan

Om faderskapet fastställts genom bekräftelse och det senare visar sig
att den som har lämnat bekräftelsen inte är den som reglerna pekar
ut som rättslig far till barnet, ska rätten förklara att bekräftelsen
saknar verkan mot den som lämnat bekräftelsen. Det kan t.ex. var
den situationen att det senare visar sig att modern har haft samlag
med en annan man under den tid som barnet tillkommit än den man
som trodde sig vara far till barnet och som har bekräftat faderskapet.

3

Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368.
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3.3
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Föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken

Regleringen om föräldraskap finns i 1 kap. 9 § FB. Om en kvinna är
gift, registrerad partner eller sambo med en annan kvinna, finns det
vid assisterad befruktning en möjlighet att fastställa föräldraskap för
den kvinna som inte bär och föder barnet.
Föräldraskap måste alltid fastställas genom bekräftelse eller dom.
Det finns inte någon regel om presumerat föräldraskap på motsvarande sätt som för faderskap.
För bekräftelse av föräldraskap gäller samma regler som för bekräftelse av faderskap. En kvinna kan anses som barnets förälder om
hon har samtyckt till att en assisterad befruktning utförs på hennes
make, registrerade partner eller sambo och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen. Bestämmelserna i 1 kap. 9 § FB är endast tillämpliga i
sådana fall där en assisterad befruktning har utförts enligt 6 eller
7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller från den
1 januari 2019 även om inseminationen eller befruktningen utanför
kroppen har utförts vid en behörig inrättning i utlandet och barnet
har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.4
Om behandlingen har utförts på annat sätt ska i stället faderskap
fastställas för spermiedonatorn enligt reglerna i 1 kap. 3–5 §§ FB.
Om det är till fördel för barnet och övriga förutsättningar är uppfyllda, kan ett gemensamt föräldraskap för moderns make i sådana
situationer åstadkommas genom adoption (jfr prop. 2004/05:137
s. 44).

3.4

Särskilda regler vid assisterad befruktning
av en ensamstående kvinna

En ensamstående kvinna kan genomgå assisterad befruktning inom
svensk hälso- och sjukvård. Kvinnan som genomgår den assisterade
befruktningen inom svensk hälso- och sjukvård blir barnets enda
rättsliga förälder. Faderskap eller föräldraskap ska därför inte fastställas om modern vid en sådan behandling var ensamstående och det
med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har
tillkommit genom den behandlingen. Om det brister i någon av
4

Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368.
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dessa förutsättningar, ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas.
Regeln finns i 1 kap. 3 § FB. Det finns inte något hinder mot att
spermiedonatorn bekräftar faderskapet.5
Faderskap eller föräldraskap ska från den 1 januari 2019 inte heller
fastställas om en ensamstående kvinna har genomgått en assisterad
befruktning vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt
att ta del av uppgifter om spermiedonatorn. Däremot ska faderskap
eller föräldraskap fastställas om en ensamstående kvinna har genomgått en heminsemination.

3.5

Särskilda regler om faderskap och moderskap när
en av eller båda föräldrarna ändrat könstillhörighet

Den 1 januari 2019 införs särskilda regler om föräldraskap i 1 kap.
FB för situationer där personer får barn efter det att någon av dem
eller båda har ändrat könstillhörighet.6 Enligt reglerna ska följande
gälla. En man som föder barn ska anses som far till barnet, men
omfattas av det som i andra kapitel i föräldrabalken och andra författningar anges om mor och moderskap. En kvinna som bidrar med
sina spermier till ett barns tillkomst, eller som har samtyckt till en
assisterad befruktning av sin make eller sambo, ska anses som mor
till barnet, men omfattas av det som i andra kapitel i föräldrabalken
och andra författningar anges om far och faderskap. En man som
bidrar med sina spermier till ett barns tillkomst, eller som har samtyckt till en assisterad befruktning av sin make eller sambo, ska anses
som far till barnet. Faderskap eller moderskap för den som inte har
fött barnet ska fastställas genom bekräftelse eller dom.

3.6

Barnets rätt till information om donatorn
vid assisterad befruktning

Ett barn som kommit till genom assisterad befruktning med donerade könsceller inom svensk hälso- och sjukvård har, när han eller
hon uppnått tillräcklig mognad, rätt att få del av de uppgifter om
donatorn som finns antecknade i en särskild journal (6 kap. 4–5 b §§
5
6

Se prop. 2014/15:127.
Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368.
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och 7 kap. 6–7 b §§ lagen [2006:351] om genetisk integritet m.m.).
Socialnämnden ska bistå ett barn i försök att få del av sådan information. Från den 1 januari 2019 gäller också en skyldighet för en
förälder att, så snart det är lämpligt, upplysa barnet om att han eller
hon har tillkommit genom en assisterad befruktning med donerade
könsceller.7

7

Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368.
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Internationella instrument
om barns rätt till föräldrar

4.1

Inledning

Enligt direktiven ska utredaren beakta de rättigheter som barn tillerkänns i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), däribland rätten att få kunskap om sitt ursprung. Utredaren ska
även beakta andra grundläggande fri- och rättigheter och särskilt den
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).
I det följande redogörs för relevanta delar av dessa två konventioner. Före redogörelsen om konventionernas innehåll finns skäl att
kort säga några ord om reglernas status och hur de förhåller sig till
svensk rätt.
Sverige är folkrättsligt förpliktat att följa de konventioner som
har tillträtts. Riksdagen och regeringen ska säkerställa att den nationella lagstiftningen stämmer överens med Sveriges internationella
åtaganden. Enligt principen om fördragskonform tolkning ska domstolar och andra myndigheter tolka svensk rätt på ett sätt som är
förenligt med Sveriges konventionsåtaganden. Om det finns en konflikt mellan bestämmelserna i nationell rätt och bestämmelserna i en
sådan internationell konvention som Sverige inte har inkorporerat,
har dock den nationella rätten i regel getts företräde.
När det gäller Europakonventionen gäller den som lag i Sverige,
och svenska lagar får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden
under konventionen (2 kap. 19 § regeringsformen). Svensk lag ska därför i första hand tolkas på ett sådant sätt att den överensstämmer med
Europakonventionen. Om reglerna skulle stå i strid med varandra,
har Europakonventionen företräde framför nationell lag.
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Barnkonventionen

Barnkonventionen trädde i kraft den 2 september 1990.1 I artikel 4
förpliktas staterna att vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder samt
administrativa och andra åtgärder som behövs för att genomföra de
rättigheter som erkänns i konventionen. Några lagstiftningsåtgärder
ansågs inte nödvändiga för att Sverige skulle kunna tillträda barnkonventionen. Svensk rätt ansågs vara förenlig med konventionens
bestämmelser.2 Riksdagen beslutade i juni 2018 att barnkonventionen
ska bli svensk lag.3
Barnkonventionens bestämmelser gäller barn, dvs. personer som
inte har fyllt 18 år, om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt
den nationella lagstiftningen. Konventionen vilar på fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar. Det är principen om förbud mot diskriminering (artikel 2), principen om barnets bästa i främsta rummet
(artikel 3), principen om rätten till liv och utveckling (artikel 6), samt
principen om rätten att få komma till tals (artikel 12). Konventionen
förmedlar ett förhållningssätt till barn, ett barnperspektiv, där det
enskilda barnet och barn som kollektiv ska stå i centrum vid beslut
eller åtgärder som rör barnet eller barnen. Att ha ett barnperspektiv
grundat i konventionen bygger på en respekt för barnets egna behov,
intressen och åsikter.4
Av särskilt intresse för utredningens arbete är de artiklar som
avser barnets rätt till familj och identitet. En central sådan artikel är
den som avser barnets rätt att, så långt det är möjligt, få veta vilka
föräldrarna är och bli omvårdat av dem (artikel 7). Enligt artikeln ska
även ett barn omedelbart efter födseln registreras och ha rätt till ett
namn.
En allmän registrering av födslar är viktig av flera skäl, och registreringen representerar ett erkännande av varje enskilt barns betydelse i
samhället och barnets ställning enligt lag. Barnkonventionen anger

1

För lydelsen av barnkonventionens artiklar på engelska se webbplatsen www.ohchr.org. För
lydelsen på svenska se exempelvis bilagan till Förslag till lag om Förenta nationernas konvention
om barnets rättigheter, prop. 2017/18:186.
2
Se prop. 1989/90:107, bet. 1989/90:SoU28 och rskr. 1989/90:350.
3
Se prop. 2017/18:186, bet. 2017/18:SoU25 och rskr. 2017/18:389. Lagändringarna träder i kraft
den 1 januari 2020.
4
Se Barnrättighetsutredningen, Barnkonventionen blir svensk lag, SOU 2016:19, s. 92 f.
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inte vilka uppgifter som ska registreras. Unicef beskriver i sin handbok från 2008 att andra rättigheter förutsätter att registreringen
minst bör innehålla barnets namn vid födseln, barnets kön, barnets
födelsedatum, platsen där barnet föddes, föräldrarnas namn och
adresser samt föräldrarnas medborgarskap.5
Under utarbetandet av konventionen avsåg rätten att, så långt det
är möjligt, få veta vilka föräldrarna är, främst rätten för adopterade
barn att få vetskap om sina genetiska föräldrar. Under senare tid har
frågor som berör barn som tillkommit genom assisterad befruktning
väckts av barnrättskommittén i samband med granskningen av staternas periodiska rapporter om konventionens tillämpning.6 Tolkningen
av artikel 7 är inte entydig när det gäller barnets rätt att få vetskap om
sina genetiska föräldrar. Alla länder ger inte barn som har tillkommit
med hjälp av donerade könsceller en rätt till vetskap om donatorns
identitet. Barnrättskommittén noterade med anledning av granskningen av bl.a. Danmarks och Norges periodiska rapporter att det
kan finnas en motsättning mellan barns rätt att få vetskap om sitt
ursprung och regeln om möjlighet att hemlighålla en spermiedonators identitet.7
Även artikel 8 kan åberopas till stöd för barnets rätt att få vetskap
om sitt ursprung och bör läsas i anslutning till artikel 7. Enligt artikel 8 förbinder sig staterna att respektera barnets rätt att behålla sin
identitet, inklusive medborgarskap, namn och släktförhållanden
såsom dessa erkänns i lag, utan olagligt ingripande.8
Konventionen ger uttryck för föräldrarnas och familjens viktiga
roll i barnets liv och utveckling för att tillvarata barnets rättigheter.
Konventionens inledning lyfter fram familjen som den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för barnets
utveckling och välfärd. Barnets rätt till sina föräldrar uttrycks på
olika sätt i konventionen.9 I konventionen betonas att det är föräldrarna som har ansvar för att barnets behov, intressen och rättigheter
5

Unicef (2008) Handbok om barnkonventionen, s. 92.
FNs barnrättskommitté består av 18 experter som följer upp hur staterna efterlever konventionen genom att granska rapporter som staterna lämnar.
7
Se t.ex. Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning, Föräldraskap vid assisterad
befruktning, SOU 2007:3, s. 63 och Unicef (2008) Handbok om barnkonventionen, s. 94 f.
8
Unicef (2008) Handbok om barnkonventionen, s. 97 f.
9
Se bl.a. artikel 9 om statens skyldighet att säkerställa att barnet inte skiljs från sina föräldrar,
artikel 10 om familjeåterförening och barnets rätt att ha direkt kontakt med båda föräldrarna
även om de är bosatta i olika stater samt artikel 11 om statens skyldighet att bekämpa olovligt
bortförande av barn.
6
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tas till vara med utgångspunkt i barnets bästa.10 Samtidigt erkänner
konventionen barnets rätt till skydd och omvårdnad i de fall då föräldrarna inte kan fullgöra sitt ansvar (se bl.a. artikel 20). Utgångspunkten i konventionen är det enskilda barnets behov och intressen,
inte föräldrarnas.
4.1.2

Europakonventionen

Var och en har enligt Europakonventionen rätt till respekt för sitt
privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens (artikel 8).
Rättigheten får bara inskränkas med stöd av lag och bara i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till vissa intressen, däribland skyddet för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och
rättigheter. Rätten till respekt för familjelivet omfattar att det finns
en nationell reglering som gör barnets integration med sin familj
möjlig från födelsen.11
Europadomstolen har i ett antal domar tagit ställning till när en
rätt enligt artikel 8 blir aktuell. Det är olika situationer som aktualiserat tillämpning av artikeln. Från det ögonblick ett barn föds inom
äktenskapet, genom själva barnet, existerar en relation mellan barnet
och föräldrarna som innebär att en rätt till respekt för familjelivet
finns.12 Ett barn som föds i en relation där modern och fadern inte
är gifta, men väl bor tillsammans, innebär på motsvarande sätt att en
relation existerar från födelsen.13 Ett barn med föräldrar som lever
som sambor har därmed som regel en rätt till respekt för familjeliv.
Även när föräldrarna inte är sammanboende kan omständigheterna i
det enskilda fallet medföra att en relation uppkommit som är
tillräcklig för att en rätt till respekt för familjelivet finns. Det innebär
att en de facto familj finns.14
Om en persons syfte med att fastställa ett föräldraskap är att
skapa en personlig relation till sin förälder, omfattas barnets
intressen av rätten till familjeliv. Om syftet är att få klarhet i sin
personliga identitet, är det skyddet för privatlivet som blir aktuellt.
10

Se bl.a. artikel 5 om att staten ska respektera det ansvar, de rättigheter och skyldighet som
tillkommer föräldrarna för barnets utveckling och artikel 18 om föräldrarnas gemensamma
ansvar för barnets uppfostran och utveckling.
11
Se avgörandena Marckx v. Belgien (6833/74), dom den 13 juni 1979 och Johnston v. Irland
(9697/82), dom den 18 december 1986.
12
Berrehab v. Nederländerna (10730/84), dom den 21 juni 1988).
13
Keegan v. Irland (196969/90) dom den 26 maj 1994.
14
Kroon v. Nederländerna (1835/91), dom den 27 oktober 1994.
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Skyddet av privat- och familjelivet är inte absolut. Europadomstolen
konstaterar att individens intresse av att fastställa ett föräldraskap
måste balanseras mot andra intressen i samhället och att staten har
ett visst tolkningsutrymme i avvägningen.
Det finns flera avgöranden från Europadomstolen som slår fast
att en stat måste ha effektiva medel för att kunna utreda och fastställa faderskap, även när den presumtive fadern inte medverkar till
utredningen. I fallen Mikulic mot Kroatien och Ebru och Tayfun
Engin Colak mot Turkiet hade de presumtiva fäderna inte kommit
till de provtagningar som de nationella myndigheterna beslutat om.
Männen hade på det sättet under flera år förhalat faderskapsutredningarna.15 Europadomstolen slog i dessa mål fast att en stat har vissa
skyldigheter att se till att det finns effektiva medel för att genomföra
provtagningar mot en persons vilja.
Fallen Grönmark och Backlund mot Finland rörde tidsgränser
som gällde enligt finsk lag för att väcka en faderskapstalan. För barn
som var födda före ett visst datum fick inga faderskapsutredningar
genomföras efter en viss tidpunkt eller efter den eventuella faderns
död. Europadomstolen fann det i princip acceptabelt att uppställa
tidsfrister för väckande av faderskapstalan, eftersom detta skapar
klarhet och säkerhet i familjerelationer. Europadomstolen konstaterade dock att preklusionsreglerna hade varit så strikta att det i dessa
fall, trots DNA-bevisning, inte funnits någon möjlighet att få faderskapsfrågan prövad. Domstolen såg ett problem med denna typ av
regler, eftersom de inte gav något utrymme för intresseavvägningar
i de enskilda fallen.16
I fallet Jevremovic mot Serbien fann Europadomstolen att en
långsam handläggning av ett faderskapsmål utgjorde en kränkning av
ett barns rätt till respekt för sitt familjeliv, eftersom barnet hade
tvingats att under lång tid leva i ovisshet om identitet och ursprung.17
Genom Europadomstolens praxis har det även slagits fast att
rätten till privat- och familjeliv inkluderar en rätt att känna till sitt
genetiska ursprung. Ett centralt avgörande för den frågan är Jäggi
mot Schweiz.18 Den presumtive fadern hade under många år vägrat
15

Mikulic v. Kroatien (53176/99), dom den 2 februari 2002, Ebru och Tayfun Engin Colak v.
Turkiet (60176/00), dom den 30 maj 2006.
16
Grönmark v. Finland (17038/04) och Backlund v. Finland (36498/05), domar den 6 juli 2010.
17
Jevremovic v. Serbien (3150/05), dom den 17 juli 2007, se även Danelius, SvJT 2007 s. 962
och Mänskliga rättigheter (2012) s. 378. En kränkning förelåg också i fallet Ebru och Tayfun
Engin Colak mot Turkiet (se not 15) där det tog åtta år innan faderskapsmålet avgjordes.
18
Jäggi v. Schweiz (58757/00), dom den 13 juli 2006.
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att genomgå provtagningar för att fastställa faderskapet. Efter hans
död, och efter att säkrare metoder för provtagning hade utvecklats,
begärde sökanden att ett vävnadsprov skulle tas från den avlidnas
kvarlevor för genomförande av en DNA-analys. Kvarlevorna fanns
bevarade i en grav. Detta tillät inte staten. Det fanns inga arvsrättsliga aspekter i fallet. Sökanden hade vuxit upp i fosterhem och hade
under hela sin barndom haft regelbunden kontakt med den nu avlidna mannen. Sökandens mor hade sagt till honom att mannen var
hans far och hans enda intresse i processen var att få klarhet i detta.
Domstolen konstaterade att sökanden, som vid tiden för domen var
67 år gammal, under hela sitt liv hade försökt få reda på vem som var
hans far och att hans agerande tydde på att ovissheten om detta hade
orsakat honom psykiskt lidande. Domstolen noterade också att det
enbart var tack vare sökanden som dispositionsrätten till gravplatsen
hade förnyats. Ingen annan anhörig hade visat något intresse för att
bevara graven intakt. Ingen hade heller anfört några religiösa eller
filosofiska skäl som talade mot att ett prov togs på kroppen. Vad
gäller skyddet för den avlidnas eget privatliv, uttalade domstolen att
en persons privatliv inte påverkas negativt av att ett vävnadsprov för
genomförande av en DNA-analys tas från kroppen efter dennes död.
Med hänsyn till omständigheterna i fallet fann Europadomstolen att
sökandens intresse att få veta sitt ursprung vägde tyngre än de intressen som kunde tala mot en provtagning.
Som angetts ovan är rätten att känna till sitt genetiska ursprung
inte absolut. Det framträder tydligt i fallet Odièvre mot Frankrike.19
Sökanden hade vuxit upp i en adoptivfamilj. Som vuxen begärde hon
att få tillgång till sekretessbelagda allmänna handlingar som innehöll
uppgifter om hennes genetiska mor, vilket staten inte medgav.
Europadomstolen fann att staten inte hade brutit mot Europakonventionen genom att ge moderns rätt till anonymitet företräde
framför dotterns rätt att känna till sitt ursprung.
Av Europadomstolens praxis framgår också att det inte endast är
unga människor som anses ha ett behov av att få vetskap om sina
föräldrar. Domstolen har i avgörandet Jäggi v. Schweiz konstaterat
att en individs intresse av att känna till sitt ursprung inte upphör utan
tvärtom ökar med åldern. Intresset av att känna till sin genetiska
identitet upphör inte heller i och med att föräldern avlider. Skyddet
19

Odièvre v. Frankrike (42326/98), dom den 13 februari 2003.
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för privatlivet omfattar därför även en rätt att få veta om man är barn
till en avliden person.20 Däremot skyddar Europakonventionen inte
rätten att få kännedom om sina föräldrar om syftet varken är att
skapa en relation med föräldrarna eller att få klarhet i sin personliga
identitet, utan det endast handlar om att få del av ett arv.21

20
21

Jäggi v. Schweiz (58757/00), dom den 13 juli 2006.
Haas v. Nederländerna (36983/97), dom den 13 januari 2014.
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5

Myndigheters ansvar
vid fastställande av faderskap
och föräldraskap

5.1

Ett barns födelse ska anmälas till Skatteverket

Ett barns födelse ska anmälas till Skatteverket om barnet är fött i
Sverige (24 § första stycket [1991:481] folkbokföringslagen). Anmälningsskyldigheten gäller för alla barn som föds levande i Sverige,
dvs. alla barn som efter födseln andats eller visat något annat livstecken. Skyldigheten gäller också för dödfödda barn som avlidit efter
utgången av den tjugoandra havandeskapsveckan (24 § fjärde stycket
folkbokföringslagen). Skatteverket registrerar en anmälan om ett
dödfött barn som ett dödsfall. När ett barn föds på ett sjukhus eller
enskilt sjukhem anmäler vårdgivaren födseln. Skatteverket har en
webbtjänst som gör det möjligt för vårdgivaren att anmäla ett barns
födelse elektroniskt.
Om en barnmorska hjälper till vid en födelse som inte sker på ett
sjukhus eller enskilt sjukhem, ska barnmorskan anmäla födelsen.
Anmälan ska göras så snart som möjligt. I övriga fall ska barnets
vårdnadshavare själv göra en anmälan inom en månad från födelsen
(24 § andra och tredje styckena folkbokföringslagen).

5.2

Socialnämndens utredningsskyldighet

Socialnämnden har en skyldighet att försöka utreda faderskap och se
till att detta blir fastställt (2 kap. föräldrabalken, FB). Utredningsskyldigheten gäller om modern vid barnets födelse inte är gift, om
faderskapspresumtionen ifrågasätts eller om faderskapet hävts av

91

137

Myndigheters ansvar vid fastställande av faderskap och föräldraskap

SOU 2018:68

domstol. Socialnämndens utredningsskyldighet gäller barn som har
hemvist i Sverige och står under någons vårdnad.
Om det kan antas att en kvinna ska anses som förälder enligt
1 kap. 9 § FB ska socialnämnden i stället utreda om en kvinna är förälder till barnet (2 kap. 1, 8 a och 9 §§ FB).
Socialnämnden ska i utredningen hämta in upplysningar från
modern och från andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse. Utredningen ska bedrivas skyndsamt och nämnden ska föra
protokoll över det som kommer fram i utredningen av betydelse för
frågan om faderskap och föräldraskap (2 kap. 4 och 8 §§ FB).
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) fastställer formulär för protokoll över utredningen. Protokollen utgör
ett stöd för handläggande myndighet och ger en beskrivning av hur
tillämpningen av reglerna i föräldrabalken går till i praktiken (se avsnitt 5.3). Myndigheten har utfärdat föreskrifter och allmänna råd
om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap respektive föräldraskap (HSLF-FS 2017:49 och 2017:50). Sedan tidigare
finns också en Handbok för fastställande av faderskap, utgiven av
Socialstyrelsen år 2005.
Om socialnämnden anser att frågan om faderskap eller föräldraskap
kan bedömas med tillräcklig säkerhet på grundval av utredningen,
bör nämnden bereda mannen eller kvinnan en möjlighet att bekräfta
faderskapet respektive föräldraskapet (2 kap. 5 och 8 a §§ FB). Socialnämnden får bara godkänna en bekräftelse om det kan antas att en
viss person är barnets far eller förälder (1 kap. 4 och 9 §§ FB).
Enligt föreskrifterna som gäller för faderskap kan socialnämnden
göra en förenklad utredning om parterna är sambor och övertygade
om att barnet är deras gemensamma. Om parterna samstämmigt uppger att barnet är deras gemensamma och det inte har framkommit
något som kan ifrågasätta detta bör utredaren enligt föreskrifterna
avsluta utredningen genom att ge mannen tillfälle att bekräfta faderskapet.
Om barnet har tillkommit genom en assisterad befruktning (enligt 6 eller 7 kap. lagen [2006:351]) om genetisk integritet m.m.) med
samtycke från moderns make, registrerade partner eller sambo, bör
socialnämnden kontrollera att ett skriftligt eller muntligt samtycke
har lämnats. Socialnämndens skyldigheter enligt 2 kap. FB gäller i
tillämpliga delar.
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Socialnämnden är således skyldig att inleda en utredning om faderskap eller föräldraskap om förutsättningarna för detta är uppfyllda.
Nämnden ska dock lägga ner en påbörjad utredning om modern har
genomgått en assisterad befruktning som ensamstående inom svensk
hälso- och sjukvård och det med hänsyn till samtliga omständigheter är
sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen. Detsamma
gäller från den 1 januari 2019 om modern genomgått en assisterad befruktning vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta
del av uppgifter om spermiedonatorn.
Om utredaren har anledning att känna sig osäker, måste en närmare utredning göras. Socialnämnden bör verka för att genetisk
undersökning sker om den som kan vara far till barnet begär det eller
det finns anledning att anta att modern har haft samlag med fler än
en man under den tid som barnet kan ha tillkommit (1 kap. 6 § FB).
Detta gäller dock inte vid utredning av föräldraskap (1 kap. 9 § andra
stycket FB).
Socialnämndens handläggning av utredningar enligt föräldrabalken
omfattas av sekretess till skydd för enskilda inom socialtjänst (26 kap.
1 § offentlighets- och sekretesslagen [2009:400], OSL). Sekretessen
gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men. Sekretessen hindrar dock inte
att uppgift lämnas till en enskild som uppnått myndig ålder om förhållanden av betydelse för att han eller hon ska få vetskap om vilka
hans eller hennes genetiska föräldrar är (26 kap. 8 § OSL). Den bestämmelsen är främst avsedd att vara en hjälp för de barn där faderskapet inte är fastställt. Den är även tillämplig till förmån för barn
vars faderskap fastställts enligt gällande ordning samt till förmån för
adoptivbarn (prop. 1993/94:165 s. 63). Den tystnadsplikt som följer
av sekretessen inskränker meddelarfriheten.

5.3

Handläggningen hos socialnämnden i praktiken

5.3.1

Inledning

Utredningen har fått del av information om och erfarenheter av
förfarandet i praktiken från flera håll. Det är bl.a. från de kommuner
som under 2017 och 2018 ingick i ett med Skatteverket gemensamt
projekt kallat Enklare faderskap/föräldraskap, genom dess styrgrupp
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och genom kontakter med samordnare och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL).1 Utredningen har gjort studiebesök hos socialförvaltningen i ett par kommuner (Göteborg och Malmö). I utredningens
expertgrupp finns också representanter från bl.a. MFoF, Skatteverket,
SKL och Familjerättssocionomernas Riksförening. Utredningen beskriver i det följande förfarandet i praktiken.2
5.3.2

När ett barn föds

När ett barn föds anmäler sjukhuset det till Skatteverket som registrerar födelsen i folkbokföringen. Om förutsättningar för folkbokföring av barnet är uppfyllda får barnet i samband med detta sitt
personnummer. Den som har fött barnet får sedan ett registerutdrag
med posten och en blankett för att ansöka om barnets förnamn och
efternamn.
Om barnet inte föds på sjukhus ska barnmorska, eller annars
vårdnadshavare, anmäla barnets födelse till Skatteverket.
5.3.3

Utredningen initieras på olika sätt hos socialnämnden

En utredning kan initieras på flera sätt. Det vanligaste är att socialnämnden får en underrättelse från Skatteverket om ett nyfött barn
som inte har någon far eller förälder registrerad. Det sker i de flesta
fall per post, som vanligtvis sänds samma dag som födelseanmälan
från sjukhuset har kommit till Skatteverket. Sedan februari 2018 finns
en möjlighet för kommuner att ansluta sig till Skatteverkets tjänst
för att ta emot och skicka uppgifter om faderskap och föräldraskap
på elektronisk väg. Om en kommun är ansluten till tjänsten skickas
underrättelsen på elektronisk väg.
Om underrättelsen skickas per post kan det ibland ta upp till en
vecka innan underrättelsen nått behörig tjänsteman och därmed till
dess ett ärende hos socialnämndens förvaltning har påbörjats.

1

Enklare faderskaps/föräldraskapsprojektet är ett samarbete mellan sex s.k. pilotkommuner, SKL
och Skatteverket. Kommunerna är Göteborg, Malmö, Motala, Nacka, Stockholm och Höglandets
kommunalförbund. En tidigare fas av projektet finns beskriven i rapporten SKL (2014), Jag
vill ha föräldrar – etapp 2.
2
Utredningens kartläggning och beskrivning avser tillämpningen av nu gällande regler, dvs. hur
förfarandet ser ut per augusti 2018.
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Det förekommer också att föräldrarna tar den första kontakten
för att få faderskapet fastställt, ofta redan före barnets födelse. Om
ett faderskap hävs av domstol och barnet inte har fyllt 18 år, har
domstolen skyldighet att meddela socialnämnden detta. Det kan
också komma uppgifter från någon av vårdnadshavarna eller från
någon utomstående om ett ifrågasatt faderskap. Nämnden får i dessa
fall bedöma om en faderskapsutredning ska göras.
5.3.4

Socialnämndens kontakt med modern

Socialnämnden sänder information per brev till modern och ber
henne återkomma för att boka en tid för ett personligt möte. Informationen till modern är utformad av respektive kommun och har
olika innehåll beroende på aktuell kommuns rutin. Det är inte ovanligt att brevet innehåller en fråga om barnets födelsevikt och om
modern är sambo. Dessa uppgifter brukar handläggaren annars fråga
efter per telefon när modern tagit kontakt med socialnämnden.
5.3.5

Kallelse till ett personligt sammanträffande

Modern och den presumtiva fadern eller föräldern kallas som regel
till ett personligt sammanträffande för att de bl.a. ska kunna styrka
sin identitet. Om parterna inte är sambor kallas de till samtal, gemensamt eller var för sig. Om utredaren vet vilka parterna är, t.ex.
om modern och den presumtiva fadern är sambor och tidigare har
bekräftat faderskapet för ett gemensamt barn, kan det vara tillräckligt med telefon- eller brevkontakt. I dessa situationer fyller föräldrarna själva i protokollet, ordnar med bevittning och sänder tillbaka
protokoll och bevittnad bekräftelse till socialnämnden.
Det varierar hur lång tid det tar innan parterna får en tid för ett
sammanträffande med socialnämnden. Om de är sambor är handläggningen nästan alltid förenklad. Har parterna i ett sådant fall återkommit inom kort efter socialnämndens informationsbrev kan det
handla om några dagar. Enligt uppgift till utredningen brukar det ta
någon vecka och det beror sedan på handläggarens arbetsbelastning
hur nära inpå den kontakten själva mötet kan hållas. Det är ofta en
längre väntetid efter sommaren. Resten av året kan socialnämnden
vanligtvis erbjuda tid inom två veckor. Den tid som gått från barnets
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födelse till dess modern och sambon får tillfälle att träffa en handläggare och bekräfta faderskapet är exempelvis i Göteborg som
genomsnitt en månad till fem veckor. Även Malmö stad bekräftar
liknande handläggningstider (från två upp till omkring fyra veckor).
Denna tid är ofta något kortare i mindre kommuner (se vidare avsnitt 5.3.14).
5.3.6

Besöket hos socialnämnden

Syftet med besöket hos socialnämnden är att modern och mannen
bl.a. ska kunna styrka sin identitet. En del av besöket är därför avsatt
för att identifiera den man som kan tänkas bekräfta faderskapet.
Detsamma gäller om det är en kvinna som kan tänkas bekräfta ett
föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB.
Vid besöket lämnar utredaren information om bl.a. vilka regler
som gäller för fastställande av faderskap eller föräldraskap, vad som
menas med konceptionstid och dess betydelse för utredningen.
Utredaren kan även lämna upplysningar om under vilka förutsättningar en rättsgenetisk undersökning bör göras och betydelsen av en
sådan för utredningen. Om barnet har tillkommit genom assisterad
befruktning ska moderns sambos samtycke till behandlingen styrkas, vilket vanligtvis innebär att parterna visar upp en kopia på det
skriftliga samtycket. Om det gäller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB
krävs en kontroll av samtycke också från moderns make eller registrerade partner. När barnet har tillkommit genom assisterad befruktning med donerade könsceller lämnar utredaren även information om barnets rätt att få del av uppgifter om en donator.
5.3.7

Socialnämnden för protokoll över utredningen

Socialnämnden ska föra protokoll över det som framkommer vid utredningen och som är av betydelse för faderskaps- eller föräldraskapsfrågan. Det finns för närvarande flera olika protokoll.
Om parterna är sambor och övertygade om att barnet är deras
gemensamma och inga omständigheter kommit fram som ifrågasätter faderskapet används ett S-protokoll.
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När parterna inte är sambor, eller om de är sambor och omständigheter kommit fram som ifrågasätter faderskapet, ska ett MF-protokoll användas. Om modern uppger att flera män förekommer inom
eller i anslutning till den beräknade konceptionstiden, ska ett MFprotokoll upprättas för var och en av männen.
Om faderskapspresumtionen för mannen i äktenskapet ifrågasätts ska ett Ä-protokoll användas. I ett sådant fall ska också ett Sprotokoll eller MF-protokoll upprättas.
Om ett barn har kommit till genom en assisterad befruktning
enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. med samtycke
från den kvinna som var moderns make, registrerade partner eller
sambo vid befruktningen används ett FÖR-protokoll.3
Har modern som ensamstående genomgått en assisterad befruktning används ett EN-protokoll.
5.3.8

Förutsättningar för bekräftelse

Om parterna är sambor är det i regel tillräckligt att socialnämnden
gör en förenklad utredning av faderskapet. I de fall parterna samstämmigt uppger att barnet är deras gemensamma och det inte under
samtalet, eller på annat sätt, kommer fram något som gör att utredaren ifrågasätter detta, avslutas utredningen genom att mannen får
bekräfta faderskapet. Om utredaren är tveksam till det som uppgivits, eller om någon av parterna är osäker på faderskapet, utvidgas
utredningen.
Om parterna inte är sambor tillfrågas modern om vem som är tänkbar far till barnet. Om modern endast uppger en man som tänkbar far,
mannen uppger samma sak och det inte under samtalet, eller på annat
sätt, kommer fram något som gör att utredande handläggare ifrågasätter detta, avslutas utredningen genom att mannen får bekräfta faderskapet. I de fall modern lämnar uppgifter som innebär att det finns
flera tänkbara fäder blir det aktuellt för socialnämnden att initiera en
rättsgenetisk undersökning. En sådan undersökning kan också bli

3

Har det kvinnliga paret genomgått behandling i utlandet har nämnden ofta skäl att lägga ned
en faderskapsutredning. I en sådan situation kan inte ett föräldraskap bekräftas utan moderns
make, registrerade partner eller sambo kan ansöka om adoption av barnet. Från den 1 januari
2019 gäller nya regler när behandlingen skett utomlands vid en behörig inrättning och barnet
har rätt till information om spermiedonatorn.
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aktuell om någon av parterna begär det. När den rättsgenetiska undersökningen utförts informeras de som ingått i undersökningen om resultatet och vad det innebär för den fortsatta utredningen. Beroende
på resultatet av undersökningen kan en man beredas tillfälle att bekräfta faderskapet.
När ett barn tillkommit genom assisterad befruktning med samtycke från en man som var moderns sambo bereds mannen tillfälle
att bekräfta faderskapet. Detta förutsätter att förutsättningarna för
faderskap är uppfyllda, bl.a. att samtycket är styrkt och att det med
hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.
Detsamma gäller om barnet har tillkommit genom assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård med samtycke från en
kvinna som var moderns make, registrerade partner eller sambo. Det
är då den kvinna som har lämnat samtycket som bereds tillfälle att
bekräfta föräldraskapet, om förutsättningarna för föräldraskap är uppfyllda, bl.a. att samtycket är styrkt och att det med hänsyn till samtliga
omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.
5.3.9

Bekräftelsen

En bekräftelse av ett faderskap eller föräldraskap ska vara skriftlig.
Bekräftelsen är en personlig rättshandling och måste fullgöras av
fadern eller föräldern själv. Papper och underskrift ska vara arkivbeständiga. Bekräftelsen ska vara bevittnad av två personer. Vittnena
är i praktiken ofta anställda vid socialnämndens förvaltning. I de fall
som mannen inte bekräftar faderskapet i samband med ett besök hos
socialnämnden utan efter att nämnden sänt hem ett protokoll, är
vittnena inte från socialnämnden utan de som modern eller mannen
tillfrågat. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av modern eller en
särskilt förordnad vårdnadshavare.
5.3.10

Förutsättningar för socialnämndens godkännande

För att en bekräftelse ska bli giltig krävs att socialnämnden skriftligen godkänner den. Det sker genom att handläggaren undertecknar
bekräftelsen. Socialnämnden är skyldig att medverka till ett materiellt
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riktigt avgörande i faderskapsfrågan. Det betyder i de allra flesta fall
att det juridiska faderskapet ska överensstämma med det genetiska.
Så är fallet om barnet har tillkommit genom ett samlag.4 Socialnämnden godkänner en bekräftelse endast om det kan antas att mannen är
far till barnet. För att kunna bedöma faderskapsfrågan måste utredningen med tillräcklig säkerhet visa att mannen är far till barnet.
Utredaren kontrollerar att det inte finns något som talar mot att
mannen i fråga verkligen är far till barnet. Det innebär att nämnden
i tveksamma fall måste ha resultat från en rättsgenetisk undersökning som underlag. Om modern uppger att flera män förekommer
under den tid som barnet kan ha kommit till, dvs. inom konceptionstiden, godkänns en bekräftelse endast om en rättsgenetisk undersökning visar att mannen sannolikt är far till barnet.
Om ett barn har tillkommit genom en assisterad befruktning är
en förutsättning för socialnämndens godkännande av en faderskapsbekräftelse att moderns sambo vid tillfället för behandlingen har
samtyckt till den och att det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.
Om donerade spermier har använts är det från den 1 januari 2019 ett
krav att behandlingen har genomförts i svensk hälso- och sjukvård
eller på en behörig inrättning i utlandet och att barnet har rätt att ta
del av uppgifter om spermiedonatorn.
Har ett barn tillkommit genom en assisterad befruktning som
moderns kvinnliga make, registrerade partner eller sambo har samtyckt till och är det med hänsyn till samtliga omständigheter sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen finns möjlighet
för nämnden att godkänna en föräldraskapsbekräftelse. I ett sådant
fall har donerade spermier använts och socialnämnden kontrollerar
att behandlingen har skett i svenska hälso- och sjukvård. Från den
1 januari 2019 får en behandling också ha skett vid behörig inrättning i utlandet om barnet har rätt att ta del av uppgift om donatorn.

4

Det rättsliga faderskapet överensstämmer med det genetiska när barnet har tillkommit genom ett samlag. Har barnet tillkommit genom assisterad befruktning finns regler som innebär
att rättsligt föräldraskap i vissa fall kan bekräftas om samtycke till behandlingen fanns, 1 kap.
6, 8 och 9 §§ FB (se avsnitt 3.2.4 och 3.3).
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Godkännandet

Socialnämnden godkänner bekräftelsen när fadern eller föräldern
skrivit under den och modern därefter godkänt bekräftelsen. Utredaren, med behörighet att godkänna bekräftelsen för socialnämnden
enligt delegationsordning för kommunen, undertecknar protokollet.
Faderskapet eller föräldraskapet är fastställt först i och med alla tre
namnunderskrifterna. Föräldrarna får i detta sammanhang också tillfälle att anmäla gemensam vårdnad. Det sker i så fall skriftligen på
en särskild blankett.
5.3.12

Underrättelse till Skatteverket

Socialnämndens utredare sänder per post en underrättelse till Skatteverket om fastställelsen, och i förekommande fall anmälan om gemensam vårdnad. Skatteverket registrerar därefter manuellt in uppgifterna i folkbokföringsdatabasen. Det tar ungefär en till två veckor
från det att underrättelsen skickas till dess fadern eller föräldern
enligt 1 kap. 9 § FB är registrerad.
En kommun som anslutit sig till Skatteverkets tjänst för att ta
emot och skicka uppgifter om faderskap och föräldraskap sänder i
stället underrättelsen på elektronisk väg till Skatteverket, i förekommande fall tillsammans med anmälan om gemensam vårdnad.
5.3.13

Utredning före barnets födelse

Fastställande av faderskap eller föräldraskap kan initieras före barnets födelse. I en del kommuner är samarbetet mellan socialtjänsten
och mödrahälsovården väl etablerat. Handläggare från familjerätten
träffar blivande föräldrar på mödravårdscentralen och kan informera
om fastställande av faderskap och andra familjerättsliga frågor. Föräldrarna kan få information om att en faderskapsutredning kan inledas innan barnet är fött. Modern kan även efterfråga att nämnden
ska inleda en faderskaps- eller föräldraskapsutredning före barnets
födelse.
Om socialnämnden inleder en utredning före barnets födelse beräknas en preliminär konceptionstid och en bekräftelse upprättas.
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När barnet är fött beräknas en ny konceptionstid utifrån födelsevikten. Om den nya konceptionstiden faller inom den tidigare beräknade konceptionstiden, godkänner socialnämnden bekräftelsen utan
vidare kontakt med parterna och underrättar Skatteverket om det
genom bekräftelsen fastställda faderskapet.
5.3.14

Handläggningstiden för fastställande av faderskap
och föräldraskap

Det personliga sammanträffandet hos socialnämnden när det gäller
sambor tar många gånger cirka tio minuter. Det är inte ovanligt att
spädbarnet är med vid mötet. Till den absolut övervägande delen av
fall där utredningen sker enligt ett S-protokoll är de uppgifter som
modern och hennes sambo lämnar avgörande för ärendets utgång och
medför att faderskapet blir fastställt genom bekräftelse. Flera socialnämnder uppskattar att mer än 95 procent av de förenklade utredningarna är oproblematiska. Det är ovanligt med talan om att en bekräftelse saknar verkan och ärenden där ett fastställt faderskap senare
ifrågasätts.5 Handläggarens tid för att administrera ett ärende med
förenklad utredning tar omkring en timme och 45 minuter, inklusive
tid för kontroller inför mötet (av konceptionstid, bosättning m.m.),
underrättelse till Skatteverket efteråt samt avslut och arkivering.
Utredningen har av några socialnämnder fått uppgift om hur lång
tid det vanligtvis tar från det att nämnden får information om ett nyfött
barn till dess att nämnden sänder underrättelse till Skatteverket om ett
genom bekräftelse fastställt faderskap.6 Enligt socialnämnderna varierar tiden, allt från en vecka till över en månad. Det kan därefter ta
upp till två veckor innan faderskapet registreras i folkbokföringen,
bl.a. på grund av postgången. Om socialnämndens utredning avser
ett föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB tar handläggningen ofta längre
tid än om det gäller ett faderskap.7 Från barnets födelse till dess att
5

Uppgifter från Höglandets kommunalförbund samt Göteborg, Malmö och Nacka kommun.
Uppgiften avser de fall där modern och mannen är tillgängliga och samarbetar med socialnämnden. Nacka: en till två veckor, Göteborg: omkring en månad, ibland fem veckor beroende
på handläggningstid hos familjerätten, Malmö: två till fyra veckor.
7
Statistik från socialnämnderna omfattar inte fullt ut de s.k. FÖR-protokollen. Utredningen
har från enskilda handläggare fått uppgift om att den genomsnittliga handläggningstiden kan
uppskattas till åtta veckor från barnets födelse till dess ett föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB är
fastställt.
6
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ett faderskap eller föräldraskap är registrerat i folkbokföringen tog
det 2017 i genomsnitt 45 dagar.8

5.4

Förfarandet i domstol

Om faderskap eller föräldraskap för ett barn inte kan fastställas
genom bekräftelse, ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas
genom dom. Bestämmelser om ordningen i domstol finns i 3 kap.
FB och innebär i huvudsak följande. En talan om fastställande av
faderskap eller föräldraskap ska väckas av barnet och kan föras mot
flera män respektive kvinnor. Om socialnämnden är skyldig att
försöka utreda faderskapet eller föräldraskapet, ska barnets talan
föras av socialnämnden och riktas mot de personer som skäligen kan
komma i fråga som far eller förälder till barnet. Barnets talan får
också föras av modern, om hon har vårdnaden om barnet, eller av en
särskilt förordnad vårdnadshavare.
Om barnets talan förs av socialnämnden, ska talan väckas vid
tingsrätten i den ort där nämnden finns. I andra fall ska talan väckas
vid den tingsrätt där motparten eller en av motparterna ska svara i
tvistemål i allmänhet eller, om det inte finns någon behörig domstol,
vid Stockholms tingsrätt.
Om den som antas vara far är avliden när faderskapsfrågan ska
utredas kan saken avgöras genom dom. Mannens arvingar blir parter
i målet i mannens ställe.
När socialnämnden har gjort en utredning om faderskapet eller
föräldraskapet, ska nämnden lämna in det protokoll som förts över
utredningen till domstolen. Protokollet ska delges motparten eller
motparterna i samband med stämningen. Rätten ska se till att frågan
om faderskap eller föräldraskap blir tillbörligen utredd och kan t.ex.
förelägga socialnämnden att fullständiga sin utredning.
Rätten kan också begära in de uppgifter som finns om en assisterad befruktning. En sådan begäran ställs till den som är eller har varit
ansvarig för behandlingen eller till någon annan som har tillgång till
8

Skatteverkets uppgift till utredningen, avser antal dagar för registrering av faderskap eller förälder i folkbokföringsdatabasen under 2017 för barn födda 2016 eller 2017 räknat från barnets
födelse. Inom 15 dagar hade knappt 12 000 barn fått far/förälder registrerad, inom 30 dagar
hade knappt 30 000 barn fått en far eller förälder registrerad och inom 60 dagar hade knappt
50 000 barn fått en far eller förälder registrerad. Under förra året fick drygt 60 000 barn som
var födda 2016 eller 2017 en far eller förälder registrerad.
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uppgifterna (6 kap. 6 § och 7 kap. 8 § lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m.).
Rätten ska dessutom bereda var och en som kan föra talan på
barnets vägnar en möjlighet att yttra sig i målet. Ett vittnesförhör får
dock aldrig äga rum i syfte att styrka att vittnet har haft samlag med
modern under den tid då barnet kan antas ha tillkommit.
Domstolen kan, på begäran av part eller när det behövs, förordna
om rättsgenetisk undersökning (se avsnitt 6.1) på barnet, modern,
mannen i äktenskapet och den eller de män som pekats ut som tänkbara fäder. Den som är ovillig att lämna ett prov till en undersökning
om ärftliga egenskaper som kan ske utan nämnvärt men kan tvingas
av domstol att göra detta med stöd av lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap (blodundersökningslagen). Domstolen kan vid vite, eller annars med biträde av polis,
förelägga den som avses med förordnandet att med intyg av behörig
sakkunnig visa att han eller hon har genomgått undersökningen (1, 2
och 2 a §§ blodundersökningslagen).
I praktiken görs i dag rättsgenetiska undersökningar med DNAanalys (se avsnitt 6.3). Sådana omfattas av blodundersökningslagen.
Om den som kan vara far är avliden när faderskapsfrågan ska utredas
kan en släktutredning göras. Föreläggande enligt blodundersökningslagen kan dock inte avse släktingar till den som påstås vara far
till barnet (se t.ex. NJA 1997 C 36). En sådan utredning får i stället
ske efter samtycke från berörda släktingar.
Om en dom om faderskap eller föräldraskap överklagas, ska
överrätten pröva frågan i hela dess vidd. Om den högre domstolen
kommer fram till att någon annan än en part skäligen kan komma i
fråga som far eller förälder till barnet och en part begär det ska
domstolen undanröja den lägre domstolens dom och återförvisa
målet till den domstol som först har dömt i målet.
Socialnämndens sekretess upphör när frågan tas upp i ett mål enligt föräldrabalken. Då gäller i stället en mindre omfattande sekretessregel i 36 kap. 1 § OSL. Enligt den gäller enbart sekretess om en part
begär det och det kan antas att den enskilde eller någon närstående
till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. Bestämmelsen inskränker inte meddelarfriheten. Sekretessen enligt den nämnda bestämmelsen gäller i högst 70 år för uppgifter i allmänna handlingar.

103

149

150

6

Dagens regler om
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6.1

Lagen om blodundersökning m.m.
vid utredning av faderskap

6.1.1

Domstol kan förordna om blodundersökning

I mål om förklaring att en viss man inte är far eller om fastställande
av faderskap kan domstolen, med stöd av lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap (blodundersökningslagen), på begäran av någon av parterna eller när det annars behövs
förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande
ärftliga egenskaper som kan ske utan nämnvärt men. Ett förordnande kan avse modern och barnet. I mål om förklaring att en viss
man inte är far kan förordnandet avse mannen i äktenskapet. I mål
om fastställande av faderskap kan förordnandet avse den man mot
vilken talan förs. Finns det anledning att anta att någon annan man
har haft samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit, får förordnandet avse också den mannen.
Domstol kan förordna om en blodundersökning sedan ett faderskap har fastställts genom bekräftelse eller genom dom som har
vunnit laga kraft. Förutsättningar för ett sådant förordnande är att
det först efter bekräftelsen eller domen har framkommit omständigheter som ger anledning till antagande att någon annan man än den
som har fastställts vara far har haft samlag med modern under tid då
barnet kan ha tillkommit. Har faderskapet fastställts genom bekräftelse, kan ett förordnande om blodundersökning meddelas i ett mål
om att bekräftelsen saknar verkan mot den som har lämnat bekräftelsen.
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Domstol får besluta om tvångsåtgärder

Domstol har möjlighet att vidta tvångsåtgärder för att barnet, modern
eller mannen ska lämna sådant blodprov som behövs för blodundersökningen. Domstolen kan förelägga någon att vid vite visa att sådant blodprov som behövs för blodundersökning har tagits på honom
eller henne eller att han eller hon har undergått annan undersökning
rörande ärftliga egenskaper. I fråga om barn som inte har fyllt 18 år
får barnets vårdnadshavare föreläggas vite. Följs inte ett föreläggande
vid vite, kan domstolen i stället för att förelägga nytt vite besluta om
biträde av polis för att undersökningen ska komma till stånd. I fråga
om barn som inte har fyllt 18 år får beslut om biträde av polis endast
meddelas om det finns särskilda skäl. Sådant biträde får inte lämnas
om det finns risk, som inte är ringa, för att barnet ska ta skada av
detta.
6.1.3

Kostnaden betalas av det allmänna

Om domstol har förordnat om undersökning enligt lagen, ska kostnad för att ta blodprov, kostnad för blodundersökning samt skälig
ersättning för annan undersökning betalas av allmänna medel. Om
socialnämnden har initierat undersökningen är det nämnden som ska
betala kostnaderna.

6.2

Förordningen om blodundersökning m.m.
vid utredning av faderskap

Av förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap framgår att ett blodprov som avses i blodundersökningslagen ska undersökas genom Rättsmedicinalverkets (RMV)
försorg. Är det fråga om en annan undersökning om ärftliga egenskaper ska den utföras av sakkunnig som godkänns av verket. Inom
en vecka från domstolens beslut eller socialnämndens anmodan ska
RMV underrättas. Utlåtandet över undersökningen ska skickas till
den som begärt undersökningen. Kan ett prov som skickats till RMV
inte användas är RMV skyldigt att meddela domstolen eller socialnämnden att nytt blodprov behövs.
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6.3

Rättsgenetisk undersökning

6.3.1

Den rättsgenetiska utvecklingen

De nuvarande reglerna på området kom till i en tid när blodundersökning var den mest använda typen av genetisk undersökning vid
fastställande av faderskap. Före det, fram till början av 1900-talet,
genomfördes jämförelser av yttre kännetecken mellan barnet och den
eller de utpekade männen. Det var bl.a. öronens, näsans och munnens
form som studerades.1 De första rättsgenetiska undersökningarna i
faderskapsärenden i Sverige utfördes redan under mitten av 1920talet. Metoden innebar att tester genomfördes på blod och att personer delades in i olika grupper beroende på vilka blodegenskaper de
bar på. Dessa tidigare metoder gav på ett indirekt sätt besked om
variationer i arvsmassan. Först på 1990-talet började DNA-analys
användas inom rättsgenetiken. Sedan 1994 är faderskapsundersökningar helt baserade på DNA-analys.
6.3.2

Provtagningen

Blodprovstagning sker på ett sjukhus eller en vårdcentral. Den som
ansvarar för att ta provet ska utfärda ett provtagningsintyg för den
person som ska lämna prov. Den som ska ta provet ska kontrollera
provgivarens identitet och märka provrören med provgivarens namn
och person- eller samordningsnummer.2 Eftersom en DNA-analys
kan utgå från munskrap (celler som skrapats loss från kindens insida
genom topsning) tas som huvudregel inte längre några blodprov.
Personen kan själv ta ett sådant prov, exempelvis under överinseende
av en handläggare hos socialnämnden. RMV tillhandahåller provtagningsset för munskrap.
6.3.3

DNA-analysen

DNA-analys kan göras på all slags vävnad. Analyserna har mycket
hög tillförlitlighet. I de allra flesta fall går det att med säkerhet utesluta en felaktigt utpekad man i ett faderskapsärende. Det är även
1

Se Saldeen (2013), Barn- och föräldrarätt, 7 uppl., s. 65.
Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap, 2–4 §§
SOSFS 2013:20 (M).
2
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möjligt att med en mycket hög grad av sannolikhet utpeka en viss
man som far. DNA-analys visar variationer direkt i arvsmassan. Analyserna gör det möjligt att påvisa sådana variationer på flera ställen i
arvsmassan samtidigt. Säkerheten i bedömningarna har därmed höjts
avsevärt.
Undersökningen innebär att likheter och olikheter studeras direkt i
arvsmassan. En genetisk undersökning bygger på att ett barn ärver en
genetisk variant, en allel, från modern eller fadern.3 Om barnet har likadana alleler som en utpekad man kan mannen vara far. Vissa alleler förekommer dock mer frekvent än andra. För att bedöma om en man är far
krävs därför en biostatistisk värdering för att beräkna sannolikheten för
faderskapet. Om barnet inte delar en eller flera alleler med en utpekad
man kan mannen uteslutas som far. Även i detta fall krävs en biostatistisk värdering för att utesluta till exempel en mutation som grund
för den genetiska oförenligheten.
Ett ärende består i praktiken av flera analyser. För varje prov som
kommer in till RMV:s laboratorium för analys tas två delmängder ut.
De analyseras parallellt och oberoende av varandra. Resultaten från
varje delmängd jämförs. Totalt utför laboratoriet över 400 000 analyser per år. En undersökning omfattar normalt 21 markörer på DNAmolekylen, men vid behov kan undersökningen omfatta närmare
200 markörer.4 I arvsmassan finns regioner av repetitiva sekvenser,
s.k. STR-fragment (Short Tandem Repeats). För att få tillräckliga
mängder av dessa fragment kopieras de med s.k. PCR (Polymerase
Chain Reaction). Kopieringen görs med hjälp av ett enzym (polymeras) under cykler av varierande temperatur. När kopieringen är
färdig finns miljontals kopior av de utvalda STR-fragmenten, som
separeras och sorteras. STR-fragmenten, som består av DNA-sekvenser som upprepas ett antal gånger, analyseras sedan. Antalet upprepningar i sekvenserna skiljer sig från individ till individ. Dessa variationer ger olika långa DNA-fragment. De fragment som analyseras
har såvitt känt ingen egentlig funktion.
Fragmenten analyseras i huvudsak genom studier på kurvor. Analysen går något förenklat ut på att jämföra kurvorna. Om barnets kurva
har en topp på en position som moderns inte har, måste detta fragment
3

En allel kan beskrivas som en slags ärftlighetsfaktor och utgör en genetisk markör i en DNAanalys. Alleler förekommer i en mängd olika varianter och en ny allel kan uppstå genom mutation.
4
RMV (2017), En expertmyndighet inom rättsväsendet, s. 4. Uppgift till utredningen från RMV
(400 000 analyser per år) den 12 juni 2018.
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ha ärvts från fadern. Om den utpekade faderns kurva inte heller har en
topp på denna position är detta oförenligt med att han är far till barnet.
Visar sig en sådan oförenlighet på flera STR-fragment kan mannen
uteslutas som far till barnet, under förutsättning att oförenligheten inte
beror på en mutation. Om en annan utpekad mans kurva har en topp
på samma position kan denne däremot inte uteslutas som far till barnet.
Om alla STR-fragment på detta sätt visar en överensstämmelse mellan
mannen och barnet (med hänsyn till moderns kurva) kan mannen vara
far till barnet.
För en man som inte kan uteslutas som far till barnet kan sannolikheten för att mannen är far till barnet beräknas. En faderskapssannolikhet om minst 99,99 procent kan ofta uppnås. I nästan alla
fall når svaret en säkerhet på mer än 99,999 procent.5
Analys, bedömning och tolkning sker med kvalitetssäkrade metoder
i två av varandra oberoende omgångar. Endast en fullständig överensstämmelse mellan resultaten medför ett svar till beställaren. Eftersom
RMV inte godtar annat än fullständig överensstämmelse mellan resultaten i de parallella undersökningarna i ett ärende har ett utlåtande
inte någonsin resulterat i att fler än en man kvarstått som möjlig far
till barnet. Att i praktiken alla felaktigt utpekade män kan uteslutas
innebär också en stor sannolikhet för att en man som inte kan uteslutas är far till barnet.
6.3.4

Mer komplexa ärenden

Fall där prov finns endast från barnet och en förälder kallas förälderärenden. Den genomsnittliga uteslutningskapaciteten är i dessa fall
lägre. De flesta förälderundersökningar är ändå nästan lika effektiva
som faderskapsundersökningar när flera markörer finns att tillgå. En
släktutredning kan bli aktuell t.ex. om fadern är okänd, har avlidit
eller av andra skäl inte finns tillgänglig för provtagning. Faderns arvsmassa kan då kartläggas genom undersökningar av prover från dennes
föräldrar, syskon eller andra barn. Utredningarnas effektivitet varierar och ibland är en hög uteslutningskapacitet svår att uppnå.
Vid komplexa ärenden där släktskapsförhållandena är avlägsna
eller när flera alternativa hypoteser efterfrågas, till exempel om den
tilltänkte mannen är far eller farbror till ett barn, krävs mer genetisk
5

Uppgift till utredningen vid besök på RMV den 17 augusti 2017.
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information än annars för att kunna säkerställa släktskapet med tillräckligt hög säkerhet. RMV har under senare år utvecklat mer omfattande genetiska metoder för dessa specialfrågeställningar med hjälp
av ny sekvenseringsteknik. Med metoden kan ytterligare 190 genetiska varianter identifieras för varje ärende, vilket kan ge svar på mycket
komplexa frågeställningar. Metoden är validerad och införd i rutin
och ackrediterades under 2017.6
6.3.5

Protokoll med utlåtande

Resultatet av undersökningen redovisas i ett utlåtande. Det sänds till
domstolen eller socialnämnden, beroende på vem som har beslutat
om eller tagit initiativ till undersökningen. Vanligen står i utlåtandet
antingen att resultatet av undersökningen visar att mannen inte är
barnets far eller att resultatet av undersökningen visar att mannen
sannolikt är barnets far.
Beräkningen förutsätter att det inte föreligger något annat nära
släktskap mellan mannen och barnet. Beräkningen bygger på antagandet om lika förhandssannolikheter. I provtagningsintyget står om
personen som provet avser tillhör en annan folkgrupp eller härstammar från ett annat land. Beroende på population använder RMV olika
genfrekvenser (svenska, afghanska eller somaliska). Om genfrekvenser saknas för den population som mannen har sitt ursprung ifrån är
de beräkningar som utlåtandet bygger på justerade för att sannolikheten för faderskapet inte ska överskattas. Detta med hänsyn till den
variation som kan förekomma mellan olika befolkningsgrupper. En
eventuell justering framgår av utlåtandet.
RMV beräknar internt alltid uteslutningskapacitet, även om utlåtandet avser att den utpekade mannen sannolikt är far till barnet.
Det ger ett värde på hur stor andel felaktigt utpekade män som kan
uteslutas.7

6

RMV (2018), Årsredovisning 2017, s. 18 och uppgift från RMV till utredningen den 13 mars 2018.
Med uteslutningskapaciteten visas hur effektiv undersökningen varit och den beräknas som
andelen män som saknar de fragment som barnet måste ha ärvt från sin far.
7
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6.4

Rättsmedicinalverkets verksamhet

6.4.1

En expertmyndighet inom rättsväsendet

RMV är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Myndigheten
genomför analyser och undersökningar inom rättspsykiatri, rättsmedicin, rättsgenetik och rättskemi på uppdrag av främst brottsbekämpande myndigheter och domstolar, men även kriminalvården,
Migrationsverket och sociala myndigheter. RMV utför också uppdrag från privatpersoner, t.ex. faderskaps- och släktundersökningar.
Myndigheten ansvarar enligt förordning (2007:976) med instruktion
för Rättsmedicinalverket bl.a. för rättsgenetisk verksamhet. RMV är
en myndighet under Justitiedepartementet.
Verksamheten finns på sex orter i landet och myndigheten är sedan
2017 organiserad i ett huvudkontor och tre avdelningar: (1) rättsmedicin, (2) rättspsykiatri och (3) rättsgenetik och rättskemi. Myndigheten har omkring 470 anställda.8 Verksamheten är i hög grad
regelstyrd och uppdraget har till stora delar varit oförändrat sedan
myndigheten bildades 1991. Myndighetens verksamhet finansieras
både genom anslag på statsbudgeten och genom avgifter och ersättningar. Den rättsgenetiska verksamheten är sedan lång tid nästan helt
avgiftsfinansierad.9 Myndigheten får meddela vissa föreskrifter.10
RMV kungör föreskrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
(HSLF-FS).11
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi bedriver forskningsoch utvecklingsverksamhet och samarbetar sedan länge med bl.a.
universitet och andra myndigheter. Avdelningen är representerad i
nationella och internationella nätverk som på ett övergripande plan
arbetar med frågor som har anknytning till verksamheten.

8

RMV (2017), Årsredovisning 2016, s. 6: knappt 500. Uppgift vid besök den 18 augusti 2017,
470 anställda.
9
Statskontoret (2016), 2016:6 s. 25.
10
Se 10 § förordning (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket, i fråga om sådan
rättsmedicinsk undersökning som avses i lagen (1995:832) om obduktion m.m. Se även 6 §
förordningen om blodundersökning (1969:624).
11
Se bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725). Sedan den 1 juli 2015 ger sju
myndigheter ut sina respektive föreskrifter i en författningssamling med Socialstyrelsen som
ansvarig utgivare. Föreskrifter från före den 1 juli 2015 ingår i den nya författningssamlingen
men behåller sina tidigare namn, t.ex. Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS.
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Den rättsgenetiska verksamheten

På rättsgenetiska enheten arbetar omkring 15 medarbetare, främst
civilingenjörer och molekylärbiologer.12 Enheten har hela landet som
upptagningsområde och utför bl.a. undersökningar om faderskap
och släktskap på uppdrag av olika beställare, t.ex. Migrationsverket,
socialnämnder, domstolar och privatpersoner.13 Varje år utför enheten rättsgenetiska analyser av släktskap i cirka 3 000 ärenden. Av
dessa är cirka 1 200 faderskapsärenden.14 Behovet av faderskapsundersökningar har historiskt sett motsvarat omkring två procent av
alla levande födda barn under ett år.15
Antalet faderskapsärenden har under senare år minskat hos RMV.
Mellan åren 2008 och 2011 låg antalet rättsgenetiska faderskapsundersökningar på uppdrag av socialnämnder och domstolar på mellan 2 100 och 2 200 ärenden per år. Uppdragen från socialnämnderna
har sedan dess minskat. År 2013 analyserade RMV cirka 1 800 faderskapsärenden och år 2014 drygt 1 500. Året därpå uppgick antalet till
1 300 ärenden medan både 2016 och 2017 låg antalet ärenden på
omkring 1 200.16
Socialnämnderna är fortsatt den största uppdragsgivaren vad gäller
faderskapsundersökningar, även om en vikande trend finns. Sett över
en längre tid har dessa normalt tagit initiativ till nära 90 procent av
ärendena. Domstolar och enskilda har svarat för resterande del, med
ungefär lika många ärenden var. Före DNA-tekniken var dock andelen
undersökningar efter beslut från domstol större.
Sett till kostnaden per handlagt ärende har faderskapsärenden
blivit 15 procent dyrare sedan 2010. Det beror på att kostnaderna för
personal och teknisk utrustning fördelas på färre ärenden.17 Enligt
RMV beror trenden med minskat inflöde på att vissa socialnämnder
12

RMV (2017), Årsredovisning 2016, anger 13 anställda. Vid besök den 17 augusti 2017 uppgavs
14 medarbetare.
13
RMV anlitas av domstolar och socialnämnder för analyser enligt 1 § förordningen (1969:624)
om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap och av Migrationsverket för analyser
enligt 3 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716).
14
RMV (2018), Årsredovisning 2017. År 2016 utfördes ungefär lika många släktutredningar på
uppdrag av Migrationsverket i ärenden om återförening av familjer (jfr Statskontoret (2016),
Myndighetsanalys av Rättsmedicinalverket, rapport 2016:6, s. 22).
15
Det föds omkring 115 000 barn per år i Sverige, enligt SCB (2016). Nivån om två procent har
varit förhållandevis konstant de senaste 40 åren, se RMV (2001), Rapport 2001:2 Om faderskap
och rättsgenetiska undersökningar – teknikutveckling, organisation och resultat s. 39.
16
RMV (2015), Faderskapsundersökningar och RMV (2018), Årsredovisning 2017.
17
Statskontoret 2016:6 s. 70.
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vänder sig till privata laboratorier för genetiska faderskapsanalyser.18
RMV:s taxa innebär en avgift dels för registrering med 1 400 kronor
per ärende, dels för analys av proverna med 1 200 kronor per person
i en faderskapsutredning (barn, mor, man/män) respektive 1 600 kronor i en förälderutredning (barn och man/män eller kvinna/kvinnor).
Släktutredningar har en avgift för analys om 2 000 kronor.19 Till beloppen kommer mervärdesskatt. Har domstol beslutat om undersökningen står staten för kostnaden. Är det socialnämnden som har
tagit initiativet, betalar den avgiften.
Varje ärende innehåller som regel fler än ett prov. Statistik över
antalet undersökta prov om faderskap på uppdrag av socialnämnder
visar också en nedåtgående trend.20 I de allra flesta av faderskapsärendena ingår endast en man i utredningen. I dessa fall analyseras
tre prover. I drygt tio procent av ärendena med endast en man kan
det uteslutas att den undersökte mannen är far till barnet. Att ärenden omfattar tre eller fler män är dock inte ovanligt, utan kan förekomma flera gånger per vecka.21 Under 2017 var medianhandläggningstiden för faderskapsärenden 16 dagar från ärenderegistrering
och 11 dagar från det att sista prov kommit in.
6.4.3

Ackreditering och kvalitetsarbete

De externa gransknings- och tillsynsmöjligheterna av rättsgenetiska
undersökningar är begränsade.22 RMV arbetar för att kvalitetssäkra
verksamheten och myndighetens laboratorium har en ackreditering
av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) för
rättsgenetik. Detta innebär att verksamheten blir granskad, bedömd
och bekräftad enligt en internationell standard.23 Efter att en verksamhet har blivit ackrediterad följer Swedac regelbundet upp och
granskar den. Det handlar om att kvalitetssäkra processer snarare än
18

RMV (2017), Årsredovisning 2016, s. 16.
RMV (2017), Taxa för rättsgenetiska undersökningar.
20
Uppgift till utredningen vid besök den 17 augusti 2017.
21
Uppgift till utredningen vid besök den 17 augusti 2017, se även e-post den 11 juni 2018.
22
Se t.ex. Riksrevisionen 2004:27, Stödet till polisens brottsutredningar och SOU 2006:103 Översyn av den rättsmedicinska verksamheten Tillsyn, Rättsliga rådet och rättsläkarens roll. Kvalitetskontrollen sägs bl.a. kunna handla om att ta hjälp av utomstående expertis för att utvärdera olika
delar av verksamheten, använda sig av kollegiala granskningar (peer-review-granskningar) eller
att göra en systematisk uppföljning av myndighetens utlåtanden.
23
Ett ackrediterat laboratorium ska uppfylla kraven i standarden ISO/IEC 17025:2005, Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier.
19
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utlåtandenas innehållsmässiga bedömningar.24 Sedan 2018 ingår i
ackrediteringen för RMV den biostatistiska beräkningen.
Myndighetens kvalitetsmål för den rättsgenetiska verksamheten
innebär att den interna provhanteringen ska utföras på rätt sätt, att
begärda analyser ska vara korrekt utförda och att kunderna ska ha
tillgång till rådgivning och vid behov kompletterande besked. Att
kraven på kvalitet är uppfyllda kontrollerar myndigheten genom
regelbundna interna granskningar, såväl på ett övergripande plan
som genom stickprov i enskilda ärenden. Ackrediteringen innebär
bl.a. att Swedac regelbundet inom en period av 18 månader genomför en revision av någon del av verksamheten. Avdelningen deltar
också i nationella och internationella program för kvalitetskontroll
där riktigheten i analysmetoderna undersöks. En årlig uppföljning av
avdelningens uppdragsverksamhet sker beträffande samarbetet
mellan uppdragsgivaren och avdelningen.
Inom den rättsgenetiska verksamheten hanteras många typer av
känsligt provmaterial. Lokaler och arbetssätt är anpassade efter verksamhetens behov. Arbetsmoment är kategoriserade utifrån renhetsgrad och lokalerna är ombyggda till indelade zoner. Förändrade
arbetsrutiner kring arbetsflödet har minskat risken för kontamination,
förbättrat hanteringen och ökat möjligheten att ta emot känsligt
material. I de lokaler där de känsligaste proverna hanteras finns till
exempel ett övertryck för att minimera kontamination, t.ex. i form
av damm, i lokalen. Användandet av skyddskläder och skyddsutrustning har setts över och anpassats.25
Det finns enligt Swedac:s ackrediteringsregister sex huvudmän
för ackrediterade laboratorier för ”klinisk genetik”, de flesta landsting, och sex huvudmän för ”genetik”, nämligen tre högskolor eller
universitet (Uppsala universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och
Karolinska Institutet), ett landsting (Stockholms läns landsting) och
två företag (Dynamic Code AB i Linköping och TATAA Biocenter
AB i Göteborg). För ”rättsgenetik” är endast RMV ackrediterade
enligt Swedac.26

24

Statskontoret 2016:6 s. 49.
Uppgift vid besök av utredningen den 17 augusti 2017, samt RMV (2017), Årsredovisning 2016,
s. 18.
26
Swedac:s ackrediteringsregister per den 25 augusti 2017, enligt uppgift till utredningen s.d.
25
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6.4.4

Dagens regler om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap

Dataskydd vid myndigheten

RMV behandlar personuppgifter inom alla sina verksamhetsområden
och för ett flertal olika ändamål. Personuppgifterna hanteras huvudsakligen elektroniskt inom ramen för olika IT-stöd.
Dataskyddsförordningen är tillämplig på RMV:s behandling av
personuppgifter.27 Vid myndigheten gäller också en allmän regel om
sekretess i verksamheten för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller
personliga förhållanden.28 De personuppgifter som behandlas i verksamheten är i stor utsträckning integritetskänsliga. Det kan vara fråga
om uppgifter ur förundersökningar, patientjournaler och liknande som
kan innehålla uppgifter om enskildas hälsa och om brott. Uppgifterna
kommer till stor del från myndigheter inom rättsväsendet som RMV
arbetar för, som brottsbekämpande myndigheter och domstolar, men
också socialnämnder och andra myndigheter som lämnar ut integritetskänsliga personuppgifter om droger, hälsa och sjukdomar till
RMV. Många av uppdragsgivarna har särskilda lagar om behandling
av personuppgifter, s.k. registerlagar. För RMV har föreslagits en särskild dataskyddslag.29 Det finns också särskilda regleringar för vissa
verksamheter hos myndigheten.30

27

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
28
Sekretess gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men. Se 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), där
det finns en inte uttömmande exemplifiering av verksamhet som avses.
29
Se betänkande från Utredningen om dataskydd vid Rättsmedicinalverket, Stärkt integritet i
Rättsmedicinalverkets verksamhet, SOU 2017:80.
30
Se t.ex. lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister för forskningsverksamheten
inom rättspsykiatrin och patientdatalagen (2008:355) i den sjukvårdande verksamheten.
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7.1

Inledning

Avsnittet beskriver norsk, dansk och finsk rätt vad gäller faderskap
och föräldraskap. Dessa nordiska länders reglering utgår, som i
Sverige och i likhet med många europeiska länder, från att kvinnan
som föder barnet är barnets rättsliga mor. Dessa nordiska länder har
också en regel om att den man som modern är gift med vid barnets
födelse anses som barnets rättsliga far.1 Regler om faderskap finns i
Norge och Danmark i en barnlag, Finland har en faderskapslag. Länderna har också regler om rättsgenetisk undersökning för utredning
av faderskap. I Finland finns en särskild författning för sådan undersökning, medan regler om provtagning och DNA-analys i Norge
står i barnlagen. Även i Danmark finns reglerna om rättsgenetisk
undersökning i barnlagen.
I Norge och Danmark finns regler om medmorskap. I Finland
finns i en nyligen antagen moderskapslag regler om föräldraskap för
en kvinna i en samkönad relation som inte har fött barnet.2

7.2

Norge

7.2.1

Faderskap

Regler om vem som är förälder till ett barn finns i Barneloven. I Norge
gäller att den kvinna som föder ett barn anses som barnets mor.
Barnets far anses vara den man som modern är gift med vid barnets

1

Även denna s.k. pater-est-regel återfinns i flertalet europeiska länder, se t.ex. Europarådets
studie (2009), A study into the rights and legal status of children being brought up in various forms
of marital and non-marital partnerships and cohabitation CJ-FA (2008) 5.
2
Riksdagen godkände ett medborgarinitiativ om moderskap i mars 2018, avsikten är att reglerna
ska träda i kraft den 1 april 2019.
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födelse. Faderskapspresumtionen gäller dock inte om makarna är separerade vid barnets födelse. Om modern är änka, anses den avlidna
maken som barnets far under förutsättning att modern kan ha blivit
gravid innan maken avled.
När faderskapet inte följer av äktenskap, fastställs faderskap genom bekräftelse eller dom. Det mest vanliga är att modern uppger
vem som är far och att han bekräftar faderskapet. Om modern inte
har uppgett en viss man som far, kan hon godta en mans bekräftelse
i efterhand. Faderskapet kan bekräftas både före och efter barnets
födelse.
Faderskapet kan bekräftas hos barnmorska eller läkare vid mödravårdskontroll, eller i samband med barnets födelse på sjukhuset. Läkaren eller barnmorskan skickar bekräftelsen till folkeregistermyndigheten. Faderskapet kan också bekräftas skriftligt vid ett personligt
besök hos Arbeids- og velferdsetaten (NAV), på ett skattekontor
eller hos en domare.
Det är NAV som har ansvar för att varje barn som föds i Norge
får ett rättsligt faderskap fastställt. Blir faderskapet inte fastställt genom faderskapspresumtion eller bekräftelse, kan det fastställas genom dom. I dessa fall beslutar domstolen vanligtvis om rättsgenetisk
undersökning (se avsnitt nedan). Det sker genom DNA-analys av
prov från modern, barnet och den man som modern har uppgett som
far till barnet. Domstolen ska som huvudregel fastställa att en man
är far till ett barn om han genom rättsgenetisk undersökning är utpekad som barnets far.
7.2.2

Assisterad befruktning

Regler om assisterad befruktning finns i loven om humanmedisinsk
bruk av bioteknologi m.m. och avser insemination eller befruktning
utanför kroppen. Sådana behandlingar får bara ges till en kvinna som
är gift eller sambo med en man eller kvinna. Den som har kommit till
genom en behandling med donerade spermier har vid 18 års ålder rätt
att få veta vem donatorn är. I Norge finns ett nationellt donatorregister.
Vid assisterad befruktning anses moderns make eller manliga sambo som barnets far om han har samtyckt till behandlingen och det
inte är osannolikt att barnet har kommit till genom behandlingen.
En spermiedonator kan inte fastställas som barnets far.
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Om modern är gift eller sambo med en kvinna, anses den andra
kvinnan under vissa förutsättningar som barnets medmor (se nästa
avsnitt). Ett barn kan inte ha både en far och en medmor.
7.2.3

Moderskap och medmorskap

Den kvinna som föder ett barn anses som barnets mor.
Barneloven reglerar också fastställelse av medmorskap, när två
kvinnor bildar familj med hjälp av assisterad befruktning i Norge eller
i utlandet. Moderns sambo eller make kan få status som medmor till
barnet om hon har lämnat ett samtycke till assisterad befruktning
inför behandlingen och behandlingen har skett på en godkänd hälsoinstitution i Norge eller i utlandet. Det krävs också att spermiedonatorns identitet är känd.
Medmorskap följer inte direkt av lagen. Folkeregistermyndigheten
avgör om villkoren för medmorskap är uppfyllda, och beslutar om fastställelse av medmorskap efter att minst en av parterna har begärt det.
Medmorskap kan också bekräftas före barnets födelse och kan fastställas även om en av parterna inte önskar att medverka. En medmor
anses rättsligt som förälder till barnet på samma sätt som modern.3
Reglerna om medmorskap gäller för barn födda från 2009. För barn
födda före den tidpunkten får föräldraskapet för en mors partner
eller make fastställas efter en adoption. Det gäller också om förutsättningarna för att fastställa ett medmorskap inte är uppfyllda.
7.2.4

Rättsgenetisk undersökning

Om barnet inte har en far eller medmor vid födelsen, ska NAV försöka få fastställt vem som är far eller medmor. Om den man som
modern uppger som far inte bekräftar faderskapet kan NAV besluta
om rättsgenetisk undersökning av modern, barnet och mannen.
Domstol kan besluta om vite eller hämtning av polis om inte beslutet
följs. Om en man inte vill bekräfta faderskapet trots att en rättsgenetisk undersökning visar att han är far till barnet ska NAV överlämna frågan om faderskap till domstol.
3

Det har bl.a. betydelse för barnelovens regler om vårdnadsansvar, umgängesrätt och underhållsplikt. En medmor får samma rätt som en far till föräldrapenning. Barnet har enligt arveloven rätt till laglott efter medmoren och medmoren har å sin sida arvsrätt efter barnet.
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Domstolen har en utredningsplikt. Bevisningen i faderskapsärenden utgörs i de allra flesta fall av en rättsgenetisk undersökning. Om
det inte finns en sådan får domstolen besluta om det, avseende modern, barnet och den man som är part. Beslutet får också avse andra
män som har haft samlag med modern under konceptionstiden. Ett
beslut kan följas upp med beslut om vite eller hämtning av polis för
att lämna prov för undersökning.
Domstolen kan också besluta att inhämta biologiskt material eller
prover som tidigare är tagna av en möjlig far som är avliden eller som
av andra orsaker inte finns tillgänglig. Ett sådant beslut omfattar som
utgångspunkt också analysresultat som kan finnas från tidigare, t.ex.
i en behandlingsbiobank. Det kan dock finnas hinder för utlämning av
sådana analyser med hänvisning till regler som gäller för DNA-register.4
Staten står enligt barneloven för kostnaderna att inhämta nödvändig bevisning. Kostnaden för rättsgenetisk undersökning som har
beslutats av domstol eller av NAV belastar statsbudgeten.
Det är Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, Klinikk
for laboratoriemedisin, Rättsmedicinska fakulteten vid Oslo Universitetssjukhus som utför undersökningarna.
7.2.5

Ändring av faderskap

Faderskap som följer av faderskapspresumtionen eller av bekräftelse
kan ändras genom att en annan man bekräftar faderskapet, och att
bekräftelsen godkänns av modern och den man som tidigare har ansetts som far till barnet. I dessa fall ska NAV säkerställa att det nya
faderskapet är genetiskt riktigt genom att besluta om rättsgenetisk
undersökning. Det gäller inte några tidsfrister för att ändra faderskap på detta sätt.
När inte alla parter är ense om att faderskapet ska ändras får den
som vill begära ändring av faderskapet vända sig till domstol. Tidigare gällde tidsfrister för att kunna väcka en sådan talan. Sedan 2016
gäller inte någon inskränkning i tid. Barnet kan alltid väcka talan om
ändring av faderskap. Det gäller också om barnet är över 18 år. Har
faderskapet blivit fastställt genom dom, utan en DNA-analys, får
frågan tas upp igen genom resning.
4

NOU 2009:5 s. 53. Se även Høyesterett (HR 2012-868-A), dom den 24 april 2013, om behandlingsbiobanker.
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7.3

Danmark

7.3.1

Faderskap
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Den föräldraskapsrättsliga regleringen finns i børneloven. På samma
sätt som i Norge och Sverige gäller att om modern är gift vid barnets
födelse anses mannen i äktenskapet som barnets far och faderskapet
registreras då i samband med barnets födelse. Om faderskapspresumtionen inte gäller kan faderskapet registreras om en man och
modern lämnar en omsorgs- och ansvarserklaering. En sådan förklaring lämnas av föräldrarna i första hand till personregistret (folkbokföringen), som hör till Kirkeministeriet. Detta sker digitalt till
personregistret, senast 14 dagar efter barnets födelse.5 Omsorgs- och
ansvarserklaering kan också lämnas till Statsförvaltningen. Förklaringen kan lämnas före eller efter barnets födelse. Den kan göras av
både sammanboende föräldrar och föräldrar som inte är sammanboende.6
När ett faderskap registreras i samband med barnets födelse, utifrån faderskapspresumtionen eller omsorgs- och ansvarserklaeringen,
har modern inte någon plikt att upplysa vem som är eller kan vara
genetisk far till barnet. På motsvarande sätt har inte den man som
registreras som far till barnet en plikt att uttala sig om att han är
genetisk far till barnet. Det rättsliga faderskapet är i dessa fall fastställt mot bakgrund av det sociala förhållandet mellan modern och
fadern.7 Inom de första sex månaderna efter barnets födelse är det
dock möjligt att få ett faderskap som är registrerat på grund av presumtionen eller en omsorgs- och ansvarserklaering ändrat om någon
av föräldrarna begär att få det genetiska faderskapet prövat.
Om faderskapet inte är registrerat i samband med barnets födelse,
ska Statsförvaltningen starta en utredning om faderskap. I dessa fall är
utgångspunkten att det rättsliga faderskapet ska stämma överens med
det genetiska. Modern ska uppge vem som är eller kan vara far till barnet, och om hon har mottagit behandling för assisterad befruktning
och i så fall om det är en man eller kvinna som inför behandlingen
förklarat sig vilja bli förälder till barnet.
5

Personregistrets handläggning förutsätter att båda föräldrarna har ett s.k. CPR-nummer, dvs.
motsvarighet till svenskt personnummer, och e-legitimation med kod.
6
En gemensamt undertecknad omsorgs- och ansvarserklaering kan före födelsen lämnas till
Statsförvaltningen, i samband med födelsen lämnas den digitalt till personregistret och efter
födelsen lämnas den till Statsförvaltningen.
7
Se t.ex. Social- og Indenrigsministeriet (2016) Föräldreskab i børneloven, s. 26.
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Statsförvaltningen utreder faderskapet inte bara med hänsyn till
moderns uppgifter utan kan också ta upp frågan på begäran av en viss
man. En man som har haft en sexuell relation med modern under
konceptionstiden har en begränsad rätt att få prövat om han är barnets far. En förutsättning är att han begär sådan prövning inom sex
månader från barnets födelse.
Statsförvaltningens utredning medför i många fall antingen att
föräldrarna lämnar en omsorgs- och ansvarserklaering eller att en
man bekräftar faderskapet. Om Statsförvaltningen inte kan fastställa
ett faderskap för barnet överlämnar förvaltningen frågan till domstol. En bekräftelse kan också lämnas inför domstol. Domstol kan
fastställa faderskap genom bekräftelse eller dom. Domstol fastställer
också medmorskap (se avsnitt nedan).
7.3.2

Assisterad befruktning

Den kvinna som föder ett barn efter en assisterad befruktning anses
som barnets mor. Om den assisterade befruktningen är utförd av
vårdpersonal, eller under vårdpersonals ansvar, ska kvinnans make,
registrerade partner eller partner under vissa förutsättningar anses
som barnets far eller medmor. Förutsättningarna är att han eller hon
har samtyckt till behandlingen och att barnet kan antas ha tillkommit genom behandlingen. Samtycket ska vara skriftligt och innehålla
en förklaring om att mannen ska vara barnets far eller att kvinnan
ska vara barnets medmor.
Det finns inte något krav på att en spermiedonator ska vara känd.
7.3.3

Moderskap och medmorskap

I Danmark är den kvinna som föder barnet barnets mor.
Om villkoren för assisterad befruktning är uppfyllda blir den
kvinna som barnets mor utfört behandlingen tillsammans med barnets
medmor. Brister förutsättningarna, t.ex. om behandlingen inte har
utförts av vårdpersonal eller under vårdpersonals ansvar, ska i stället
spermiedonatorn som regel anses som barnets far.
Huvudregeln är att en donator inte anses som barnets far om
donationen har skett till ett vävnadscentrum, till vårdpersonal eller
till någon som arbetar under vårdpersonals ansvar. Har behandlingen
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skett med en känd spermiedonator kan dock det samkönade paret
och mannen välja om moderns partner ska vara medmor eller om
donatorn ska vara barnets far. En spermiedonator anses då som
barnets far om han skriftligen har samtyckt till att en viss kvinna ska
motta spermiedonationen och förklarat att han ska vara barnets far.
Om parterna i stället skriftligen har förklarat att kvinnans make,
registrerade partner eller partner ska vara barnets medmor gäller det.
Om barnets mor är gift kan den kvinna som barnets mor är gift
med registreras som barnets medmor efter en digital ansökan till
Statsförvaltningen. Om barnets mor är ogift kan moderns partner
bekräfta medmorskapet vid Statsförvaltningen. Ett medmorskap kan
också fastställas genom dom.
7.3.4

Rättsgenetisk undersökning

Om ett barn inte har en far registrerad i samband med födelsen ska
Statsförvaltningen utreda faderskapet eller om en medmor ska fastställas. Statsförvaltningen får uppmana modern och den man som är
möjlig som far att medverka till en rättsgenetisk undersökning, men
kan inte tvinga dem till detta. Även i de fall en man begärt prövning
av om han är far till barnet kan en rättsgenetisk undersökning göras.
Statsförvaltningen tar initiativ till rättsgenetisk undersökning i cirka
1 000 ärenden om året, vilket utgör omkring 1,5 procent av de nyfödda barnen i Danmark.8
Om faderskapet inte kan fastställas av Statsförvaltningen genom
bekräftelse och det inte heller finns anledning att lägga ner ärendet
tar domstolen över frågan om faderskap. Domstol kan kalla parterna
till rättegång för att lämna upplysningar, och får också besluta att parterna ska delta i en rättsgenetisk undersökning. Domstol kan ålägga
parterna att medverka vid äventyr av vite. En undersökning kan också ske av prov från en möjlig far som är avliden.
Staten står kostnaden för provtagning och undersökning. Det är
rättsgenetiska avdelningen på Retsmedicinsk Institut vid Köpenhamns universitet som genomför rättsgenetiska undersökningar.

8

Ibid, s. 30.
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Ändring av faderskap

Under barnets första sex månader är det möjligt att få ändrat ett
faderskap som är fastställt enligt faderskapspresumtionen eller på
grund av en omsorgs- og ansvarserklaering om en av föräldrarna vill
ha det genetiska faderskapet prövat.
Om det har skett ett fel i samband med registreringen eller det
senare kommer fram omständigheter som kan ha betydelse för ett
tidigare fastställt faderskap kan modern, fadern, barnet och den man
som anser sig vara far begära resning. Även dödsbodelägare till dessa
kan väcka frågan om ändring. Möjligheten till ändring är begränsad,
som huvudregel till att begäran ska ske inom tre år från barnets
födelse. I särskilda fall får undantag från fristen ske.
Resning förutsätter att fadern inte trots vetskap om omständigheten har behandlat barnet som sitt eget, eller på motsvarande sätt
för modern, att hon låtit fadern behandla barnet som sitt. Att det
finns en rättsgenetisk undersökning som utesluter att den rättsliga
fadern är genetisk far är inte tillräckligt för resning.
Ett barn kan alltid begära att saken tas upp på nytt, om det inte
finns något faderskap fastställt. Ett barn som fyllt 12 år ska höras i
ett ärende om ändring av faderskap.

7.4

Finland

7.4.1

Faderskap

Regler om vem som är förälder till ett barn finns i faderskapslagen.
Moderns make anses som far till barnet, om barnet är fött under
äktenskapet. Om äktenskapet på grund av makens död har upplösts
före barnets födelse, anses han vara far till barnet förutsatt att barnet
är fött vid en sådan tidpunkt att det kan ha tillkommit före den äkta
mannens död. Om modern har ingått nytt äktenskap före barnets
födelse, anses den nya maken i stället som far till barnet.
Om faderskap inte kan antas enligt presumtionen måste faderskapet fastställas, antingen genom bekräftelse av faderskap eller domstolsbeslut. Far till barnet är den som har avlat barnet eller den vars
spermier på något annat sätt har använts för befruktning av barnets
mor och barnet har fötts till följd av detta.
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Faderskapet kan bekräftas under graviditeten eller efter barnets
födelse. Om det endast finns en möjlig far och föräldrarna är eniga om
faderskapet, kan faderskapet bekräftas vid ett besök på mödrarådgivningsbyrån. Det finns ett särskilt formulär för förhandsbekräftelse
av faderskap som föräldrarna fyller i och tar med till besöket. Formuläret undertecknas i närvaro av en hälsovårdare på rådgivningsbyrån,
som sänder handlingen till barnatillsyningsmannen i moderns hemkommun. Föräldrarna kan också besöka barnatillsyningsmannen för
en förhandsbekräftelse av faderskap.
Om faderskapet inte har bekräftats under graviditeten sänder
barnatillsyningsmannen en begäran till modern om utredning av
faderskap. Vid ett besök hos barnatillsyningsmannen kan en man
bekräfta faderskapet till barnet. Bekräftelsen kräver inte moderns
godkännande. Båda föräldrarna ska dock vara närvarande samtidigt.
Modern och mannen som deltar i utredningen har sanningsplikt.
Faderskap kan efter barnets födelse även bekräftas inför vigselförrättare eller vid besök på magistraten, som är en statlig förvaltning
med lokal och regional indelning.9
Barnatillsyningsmannen ska sända faderskapshandlingar till magistraten inom 30 dagar efter barnets födelse. Magistraten fastställer
faderskapet. Har faderskapet inte bekräftats ska barnatillsyningsmannen väcka talan i domstol. Även mannen kan väcka en faderskapstalan
om barnets mor inte vill delta i utredningen.
7.4.2

Assisterad befruktning

Lagen om assisterad befruktning innehåller bestämmelser om sådan
behandling. Om barnets mor har fått behandling enligt lagen och
barnet har fötts till följd av den assisterade befruktningen, är barnets
far den man som i samråd med modern har gett sitt samtycke till
behandlingen. En kopia av samtycket ska visas i samband med bekräftelsen av faderskapet.
Om en kvinna har fått behandlingen ensam är barnets far den man
vars spermier har använts vid behandlingen om han, före behandlingen eller i samråd med modern efter behandlingen, har gett sitt
samtycke till att han fastställs vara far till barnet.

9

Magistraten ansvarar från 2018 bl.a. för befolkningsdatasystemet.
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Ny moderskapslag10

Det finns i Finland inga särskilda bestämmelser om moderskapet till
ett barn. Ett medborgarinitiativ om en moderskapslag har dock i
mars 2018 godkänts av riksdagen. Lagen innehåller bestämmelser om
hur moderskap bestäms. Principen om att den som fött barnet är
barnets mor framgår av lagen.
I lagen ingår bestämmelser om fastställande av moderskap på grund
av samtycke till assisterad befruktning. Förutom den kvinna som har
fött barnet kan hennes kvinnliga partner fastställas vara moder till
barnet, om barnet tillkommit genom assisterad befruktning. Moderskapet fastställs genom magistratens eller domstolens beslut enligt
ett förfarande som huvudsakligen motsvarar förfarandet för fastställande av faderskap. För närvarande fastställs moderskapet i dessa
fall genom familjeintern adoption.
7.4.4

Rättsgenetisk undersökning

Om föräldrarna vill eller om barnatillsyningsmannen anser att det
behövs och föräldrarna samtycker, kan en rättsgenetisk undersökning för utredning av faderskap beställas av barnatillsyningsmannen.
Resultatet sänds till denne. Domstol kan besluta om rättsgenetisk
undersökning och också förena sitt beslut med vite. Domstol kan
också besluta om biträde av polis för att genomföra sådan undersökning.
Domstol kan besluta att en undersökning ska göras av vävnad
från en man eller mor som är avliden. Om den avlidna ännu inte har
begravts eller kremerats får domstolen bestämma att undersökningen ska göras med hjälp av ett vävnadsprov från den avlidna. Om
den avlidna är försvunnen eller inte har kunnat identifieras tillförlitligt, har begravts eller kremerats får domstolen bestämma att undersökningen ska göras av ett vävnadsprov som tidigare har tagits av
honom eller henne.
Om det inte kan klarläggas var en man befinner sig eller om han
har avlidit och det inte går att använda ett tidigare vävnadsprov eller
få uppgifter från en tidigare undersökning av honom, får domstolen
10

Regeringen har föreslagit att moderskapslagen och de lagändringar som har samband med den
ska stadfästas av presidenten, med följd att de träder i kraft den 1 april 2019. Se Justitieministeriets
webbplats den 21 juni 2018 https://oikeusministerio.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/aitiyslakivoimaan-huhtikuussa-2019.
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bestämma att hans förälder ska delta i en undersökning. Det förutsätter dock samtycke från aktuella släktingar.
Domstol kan meddela förbud att förstöra andra vävnadsprov än
sådana som tagits med stöd av lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning.
Kostnader för provtagning och för undersökning av prover som
barnatillsyningsmannen har beställt eller som domstol har beslutat
om betalas av statsmedel.
Det är Institutet för hälsa och välfärd eller Hjelt-institutet vid
Helsingfors universitet som utför rättsgenetisk undersökning av prover för utredning av faderskap.
7.4.5

Ändring av faderskap

Barnet, modern och den rättsliga fadern har rätt att söka ändring av
ett fastställt faderskap. Även en man som anser sig vara far till barnet
i stället för den äkta mannen har i vissa fall möjlighet att väcka sådan
talan, t.ex. när han varit sammanboende med modern vid barnets
födelse. Det gäller en frist på två år från barnets födelse för att frågan
om ändring ska tas upp. Barnets rätt att väcka talan är inte tidsbegränsad.
Det finns också en möjlighet för modern och den äkta mannen
att ansöka om att häva ett presumerat faderskap när det finns en
rättsgenetisk undersökning som utesluter mannen som far. En sådan
ansökan måste ske inom ett år från barnets födelse.

127

173

174

8

Införande av en
föräldraskapspresumtion

8.1

Uppdraget

Utredaren ska ta ställning till om, och i så fall under vilka förutsättningar, föräldraskapet för en make eller registrerad partner vid assisterad befruktning bör presumeras på motsvarande sätt som faderskapet presumeras för en gift man. Detta innebär att uppdraget gäller
föräldraskap för barn som tillkommit genom assisterad befruktning
där modern är gift eller registrerad partner med en kvinna.
Frågan om en föräldraskapspresumtion ska införas ska ta sin utgångspunkt i barnets bästa och med beaktande av de slutsatser om
samtycke som grund för faderskap och föräldraskap som kommer
till uttryck i propositionen Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap.1 Målsättningen är enligt utredningens direktiv
att nå en jämlik reglering som inte utan tungt vägande skäl skiljer på
personer beroende på sexuell läggning eller kön.
Om utredaren bedömer att en föräldraskapspresumtion bör införas, ska utredaren även ta ställning till när en sådan presumtion ska
kunna hävas.
De förslag som lämnas ska sträva efter en könsneutral lösning.
Utredaren ska hålla sig informerad och beakta relevant arbete inom
Regeringskansliet. Utredaren ska i sina förslag beakta konsekvenserna av att steriliseringskravet och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga vid ändrad könstillhörighet har avskaffats. Det
innebär att utredningen även ska ta hänsyn till de särskilda regler för
föräldraskap för personer med ändrad könstillhörighet som träder
1

Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368, reglerna träder i kraft den 1 januari
2019.
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i kraft den 1 januari 2019.2 Om utredningen bedömer att en föräldraskapspresumtion bör införas avser utredningen därför att även ta
ställning till om det bör införas regler som medför att faderskap och
moderskap kan presumeras för gifta par där en av eller båda har ändrat könstillhörighet.
Utredningens överväganden i det följande utgår från de nämnda
nya regler som gäller från den 1 januari 2019.
Uppdraget gäller såväl gifta par som par i registrerade partnerskap. När utredningen framöver anger gifta par eller makar3 avses
även par i registrerade partnerskap och registrerade partner.

8.2

Tidigare utredningar
och nyligen beslutade ändringar

Kommittén om barn i homosexuella familjer
Kommittén om barn i homosexuella familjer föreslog i betänkandet
Barn i homosexuella familjer (SOU 2001:10) att par av samma kön
skulle ges möjlighet till assisterad befruktning inom hälso- och sjukvård och att par av samma och olika kön skulle likställas i fråga om
rättsligt föräldraskap vid assisterad befruktning. Om modern var
registrerad partner, skulle hennes partner automatiskt anses som
förälder till barnet. Förslaget har inte lett till lagstiftning.
Assisterad befruktning för par av samma kön
Kvinnliga par fick 2005 tillgång till assisterad befruktning inom
svensk hälso- och sjukvård.4 I propositionen aviserade regeringen att
man avsåg att återkomma när det gällde föräldraskapet vid assisterad
befruktning, bl.a. om föräldraskapet för en partner borde antas på
liknande sätt som faderskapet för en gift man (prop. 2004/05:137
s. 45).

2

Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368.
När en man och en kvinna är gifta med varandra benämns ibland mannen som make och
kvinnan som maka. Begreppet make är könsneutralt och bör enligt språkregler användas även
när det gäller den andra kvinnan i ett samkönat äktenskap. Utredningen använder därför i det
följande begreppet make på det sättet.
4
Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.
3
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Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning
Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning hade i uppdrag att bl.a. överväga om föräldraskapet för en partner borde presumeras på liknande sätt som faderskapet för en gift man.
I betänkandet Föräldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3)
föreslog utredningen att föräldraskapet vid assisterad befruktning
skulle regleras på samma sätt för par av samma kön som för par av
olika kön, dvs. bestämmelserna om föräldraskap för en kvinna skulle
också omfatta assisterad befruktning som skett utomlands eller i
egen regi, och att en föräldraskapspresumtion skulle införas. Den
kvinna som var moderns registrerade partner skulle anses vara barnets förälder genom en föräldraskapspresumtion motsvarande faderskapspresumtionen. Förslagen har inte lett till lagstiftning.
Äktenskap för par av samma kön
Ett samkönat par har sedan 2009 möjlighet att ingå äktenskap. I samband med lagändringen togs möjligheten att registrera partnerskap
bort.5
Lika villkor för assisterad befruktning för par
av olika och samma kön och om föräldraskap för personer
som har ändrat könstillhörighet
Regeringen föreslog våren 2018 att reglerna om föräldraskap efter
assisterad befruktning i utlandet ska vara mer lika för par av olika
kön och par av samma kön (prop. 2017/18:155). Faderskap och föräldraskap ska kunna fastställas under förutsättning att behandlingen
har utförts vid en behörig inrättning och barnet har rätt att ta del av
uppgifter om spermiedonatorn. Ändringen berör inte fastställande
av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken (FB), vilket sker genom bekräftelse eller dom. Ändringen påverkar inte heller tillämpningen av faderskapspresumtionen, som gäller även vid assisterad
befruktning med donerade spermier. Som en följd av ändringarna
kommer dock ett faderskap att kunna hävas om barnet tillkommit

5

Prop. 2008/09:80, bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208.
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genom behandling utomlands som inte har skett vid en behörig inrättning eller där uppgift om donatorns identitet inte är känd. Faderskapet kommer också att kunna hävas om barnet tillkommit genom
en heminsemination.
I propositionen föreslog regeringen även att det införs särskilda
regler om föräldraskap för situationer när ett barn har fötts efter att
någon av föräldrarna eller båda har ändrat könstillhörighet.6 En man
som föder ett barn ska anses som far till barnet, men omfattas av det
som i andra kapitel i föräldrabalken och andra författningar anges
om mor och moderskap. En kvinna som bidrar med sina spermier till
ett barns tillkomst, eller som har samtyckt till en assisterad befruktning av sin make eller sambo, ska anses som mor till barnet, men
omfattas av det som i andra kapitel i föräldrabalken och andra författningar anges om far och faderskap. Reglerna innebär att faderskap eller moderskap för den som inte har fött barnet ska fastställas
genom bekräftelse eller dom.
Riksdagen har antagit propositionen och reglerna träder i kraft
den 1 januari 2019.7

8.3

Behovet av en översyn

Familjer kan se ut på flera olika sätt och många barn växer i dag upp
i olika familjekonstellationer. Även synen på barn, föräldraskap och
familjebildning har förändrats över tid. Förändringen är särskilt
viktig när det gäller synen på barn som bärare av egna rättigheter. Av
betydelse är också att synen på äktenskapet, samlevnadsformer,
sexualitet och sexuell läggning har förändrats över tid. Utvecklingen
kan ses som ett resultat av ny kunskap och förändringar av samhälleliga normer och värderingar.
Möjligheterna till behandling av ofrivillig barnlöshet har ökat under
de senaste decennierna. Assisterad befruktning är ett samlingsnamn
för olika metoder att behandla ofrivillig barnlöshet. Inom svensk
hälso- och sjukvård kan assisterad befruktning utföras genom dels
insemination, dels befruktning utanför kroppen, in vitro-fertilisering (IVF). Att ett barn kommit till efter en behandling inom hälso6

Sedan 2013 gäller inte ett förbud mot bibehållen fortplantningsförmåga inför ändring av könstillhörighet (prop. 2012/13:107, bet. 2012/13:SoU24, rskr. 2012/13:231).
7
Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368.
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och sjukvården var mer ovanligt när metoderna för assisterad befruktning var nya än i dag. De medicinska möjligheterna och sådana
faktorer som vad som omfattas av den offentliga hälso- och sjukvården bidrar över tid till att allt fler kan ges möjlighet till assisterad
befruktning. Det kan också konstateras att assisterad befruktning är
mer accepterat hos allmänheten i dag.8
Assisterad befruktning är en etablerad behandlingsform. Möjlighet till assisterad befruktning finns för gifta par, registrerade partner,
sambor och ensamstående kvinnor. Enligt rekommendationer som
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram kan upp till
sex behandlingar erbjudas. Förutsättningarna för assisterad befruktning regleras i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. och i
förordningen (2006:358) med samma namn.
Det finns omkring 3 100 kvinnliga par som lever i äktenskap eller
registrerat partnerskap.9 Även om regleringen av fastställande av
faderskap och föräldraskap har anpassats med tiden finns det ett behov av att se över reglerna i syfte att åstadkomma en mer ändamålsenlig, jämlik och tidsanpassad reglering. Det betyder bl.a. att lika
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, kön eller könsidentitet ska främjas, samtidigt som utgångspunkten är att barnets
bästa ska placeras i främsta rummet.
Den rättsliga regleringen om föräldraskap, om vem som rättsligt
är att anse som ett barns förälder, ger rättsverkningar i förhållande
till barnet. Föräldraskapet har till exempel direkt betydelse för rätten
till underhåll och arv. Den rättsliga ställningen som barn ger också, i
lika stor utsträckning, rättsverkningar i förhållande till föräldrarna.10
Det behov som utredningen siktar på att tillgodose måste så långt
som möjligt ta sin utgångspunkt i barns faktiska situation. Behovet
avser då barnets rätt till både den person som har fött barnet och den
person som har samtyckt till att barnet kommit till genom assisterad
befruktning.
Som framgått ovan har frågan om en föräldraskapspresumtion
bör införas tidigare övervägts i olika sammanhang, men inte lett till
lagstiftning. Mer än tio år har passerat sedan frågan var föremål för

8

Före 1980-talets lagar om assisterad befruktning var behandlingen kringgärdad av tystnad eftersom man befarade att tillgången till donatorer annars skulle sina (jfr SOU 1983:40).
9
Uppgift från Skatteverket till utredningen och avser folkbokförda 2017 (i samkönat äktenskap var det 2 600 kvinnliga par och i registrerat partnerskap var det 500 kvinnliga par).
10
Föräldraskapet innebär genom arvsreglerna även följder för andra anhöriga.
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en utredning senast. Sedan dess har bl.a. steriliseringskravet och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga vid ändrad könstillhörighet avskaffats. Grunden för det rättsliga föräldraskapet vid assisterad
befruktning är som tidigare samtycke till behandlingen. En genetisk
koppling till någon av de tilltänkta föräldrarna vid assisterad befruktning krävs inte från 2019. Reglerna för assisterad befruktning är också mer enhetliga för par av olika kön och par av samma kön genom
de nyligen antagna lagändringarna.11
Utredningens uppdrag omfattar inte att ta ett helhetsgrepp om
reglerna om rättsligt föräldraskap, se avsnitt 2.1. I stället tar direktiven
sikte på att utifrån dagens reglering uppnå en mer jämlik reglering,
såvida det inte finns tungt vägande skäl däremot.

8.4

Den föräldrarättsliga regleringen ser olika ut

Faderskapspresumtionen enligt 1 kap. 1 § FB är tillämplig även vid
assisterad befruktning med donerade könsceller. Det betyder att för
ett barn som tillkommit vid assisterad befruktning när modern är
gift med en man antas mannen i äktenskapet vara far till barnet.
Ett föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB måste däremot alltid fastställas genom bekräftelse eller dom. Det betyder att för ett barn som
tillkommit vid assisterad befruktning när modern är gift med en
kvinna måste moderns make bekräfta föräldraskapet efter barnets
födelse. Föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB kan endast fastställas genom bekräftelse eller dom om behandlingen har utförts inom svensk
hälso- och sjukvård eller i utlandet vid en behörig inrättning och
uppgift om donatorn finns. Barnets rätt till kännedom om sitt ursprung i den meningen att barnet i framtiden ska kunna ha möjlighet
att ta del av donatorns identitet är ett skäl till begränsningen. Ett
villkor för föräldraskap efter assisterad befruktning med donerade
könsceller är nämligen att uppgift om donatorns identitet ska finnas,
också vid behandling genomförd utomlands. Rätten att få kännedom
om sitt ursprung gäller alla barn, oavsett föräldrarnas val av partner.
Kravet på en känd donator innebär att reglerna för assisterad befruktning från den 1 januari 2019 kommer att vara lika oavsett om
makarna är av samma kön eller olika kön. Det avgörande förhållandet för faderskap eller föräldraskap när modern har genomgått en
11

Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368.
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assisterad befruktning med donerade könsceller är att moderns make
har samtyckt till behandlingen (prop. 2017/18:155 s. 38 f).
Reglerna om assisterad befruktning är alltså desamma oavsett om
modern är gift med en man eller en kvinna. Det gäller dock inte i
fråga om hur faderskap och föräldraskap fastställs. Reglerna om
assisterad befruktning påverkar inte det rättsliga föräldraskapet om
modern är gift med en man, då moderns make även fortsättningsvis
bör anses som barnets far (1 kap. 1 § FB). Om däremot modern inte
är gift med en man eller ett presumerat faderskap har hävts, bör
faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB i stället fastställas
genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB).
Den föräldraskapsrättsliga regleringen är med andra ord inte enhetlig. Faderskapet för en manlig make presumeras, medan föräldraskapet för en kvinnlig make behöver fastställas genom bekräftelse
eller dom. För att en bekräftelse ska vara giltig behöver modern och
socialnämnden godkänna den. Först därigenom blir föräldraskapet
fastställt. Att det krävs bekräftelse eller dom för att fastställa föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB innebär att socialnämnden ges möjlighet att kontrollera var modern har genomgått behandling. Om behandlingen skett i Sverige ska uppgifter om donatorn antecknas i en
särskild journal. Uppgiften finns då dokumenterad om barnet i framtiden vill ta del av vem som är donator. Om behandlingen har utförts
i utlandet ska socialnämnden säkerställa att behandlingen skett vid
en behörig inrättning och att den som tillkommit genom behandlingen har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn. Om förutsättningarna brister i något avseende kan bekräftelsen inte godkännas
av socialnämnden. Det innebär att om behandlingen har utförts i utlandet med en anonym donator eller som en heminsemination måste
moderns make genomföra en adoption för att åstadkomma ett giltigt
rättsligt föräldraskap. En skillnad är alltså att faderskapet antas och
riskerar att hävas om förutsättningarna för föräldraskap efter assisterad befruktning inte är uppfyllda, exempelvis om det visar sig att behandlingen skett i utlandet med en anonym donator, medan föräldraskapet inte kan fastställas för den kvinna i äktenskapet som inte har
fött barnet. Hon behöver i stället adoptera barnet för att den familjerättsliga tillhörigheten ska uppnås.
En föräldraskapspresumtion aktualiserar frågan om likabehandling
i den situationen att barnet har tillkommit vid assisterad befruktning
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med donerade könsceller. Utgångspunkten för utredningens ställningstaganden är att barns familjerättsliga ställning ska fastställas på
ett jämlikt sätt och inte utan tungt vägande skäl skilja på personer
beroende på sexuell läggning eller kön. Frågan är om det finns tungt
vägande skäl för att behandla föräldraskapet för gifta par olika när
barnet tillkommit genom assisterad befruktning. För att ta ställning
till den frågan är det enligt utredningen nödvändigt att undersöka
om det finns olikheter i regleringen för par av olika kön och par av
samma kön som kan motiveras. Utredningen redovisar också sin bedömning om de skillnader i omständigheter som framkommer kan
anses utgöra tungt vägande skäl för att olika regler gäller för gifta par
av olika kön och gifta kvinnliga par.

8.5

Skäl som talar för och emot
en föräldraskapspresumtion

8.5.1

Skäl för en föräldraskapspresumtion

Den grundläggande förutsättningen är samtycke
Förutsättningen för såväl faderskap som föräldraskap vid assisterad
befruktning är att moderns make har samtyckt till den behandling
som barnet kommit till genom.12 Reglerna innebär i båda dessa fall
att samtycket vid tidpunkten för behandlingen ersätter den rättsliga
betydelsen av arvsanlag. Detta gäller oavsett om moderns make är
man eller kvinna. Föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB kräver dock som
framgått tidigare, till skillnad från faderskap, alltid fastställelse genom bekräftelse eller dom. Om moderns make i stället är man gäller
faderskapspresumtionen enligt 1 kap. 1 § FB.
Den grundläggande förutsättningen för faderskap och föräldraskap vid assisterad befruktning är alltså densamma. När modern är
gift med en man vid barnets födelse är den rättsliga grunden för
faderskapet äktenskapet. Äktenskapet i sig får till följd att faderskapet presumeras vid barnets födelse. Enligt utredningen saknas det
skäl att utifrån vad som är den grundläggande förutsättningen för
rättsligt föräldraskap, dvs. samtycke till behandlingen, göra åtskillnad mellan den situationen att modern är gift med en man och den
12

1 kap. 8 och 9 §§ FB.
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situationen att hon är gift med en kvinna. Utredningen anser att detta
talar för att en föräldraskapspresumtion bör införas.
Faderskapspresumtionen gäller även om behandlingen
har utförts med donerade spermier
Faderskapspresumtionen utgår från att i de allra flesta fall har barnet
tillkommit genom samlag. Det innebär att det i sådana fall finns en
genetisk koppling mellan barnet och den man som presumeras vara
far. Faderskapspresumtionen gäller dock även i de fall när ett barn
tillkommit genom assisterad befruktning. Avsikten vid assisterad
befruktning är att det behandlande paret ska bli föräldrar. Det gäller
oavsett om donerade spermier har använts eller inte. Många gånger
kan mannens spermier användas vid behandlingen, men det förekommer även att donerade spermier används. Det innebär att barnet
inte behöver ha en genetisk koppling till den man som anses som far.
Kunskapen om assisterad befruktning och familjer med barn som
har tillkommit genom sådan behandling har ökat. I propositionen
Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap pekar
regeringen på att ”[f]orskningen på området är begränsad men tyder
på att avsaknaden av genetisk koppling mellan barn och förälder inte
leder till några negativa konsekvenser. Tvärtom tycks barn som tillkommit genom befruktning utanför kroppen med enbart donerade
könsceller generellt sett ha lika goda uppväxtvillkor som andra barn.”13
En behandling inom svensk hälso- och sjukvård kommer från januari 2019 kunna utföras med enbart donerade könsceller. Det har i
lagstiftningsärendet tydliggjorts att faderskapspresumtionen även
fortsättningsvis ska gälla. Lagstiftaren har alltså ansett att alla barn
som tillkommit genom assisterad befruktning ska behandlas lika, när
modern är gift med en man.14 Det är också tydligt att det är mannens
samtycke till behandlingen som är avgörande för faderskapet och
inte den genetiska kopplingen till barnet.
Ett skäl som tidigare har lyfts fram mot en föräldraskapspresumtion är att den bakomliggande tanken med faderskapspresumtionen
är att det rättsliga faderskapet ska överensstämma med det genetiska.
13

Prop. 2017/18:155 s. 25.
Den utredning som låg till grund för propositionen hade inte i uppdrag att överväga frågan
om en föräldraskapspresumtion, se betänkandet Olika vägar till föräldraskap, (SOU 2016:11).
14
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Det kan nämligen i princip aldrig vara situationen vid en föräldraskapspresumtion.15 Vid en sådan behandling är det alltid fråga om
donerade spermier. Barnets rätt till kännedom om ursprung måste då
bevakas. Detsamma gäller för den situationen att donerade spermier
har använts vid assisterad befruktning när modern är gift med en
man (se närmare nedan om barnets rätt till kännedom om ursprung).
Den grundläggande förutsättningen för ett rättsligt föräldraskap vid
assisterad befruktning med donerade spermier för ett gift kvinnligt
par är, precis som för ett gift par av olika kön, samtycket till den behandling genom vilken barnet tillkommit. Gemensamma arvsanlag
mellan barn och förälder har i dessa fall inte någon rättslig betydelse.
När en kvinna som är gift med en annan kvinna genomgår en assisterad befruktning kommer den kvinna som inte föder barnet att i
de allra flesta fall sakna en genetisk koppling till barnet.
Det faktum att faderskapspresumtionen gäller även för barn som
tillkommit genom assisterad befruktning med donerade spermier
talar enligt utredningen för att införa en motsvarande föräldraskapspresumtion. Det kan inte anses utgöra ett hinder att en presumtion
om föräldraskap innebär att en förälder som saknar genetisk koppling till barnet anses som förälder. Enligt utredningen är det därmed
inte ett tungt vägande skäl att på grund av att donerade spermier alltid används i situationen med ett gift kvinnligt par göra skillnad i fråga
om vad som gäller för fastställande av föräldraskapet.
Avsikten är att det behandlade paret ska bli föräldrar
Syftet med en assisterad befruktning för ett gift kvinnligt par när
donerade spermier har använts är, på samma sätt som vid en sådan
assisterad befruktning för ett gift par av olika kön, att det behandlade
paret ska bli föräldrar till barnet. Den man som inom svensk hälsooch sjukvård donerat spermier kan inte genom dom fastställas som
far till barnet.
När det är fråga om två personer som har ingått äktenskap med
varandra kan det enligt utredningen antas att det hos makarna finns
en gemensam vilja att behandlingen ska äga rum. Det innebär i sin tur
att en reglering om en presumtion kan utgå från att barnet har tillkommit genom assisterad befruktning med samtycke från moderns
15

Om inte den kvinna som föder barnet har fått ett ägg donerat från sin make.
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make. Detta kan antas precis på samma sätt som när assisterad befruktning äger rum och modern är gift med en man.
Såväl när det gäller par av olika kön som kvinnliga par är det för
utredningen tydligt att avsikten är att det behandlade gifta paret ska
bli rättsliga föräldrar till barnet. I detta avseende finns det alltså inte
någon skillnad. Med hänsyn till att syftet med behandlingen är ett föräldraskap, saknas enligt utredningen skäl att göra åtskillnad mellan
den situationen att modern är gift med en man och den situationen
att hon är gift med en kvinna. Även detta talar enligt utredningen för
att en föräldraskapspresumtion bör införas.
En presumtion ger en enhetlig reglering för gifta föräldrar
En presumtionsregel medför familjerättslig status för barnet från
födelsen. Eftersom en presumtion i de allra flesta fall innebär samma
resultat som annars skulle uppnås först efter en bekräftelse eller dom
innebär en sådan regel att barns rättsliga situation i viss mån stärks.
Det är en regel som är enkel att tillämpa, i den bemärkelsen att det
framgår av folkbokföringen om modern är gift eller inte vid tidpunkten för barnets födelse. Det är samtidigt inte en i alla hänseenden
enkel regel att överblicka, eftersom bristande möjlighet för barnet
att få information om donatorns identitet skulle kunna utgöra grund
för att häva ett föräldraskap enligt presumtionen. Det är dock vad
som gäller även för par av olika kön.
En föräldraskapspresumtion skulle innebära att barnet får en
familjerättslig tillhörighet till både modern och den andra kvinnan i
äktenskapet från födelsen. Barnet skulle då på samma sätt som ett
barn till ett gift par av olika kön redan i samband med födelsen ha en
rättslig relation också till den som inte har fött barnet. Det skulle
från föräldrarnas perspektiv innebära att paret i likhet med ett par av
olika kön uppnår ett gemensamt föräldraskap vid barnets födelse,
utan att en myndighet behöver godkänna en bekräftelse eller att
domstol fastställer föräldraskapet. Barnets rätt till både den person
som har fött barnet och den person som samtyckt till att barnet
kommit till genom assisterad befruktning kan i någon mån motivera
en föräldraskapspresumtion.
Det ska i detta sammanhang lyftas att med utredningens förslag
om nytt sätt att bekräfta föräldraskap kommer inte skillnaden i fråga
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om tidsaspekten mellan en presumtion och en bekräftelse att vara särskilt stor. I båda fallen kommer barnet att få den rättsliga föräldern
fastställd i stort sett i samband med barnets födelse. Att en presumtion stärker barnets rätt till två föräldrar från födelsen är därmed
främst ett argument i förhållande till dagens reglering. Föräldraskapet
för ett barn kommer med utredningens förslag om nytt sätt att bekräfta föräldraskap i många fall att kunna registreras inom några dagar
från barnets födelse. Det betyder också att tidsaspekten enligt utredningen inte är ett tungt vägande skäl för införandet av en presumtion.
En föräldraskapspresumtion innebär emellertid en mer jämlik
reglering där barn i liknande situationer behandlas lika. Det som
i stället för bekräftelse skulle ge rättsverkan när det gäller en kvinna
som är moderns make vid barnets födelse är äktenskapet. Det stämmer väl överens med att barns familjerättsliga status ska fastställas
på samma sätt utan åtskillnad på grund av kön eller könsidentitet hos
föräldrarna. Ett skäl för en föräldraskapspresumtion motsvarande
faderskapspresumtionen är alltså att alla barn som tillkommit genom
assisterad befruktning med donerade spermier när modern är gift får
det rättsliga faderskapet eller föräldraskapet fastställt på samma sätt.
Regleringen skulle härigenom bli densamma för gifta par av olika
kön och gifta kvinnliga par.
8.5.2

Skäl emot en föräldraskapspresumtion

Barnets rätt till kännedom om sitt ursprung måste säkerställas
Av stor vikt är barnets rätt till kännedom om sitt ursprung. Eftersom
det är fråga om kvinnliga par kan i dessa fall, som framgått tidigare,
barnet antas ha kommit till med donerade spermier. En utgångspunkt för den föräldraskapsrättsliga regleringen bör enligt regeringen vara att den, så långt det är möjligt, utformas på ett sätt som
stärker barns rätt till information om sitt genetiska ursprung, dvs.
ger barnet rätt att få information om en donators identitet (prop.
2017/18:155 s. 36 f.). I Sverige har det sedan lagen (1984:1140) om
insemination infördes 1985 funnits en rätt för den som tillkommit
genom en assisterad befruktning med donerade könsceller att få tillgång till information om sitt genetiska ursprung. En donator inom
svensk hälso- och sjukvård har inte rätt att vara anonym för barnet.
När barn kommit till genom assisterad befruktning med donerade
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spermier finns därför en ordning som möjliggör för barnet att få
uppgifter om spermiedonatorn. En reglering med en föräldraskapspresumtion måste ta hänsyn till denna rätt, dvs. barnets rätt till kännedom om sitt ursprung.
Barnets möjligheter att i praktiken få kännedom om en donators
identitet är i stor utsträckning beroende av föräldrarnas inställning till
att berätta om barnets tillkomst. Om barnet har tillkommit efter en
behandling utomlands eller genom en heminsemination, kan föräldrarnas inställning vara helt avgörande. De flesta föräldrar är numera
medvetna om betydelsen av att barnet får kännedom om sitt ursprung
och väljer att berätta för barnet att han eller hon kommit till genom
en assisterad befruktning med donerade könsceller. Det finns dock
en risk för att så ändå inte sker. Att det är svårt att säkerställa barnets
rätt till kännedom om sitt ursprung vid en presumtion talar mot en
föräldraskapspresumtion. Skälen är att en presumtion gäller utan
undantag under förutsättning att modern är gift vid barnets födelse.
Det innebär att presumtionen gäller även om barnet exempelvis har
tillkommit genom en assisterad befruktning i utlandet utan möjlighet att få information om donatorn. Om en presumtion gäller kan
det vara svårare att säkerställa rätten till ursprung än om föräldraskap
som i dag kräver fastställelse genom bekräftelse eller dom.
Om föräldraskapet presumeras sker inte någon myndighetskontroll av om donatorns identitet finns dokumenterad innan den
familjerättsliga tillhörigheten uppnås. En kontroll av att barnets rätt
till kännedom om sitt ursprung tillgodoses skulle med en presumtion för föräldraskapet i stället ske på samma sätt som för barn som
har gifta föräldrar av olika kön. I dessa situationer uppnås barnets rätt
till kännedom om sitt ursprung genom de regler som gäller i fråga
om när ett faderskap kan hävas.
Frågan om en föräldraskapspresumtion vid assisterad befruktning tar sikte på kvinnliga gifta par. Det innebär, till skillnad från
faderskapspresumtionen, att det är uppenbart för omgivningen och
framför allt i sinom tid för barnet att donerade spermier använts vid
barnets tillkomst. När det är fråga om ett föräldraskap enligt 1 kap.
9 § FB medför det faktum att föräldrarna är av samma kön att det
blir tydligt att donerade spermier använts. Det betyder att barnets
rätt att få kännedom om sitt ursprung blir aktuell, och också att föräldrarna i ett par av samma kön kan antas komma att tala med barnet
om dess tillblivelse.
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Från den 1 januari 2019 gäller också en bestämmelse om att en
förälder, så snart det är lämpligt, ska upplysa barnet om att han eller
hon har tillkommit genom en assisterad befruktning med donerade
könsceller. Regeln införs bl.a. för att lyfta fram att alla barn som tillkommit genom assisterad befruktning där donerade könsceller har
använts ska ha rätt att få information om donatorn. Forskning tyder
på att det bästa för barnet är om det är just föräldrarna som berättar
för barnet om hur barnet har kommit till.16 En liknande skyldighet
att berätta om ett barns ursprung gäller från den 1 september 2018
för adoptivföräldrar.17 I den studie som legat till grund för den underlagsrapport som fil. dr. Anna Malmquist vid Linköpings universitet
låtit skriva för utredningen framgår att unga vuxna framhåller betydelsen av möjligheten att få kännedom om sitt ursprung och att
det kan vara lämpligt att få information även tidigare än som vuxen.18
En bestämmelse om att föräldrarna ska informera barnet om hur han
eller hon har kommit till kan enligt utredningens bedömning stärka
barnets förutsättningar att få kännedom om sitt ursprung också för
det fall att en föräldraskapspresumtion skulle införas.
Enligt utredningens bedömning tillgodoses barnets rätt till kännedom om sitt ursprung väl genom nuvarande regler om anteckning i
journalen och om att socialtjänsten ska bistå barnet om han eller hon
så önskar. Därtill gäller inom kort den nya regeln att föräldrarna ska
informera barnet om hur han eller hon kommit till. Den sistnämnda
bestämmelsen kan också antas inverka på omgivningens förståelse
för och inställning till barnets situation. Bestämmelserna kan därigenom ha en normerande verkan för en mer självklar rätt för barn
att ha möjlighet att få information om en donators identitet. Till det
kan läggas att de blivande föräldrarna på grund av reglernas utformning kan tänkas välja att t.ex. genomföra en assisterad befruktning
inom vården, framför en heminsemination, och därigenom undvika
att använda en anonym donator. Risken för en framtida hävning av
ett föräldraskap skulle ge ett incitament för en assisterad befruktning
som ger barnet större möjlighet att få tillgång till uppgifter om en
donator. Det är samtidigt inte givet att föräldrar kommer att väga in
faktorer som risk för en framtida hävning i den situation som de
befinner sig i vid tillfället för behandlingen.
16

Se prop. 2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap, s. 37.
Se prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler.
18
Barn och ungas perspektiv på föräldraskap och ursprung: Underlag för utredningen om faderskap och föräldraskap s. 9.
17
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Barnets rätt att få veta en donators identitet bör dock inte vara
beroende av om modern är gift med en man eller en kvinna vid barnets
födelse. Med hänsyn till de regler som i dag finns i fråga om barnets
möjligheter att få kännedom om sitt ursprung gör utredningen den
bedömningen att barnets rätt till kännedom om sitt ursprung tillgodoses och därmed inte kan anses vara ett tungt vägande skäl mot
en föräldraskapspresumtion.
Risken för att en annan är rättslig förälder
En tidigare remisskritik mot att införa en presumtion om föräldraskap var att det kunde medföra begränsningar i att få faderskapet
fastställt. Det kunde få betydelse för barns rätt till kännedom om sitt
ursprung och en kontakt med sin far. Det var vid tiden för förslaget,
i början av 2000-talet, inte ovanligt att den man som var donator
också var far i rättslig mening. Det kunde t.ex. vara fråga om en heminsemination där donatorn var känd för modern. Sedan 2005 har
emellertid även par av samma kön en möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård. Det saknas officiell statistik över hur vanligt det är att barn har fler än två vuxna som utövar
ett föräldraskap, exempelvis när en ensamstående kvinna eller ett
kvinnligt samkönat par väljer att dela ett föräldraskap tillsammans
med en man eller ett manligt par.19 Enligt uppgift från RFSL är emellertid de frågor som ställs till organisationen om föräldraskap vid
assisterad befruktning numer inriktade på kvinnliga par. Det är mot
den bakgrunden troligt att det tidigare i större utsträckning förekom
att en man skulle anses som far till barnet i stället för att den kvinna
som modern var gift med skulle fastställas som förälder.
Utifrån dagens förhållanden gör utredningen bedömningen att en
föräldraskapspresumtion i de allra flesta fall skulle medföra att den
person som modern är gift med och som då antas som förälder vid
barnets födelse också är den som har lämnat samtycke till moderns
behandling. Det innebär att ett föräldraskap som presumeras i de
allra flesta fall skulle överensstämma med den kvinna som annars
skulle bli barnets rättsliga förälder enligt 1 kap. 9 § FB genom bekräftelse eller dom. Det gäller samtliga gifta par där modern har genom-

19

Se prop. 2017/18:276 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå.
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gått behandling i Sverige, men också i ökande utsträckning när behandlingen skett utomlands. Det är flera länder som i dag erbjuder
behandling med känd donator. Kostnaden är visserligen ibland högre
än om donatorn är okänd, men skillnaden är inte betydande. Den
nyligen antagna regleringen betonar barns rätt att få kännedom om
en donators identitet och gäller för alla barn som tillkommit vid assisterad befruktning med donerade könsceller. Det finns från januari 2019 i detta avseende ingen skillnad mellan par av samma kön och
par av olika kön. Reglerna är avsedda att påverka föräldrar att välja
assisterad befruktning med donerade spermier från en donator vars
identitetsuppgifter barnet senare kan få del av. En förhoppning är
att, om det står klart att en grund för att häva ett föräldraskap är att
donatorns identitet inte är känd, föräldrar som genomgår behandling
i utlandet i större utsträckning än i dag kommer att använda sig av
en känd donator.
För ett faderskap skulle situationen också kunna vara den att barnet
inte har tillkommit vid en assisterad befruktning med makens samtycke
utan på annat sätt, t.ex. genom samlag med annan än maken. Även en
sådan situation utgör grund för att häva ett faderskap. Motsvarande
skulle gälla också ett föräldraskap, se avsnitt 8.8. I den situationen finns
en annan än maken vars faderskap eller föräldraskap behöver utredas
och möjligen fastställas i stället för den man eller kvinna som lämnat
samtycke till en behandling.
Risken för att ett föräldraskap i framtiden kan komma att hävas
kan tala mot en föräldraskapspresumtion. Grunderna för att häva är
numera desamma för par av olika kön och par av samma kön. Det är
en skillnad jämfört med vad som gällde när tidigare utredningar har
övervägt en föräldraskapspresumtion.20 Utredningen gör bedömningen att det inte kan anses vara ett tungt vägande skäl mot en föräldraskapspresumtion att det finns en risk för att ett föräldraskap i
framtiden kan komma att hävas när den risken är densamma i fråga
om ett faderskap som presumerats när barnet tillkommit genom assisterad befruktning.

20

Se Barn i homosexuella familjer (SOU 2001:10) och Föräldraskap vid assisterad befruktning
(SOU 2007:3).
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Sammanfattande bedömning

Förslag: En presumtion för föräldraskap ska gälla om modern vid
barnets födelse är gift med en kvinna.

8.6.1

En föräldraskapspresumtion bör införas

Ett ställningstagande till om en presumtion ska införas aktualiserar
svåra intresseavvägningar. Å ena sidan handlar det om lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, kön eller könsidentitet. Å andra sidan handlar det om att säkerställa ett barns rätt till
kännedom om sitt ursprung. Av stor betydelse i dessa frågor är samtidigt barnets rätt till familjeliv och att få en familjerättslig tillhörighet garanterad på ett sätt som sätter barnets bästa i främsta rummet.
Som utredningen angett krävs tungt vägande skäl för att regleringen
ska skilja på personer beroende på sexuell läggning eller kön. Utredningen måste därför ta ställning till om de skäl som kan tala emot en
föräldraskapspresumtion är tungt vägande och därmed innebär att
en sådan inte bör införas.
Faderskapspresumtionen bygger på tanken att den i de allra flesta
fall anger den genetiska fadern som barnets rättsliga far. När det
gäller faderskapspresumtionen är förutsättningen därmed delvis en
annan än den som gäller för föräldraskapspresumtionen. I fråga om
den förstnämnda presumtionen är det samlaget – och genetiskt släktskap – som avgör vem som anses som förälder. När det gäller den
andra presumtionen är det assisterad befruktning – och samtycket
till den behandlingen – som avgör vem som anses som förälder. När
det gäller assisterad befruktning för ett gift kvinnligt par är det alltid
fråga om donerade spermier. Det är en undantagssituation när det
gäller assisterad befruktning för ett gift par av olika kön. Faderskapspresumtionen gäller dock även för den situationen att barnet har
tillkommit genom assisterad befruktning med donerade spermier.
I dessa fall är en förutsättning för faderskapet att mannen har samtyckt till behandlingen. En föräldraskapspresumtion kommer på motsvarande sätt att ta sin utgångspunkt i att den samtyckande föräldern,
dvs. den kvinna i äktenskapet som inte har fött barnet, är barnets
rättsliga förälder enligt 1 kap. 9 § FB. Den grundläggande förutsättningen för föräldraskap vid assisterad befruktning är, oavsett om det
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är fråga om ett par av samma kön eller av olika kön, samtycke till
behandlingen. Avsikten är att det behandlade paret ska bli föräldrar.
En spermiedonator kan inte bli far. Utredningen kan inte se att det
är ett tungt vägande skäl mot en föräldraskapspresumtion att donerade spermier alltid används i situationen med ett gift kvinnligt par
eftersom situationen kan förekomma även i fråga om ett gift par av
olika kön och faderskapet då presumeras för mannen i äktenskapet.
Det finns en risk för att ett föräldraskap som presumeras i framtiden kan komma att hävas om förutsättningarna för assisterad
befruktning inte är uppfyllda. Detsamma gäller i dag för faderskapspresumtionen och grunderna för att häva ett faderskap eller föräldraskap är desamma för par av olika kön och par av samma kön. Det är
inte ett tungt vägande skäl mot en föräldraskapspresumtion att det
finns en risk för att ett föräldraskap i framtiden kan komma att hävas
när den risken är densamma i fråga om ett faderskap som presumerats när barnet tillkommit genom assisterad befruktning med donerade spermier.
Enligt utredningen finns det även en viss risk att ett barns rätt till
kännedom om sitt ursprung inte kan tillgodoses med en föräldraskapspresumtion. Den risken är främst hänförlig till om assisterad
befruktning genomförts på ett annat sätt än vad reglerna om assisterad
befruktning förutsätter. Som framgått ovan finns en sådan risk även
med den nu gällande faderskapspresumtionen. Intresset av att barn
ska behandlas lika är dock ett tungt vägande skäl för en föräldraskapspresumtion. Lagstiftaren har så sent som sommaren 2018 uttalat att
faderskapspresumtionen är tillämplig även i fall där donerade spermier
har använts. Att alla barn som kommit till genom assisterad befruktning behandlas lika när det kommer till familjerättslig tillhörighet
gör sig gällande även för barn till föräldrar av samma kön. Barnets
rätt till kännedom om ursprung tillgodoses som utredningen redogjort för tidigare genom de regler som finns, och som också gäller
lika oavsett om barnets föräldrar är ett gift par av samma kön eller av
olika kön. Det finns i tillägg till bestämmelserna, bl.a. om att socialnämnden ska bistå ett barn som vill ha reda på ett genetiskt ursprung,
en informationsplikt som föräldrar åläggs från årsskiftet. Till det
kommer att reglerna om assisterad befruktning utanför hälso- och
sjukvården numera är lika för alla gifta par. Sammantaget är detta
tillräckligt för att utredningen ska komma till den slutsatsen att det
med hänsyn till barnets rätt till kännedom om sitt ursprung inte
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finns tungt vägande skäl för att i lagstiftningen göra åtskillnad mellan när barnets föräldrar är två gifta kvinnor jämfört med om barnets
föräldrar är en kvinna och en man som är gifta med varandra.
De slutsatser som utredningen kommit till innebär att det inte
finns tungt vägande skäl för att behandla föräldraskapet för gifta par
olika när barnet tillkommit genom assisterad befruktning. Det saknas därmed enligt utredningen anledning att hålla kvar vid den skillnad som det innebär för barnet och för de tilltänkta föräldrarna att
kräva fastställelse genom bekräftelse eller dom när det för en man är
tillräckligt med äktenskapet för att faderskapet ska presumeras. En
föräldraskapspresumtion bör därför införas.
8.6.2

Utformningen av en föräldraskapspresumtion

Enligt utredningen är det lämpligt att föräldraskapspresumtionen utformas på motsvarande sätt som faderskapspresumtionen. När modern
vid barnets födelse är gift med en kvinna ska moderns make antas
vara barnets förälder. Precis på samma sätt som gäller för faderskapspresumtionen är det också lämpligt att presumtionen gäller även för
det fall att den som inte föder barnet har avlidit inom en sådan tid
före barnets födelse att barnet kan ha tillkommit dessförinnan.
Presumtionen bör utformas som ett nytt stycke i den nu gällande
1 kap. 9 § FB. I lagstiftningen har sedan föräldraskap infördes talats
om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB. På flera ställen i regleringen
hänvisas till faderskap, moderskap och föräldraskap enligt 1 kap. 9 §
FB. Det är lämpligt att även framöver låta den bestämmelsen reglera
samtliga situationer när föräldraskap för en kvinna aktualiseras.

8.7

En presumtion för föräldraskap vid ändrad
könstillhörighet

Förslag: En presumtion för faderskap och moderskap ska gälla
för gifta föräldrar när en eller båda har ändrat könstillhörighet.
Eftersom utredningen föreslår att en presumtion bör införas för gifta
kvinnliga par har utredningen skäl att överväga om en presumtion
ska vara tillämplig även när någon av makarna har ändrat köns-
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tillhörighet.21 Redan inledningsvis kan konstateras att de skäl som
gör sig gällande för att införa en presumtion om föräldraskap enligt
1 kap. 9 § FB motsvarande en faderskapspresumtion i stor utsträckning också är giltiga för att en presumtion ska vara tillämplig för gifta
föräldrar när en förälder eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet. Det handlar i grunden om likabehandling om det inte
finns tungt vägande skäl emot en presumtion. Det är också fråga om
barnets behov av att få en familjerättslig ställning i förhållande till
sina föräldrar etablerad på ett enkelt och tydligt sätt och som stämmer överens med vad som gäller för andra barn. En tillämpning av en
presumtion tar även i dessa fall sikte på den person som annars skulle
bli barnets rättsliga förälder genom en bekräftelse eller dom.
När personer bildar familj och får barn efter att någon av dem
eller båda har ändrat könstillhörighet kan ett barn ha tillkommit
antingen genom samlag eller genom assisterad befruktning.22 I flera
av de situationer som kan bli möjliga kommer barnet att tillkomma
genom assisterad befruktning, med parets egna könsceller eller med
donerade könsceller. Exempelvis kan en kvinna (MtK) med hjälp av
egna spermier bilda familj med barn tillsammans med en kvinna,
medan för en man (KtM) skulle donerade spermier användas om han
bildar familj med barn med en kvinna. Frågan är vad som ska gälla
när ett barn föds efter det att någon av eller båda föräldrarna har
ändrat könstillhörighet och föräldrarna är gifta med varandra. När
förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga avskaffades anfördes
att de föräldraskapsrättsliga bestämmelserna kunde tillämpas analogt
för de barn som föds i en familj där en av eller båda föräldrarna har
ändrat könstillhörighet, eftersom regeringen avsåg att följa upp
tillämpningen efter en tid (prop. 2012/13:107 s. 19 f). Sedan dess har
nya regler för föräldraskapet i dessa situationer antagits. 23 Utgångspunkten bör enligt de skäl som utredningen redovisat ovan vara att
barns familjerättsliga status ska fastställas på samma sätt utan åtskillnad på grund av kön eller könsidentitet hos föräldrarna.
21

Se 3 § andra stycket lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, med
följd att registrerade partners inte kan omfattas. I det följande när utredningen anger make
avses därför endast den andra personen i äktenskapet som inte föder ett barn.
22
Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet redovisar möjliga
situationer i sitt slutbetänkande Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11), se avsnittet Olika
föräldrakombinationer s. 608–612. Utredningen använder förkortningen MtK för en man som
har ändrat könstillhörighet till kvinna och KtM för en kvinna som ändrat könstillhörighet till
man. Se även Mägi och Zimmerman (2015), Stjärnfamiljejuridik, t.ex. schematisk figur s. 161.
23
Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368.
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De antagna reglerna anger, mot bakgrund av att den bakomliggande
tanken med faderskapspresumtionen är att det rättsliga faderskapet
ska stämma överens med det genetiska, att det rättsliga föräldraskapet
för den som har ändrat könstillhörighet och som inte har fött barnet
alltid ska fastställas genom bekräftelse eller dom. En föräldraskapspresumtion kan därmed antas påverka det ställningstagandet.
Den föräldraskapspresumtion som utredningen föreslår ovan
innebär, precis som för faderskapspresumtionen, att äktenskapet får
rättslig verkan för föräldraskapet vid barnets födelse. Det blir genom
föräldraskapspresumtionen tydligt att äktenskapet också i fall av
assisterad befruktning får en självständig betydelse för rättsligt föräldraskap. Det är därmed inte en genetisk koppling mellan barn och
förälder som utgör den bakomliggande bärande tanken med en sådan
presumtionsregel. Den grundläggande förutsättningen för det rättsliga föräldraskapet är i fall av assisterad befruktning samtycket till
den behandling som barnet har tillkommit genom.
En presumtion bör därför enligt utredningen gälla när den som
har fött ett barn är gift och en av föräldrarna eller båda har ändrat
könstillhörighet. En sådan ordning innebär att en presumtion gäller
på samma sätt som för par av olika kön och genom utredningens
förslag för par av samma kön som är gifta. I vissa fall kan barnet ha
kommit till genom ett samlag och i andra fall kan barnet tillkommit
genom assisterad befruktning.
En presumtion innebär att maken till den som har fött ett barn
presumeras vara far eller mor. Om barnet inte tillkommit genom samlag med den som har fött barnet eller inte tillkommit genom assisterad
befruktning med makens samtycke kan ett faderskap eller ett moderskap hävas, se avsnitt 8.8. I linje med de nyligen införda särskilda
reglerna för föräldraskap för personer som har ändrat könstillhörighet
föreslår utredningen lagtekniskt sett flera presumtionsregler. Avsikten är att följden för en person som har ändrat könstillhörighet blir
densamma som vid tillämpning av faderskapspresumtionen för par av
olika kön och föräldraskapspresumtionen för kvinnliga par. Sedan en
person har ändrat könstillhörighet har den personen rätt att bli mor
eller far enligt sitt kön efter ändringen av könstillhörighet.
Med en sådan reglering kommer både den situationen att barnet
tillkommit vid assisterad befruktning och att barnet tillkommit genom samlag att inrymmas i en ordning som inte gör skillnad på per-
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son beroende på kön eller könsidentitet. Det är lämpligt att bestämmelser om en presumtion införs i anslutning till de paragrafer som
reglerar faderskap och moderskap när en av eller båda föräldrarna har
ändrat könstillhörighet. En presumtion innebär att om modern är
gift med en man vid barnets födelse, ska han anses som far till barnet.
Är vid barnets födelse modern gift med en kvinna, ska även maken
anses som mor till barnet. En presumtion innebär också att om en
man har fött barn och är han gift med en man vid barnets födelse,
ska även maken anses som far till barnet. Om en man har fött barn
och är han vid barnets födelse gift med en kvinna ska hon anses som
mor till barnet. Bestämmelserna om presumtionen bör precis som
faderskapspresumtionen, och den av utredningen föreslagna föräldraskapspresumtionen, även gälla för det fall att den som inte har fött
barnet har avlidit inom en sådan tid före barnets födelse att barnet
kan ha tillkommit dessförinnan.

8.8

Förutsättningarna för att häva

Förslag: Det ska vara möjligt att häva ett föräldraskap på samma
grunder som gäller för hävande av ett faderskap om barnet tillkommit genom en assisterad befruktning med donerade spermier.
Domstol ska i sådana fall på talan av barnet eller kvinnan i äktenskapet förklara att kvinnan i äktenskapet inte är förälder.
Det ska vara möjligt att häva faderskap och moderskap när en
av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet på samma
grunder som gäller för hävande av ett faderskap.

8.8.1

En likställd reglering också för att häva24

Genom de ändringar som gäller från den 1 januari 2019 kommer en
förutsättning för faderskap och föräldraskap vid assisterad befruktning, förutom samtycke till behandlingen, vara att behandlingen har
utförts inom svensk hälso- och sjukvård eller vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgift om donatorn.
Ändringarna påverkar inte faderskapspresumtionens tillämplighet.
24

De ändringar som hänvisas till i avsnittet gäller prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20,
rskr. 2017/18:368.
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Bestämmelserna påverkar emellertid när det går att häva ett faderskap som antas enligt presumtionen. Det får betydelse för utredningens
överväganden om förutsättningarna för att häva ett föräldraskap enligt presumtionen.
Är modern gift med en man vid barnets födelse anses maken, som
tidigare angetts, enligt presumtionen i 1 kap. 1 § FB som barnets far.
En följd av de nya reglerna om föräldraskap efter assisterad befruktning är att faderskapet kan hävas i fler situationer än vad som tidigare
har varit fallet när barnet har kommit till genom en behandling där
donerade spermier använts. Ändringarna är motiverade av det blivande barnets rätt till kännedom om sitt ursprung. En förutsättning
för att anta ett faderskap är från januari 2019 att behandlingen skett
vid behörig inrättning där information om donatorns identitet finns
tillgänglig för barnet. Är så inte fallet utgör det skäl att häva ett presumerat faderskap. Det betyder att om det t.ex. inte finns någon uppgift om donatorns identitet kan ett faderskap hävas. Ett faderskap
kan också hävas om barnet har tillkommit genom en heminsemination. Har en assisterad befruktning inte genomförts enligt reglerna
för sådan behandling är således endast ett samtycke till behandlingen
inte tillräckligt för rättsligt faderskap, även om faderskapspresumtionen i och för sig är tillämplig.
Enligt utredningen är utgångspunkten att samma regler bör gälla
för barn till föräldrar av samma kön som till föräldrar med olika kön.
Det betyder att samma grunder för hävande bör gälla för en föräldraskapspresumtion som från den 1 januari 2019 kommer att gälla för att
häva ett faderskap vid assisterad befruktning med donerade spermier.
Det innebär att domstol ska förklara att kvinnan i äktenskapet,
dvs. moderns make, inte är förälder till barnet om det är utrett att
hon inte har samtyckt till att modern genomgår insemination eller
befruktning utanför kroppen enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351)
om genetisk integritet m.m., eller om det med hänsyn till samtliga
omständigheter inte är sannolikt att barnet har tillkommit genom
behandlingen. Detsamma gäller om behandlingen inte har utförts vid
en behörig inrättning i utlandet eller om barnet inte har rätt att ta
del av uppgifter om donatorns identitet.
För hävande av ett faderskap eller moderskap enligt en faderskaps- och moderskapspresumtion om en av eller båda föräldrarna
har ändrat könstillhörighet kommer grunderna för hävande vara beroende av på vilket sätt barnet har kommit till. Ett faderskap eller
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moderskap enligt en sådan presumtion bör kunna hävas på samma
sätt som gäller i fall enligt de andra två presumtionsreglerna. Det
betyder att om barnet har tillkommit genom samlag och det saknas
en genetisk koppling till den i äktenskapet som inte har fött barnet
utgör det skäl att förklara att denne inte är far eller mor till barnet.
Har barnet i stället tillkommit vid assisterad befruktning är det en
brist i förutsättningarna för assisterad befruktning som kan utgöra
skäl att häva ett faderskap eller moderskap.
8.8.2

Risken för att ett föräldraskap hävs i framtiden

Mot bakgrund av att inte alla par som önskar få behandling för barnlöshet kan erbjudas det inom den tid de anser vara rimlig kan det med
en presumtion finnas en risk att vissa par väljer att utföra assisterad
befruktning genom en heminsemination och sedan ingå äktenskap
med varandra före barnets födelse. I en sådan situation skulle föräldraskapet registreras med hänsyn till presumtionen för gifta. Det skulle
kunna innebära svårigheter eftersom barnets rätt att få kännedom om
sitt ursprung då inte kan säkerställas och inte alls uppnås om spermiedonatorn är anonym. Det är också problematiskt eftersom det därmed
finns förutsättning att i ett senare skede häva ett föräldraskap som
presumerats.
Det skulle därför kunna övervägas att införa en begränsning av
möjligheten att häva föräldraskapet för ett barn. En sådan begränsning
lyftes av en remissinstans i lagstiftningsärendet om modernare regler
om assisterad befruktning och föräldraskap (prop. 2017/18:155 s. 54).
Regeringen konstaterade emellertid att det inte finns en sådan begränsning i andra fall när faderskapspresumtionen kan ge ett felaktigt resultat eller när en man med vetskap om att han inte är barnets
genetiska far bekräftar faderskapet för barnet. Regeringen angav
också att det inte finns skäl att särbehandla barn som har tillkommit
genom assisterad befruktning med donerade spermier. Någon begränsning i möjligheterna att häva faderskapet föreslogs därför inte.
Det är emellertid problematiskt att det finns en ökad risk att ett
tidigare fastställt familjerättsligt förhållande senare kan ändras. I vilka
situationer ett tidigare presumerat faderskap ska hävas eller en faderskapsbekräftelse förklaras sakna verkan mot den som har lämnat den
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ingår dock inte i utredningens uppdrag. Inte heller ingår det i utredningens uppdrag att överväga om det finns skäl för en begränsning i
möjligheterna att häva ett faderskap. I stället är utredningens uppdrag begränsat till att ta ställning till när ett föräldraskap som presumerats ska kunna hävas. Med hänsyn till lagstiftarens ställningstagande ser utredningen nu inte skäl att införa bestämmelser som
innebär en begränsning för när det ska vara möjligt att häva ett föräldraskap. Detsamma gäller ett faderskap eller moderskap för gifta
par när en av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet.
Det finns såvitt utredningen kan bedöma inte någon anledning
att tro att barn till par av samma kön skulle vara mer utsatta för
risken att drabbas av att ett föräldraskap enligt en presumtionsregel
hävs än barn till par av olika kön där faderskapet presumerats. Det
finns ingen statistik över hur många barn som kommit till på annat
sätt än enligt reglerna om föräldraskap efter assisterad befruktning.
Det finns också flera tänkbara förklaringar till att ett par, trots att
det i dag finns fler möjligheter än tidigare till behandling inom hälsooch sjukvården, väljer t.ex. en behandling utomlands med en anonym
donator. Det kan vara att väntetiden för behandlingen är lång eller
att tidigare behandlingar inte har resulterat i graviditet. Möjligheten
till behandling i fertil ålder, kostnader i samband med flera behandlingar och praktiska omständigheter, som tillgång till transportmedel för resor till och från behandlingar, kan också vara faktorer
som påverkar om ett par genomför en behandling på ett annat sätt
än inom svensk hälso- och sjukvård eller på behörig inrättning utomlands med en dokumenterad uppgift om donatorns identitet. Sådana
omständigheter, snarare än om paret är olikkönat eller samkönat,
kan möjligen påverka vilka val som görs.
Ett införande av en föräldraskapspresumtion kräver att blivande
föräldrar får information om vilka konsekvenser ett val mellan en
anonym donator och en donator vars identitet är dokumenterad kan
bli. Det är fråga om att det blivande barnet ska ha möjlighet att
kunna få kännedom om sitt ursprung. Det är också en fråga om att
föräldraskapet för den som inte har fött barnet kan hävas i framtiden.
För de makar som en presumtion skulle omfatta och som står inför
olika prioriteringar kan det vara svårt att ta ställning till eventuella
risker, särskilt när de ligger framåt i tiden. En fråga om att häva ett
föräldraskap blir därtill aktuell först när det finns ett intresse av det.
Det är typiskt sett fallet om föräldrarna hamnar i en konflikt med
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varandra. Det kan även vara om andra anhöriga har andra intressen
än barnet, här är typfallet att frågan kan aktualiseras i samband med
bodelning och arv.
I valet mellan att föreslå en presumtion för föräldraskap eller avstå sådana regler på grund av en eventuell ökad risk för att barn i ett
senare skede kan drabbas av att ett föräldraskap hävs, menar utredningen att det i nuläget är att föredra att föreslå en föräldraskapspresumtion. Skälet är att det inte finns några tungt vägande skäl mot
att behandla samtliga barn som tillkommer genom assisterad befruktning på samma sätt, oavsett om föräldrarna är gifta och av samma
kön eller av olika kön.
8.8.3

När annan än maken bekräftar det rättsliga föräldraskapet

Förslag: Om kvinnan i äktenskapet godkänner en mans eller annan
kvinnas bekräftelse av faderskapet eller föräldraskapet, ska fastställas att kvinnan i äktenskapet inte är barnets förälder. En förutsättning är att de bestämmelser som gäller för bekräftelse har iakttagits och att bekräftelsen alltid är skriftligen godkänd av modern.
Motsvarande ska gälla för mannen eller kvinnan i äktenskapet
som inte har fött barnet när en av eller båda föräldrarna har ändrat
könstillhörighet.
När det gäller faderskap finns utrymme för att mannen i äktenskapet
kan godkänna en annan mans bekräftelse av faderskapet (1 kap. 2 §
andra stycket FB). En sådan möjlighet bör också gälla i fråga om en
föräldraskapspresumtion eftersom situationen kan vara den att det
i stället för kvinnan i äktenskapet är en annan person som är förälder
till barnet. Det kan t.ex. vara så att sedan tidpunkten för moderns behandling har modern separerat från den som lämnade samtycket och
ingått äktenskap med någon annan. Det kan också vara så att den som
lämnat samtycke till moderns behandling är man. Reglerna för föräldraskap bör därför på motsvarande sätt ge utrymme för att föräldraskapet eller i förekommande fall faderskapet bekräftas. Utredningen
föreslår att det ska finnas en möjlighet för kvinnan i äktenskapet att
godkänna en man eller annan kvinnas bekräftelse av faderskapet eller
föräldraskapet. Det innebär att genom makarnas aktiva godkännande
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av en bekräftelse ska anses fastställt att kvinnan i äktenskapet inte är
barnets förälder. Bekräftelsen ska vara skriftligen godkänd av modern.
Utredningen anser att det även är lämpligt att motsvarande möjlighet att godkänna annans bekräftelse införs i fråga om den man
eller kvinna i äktenskapet som inte har fött barnet när en av eller
båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet.

8.9

Följdändringar

Förslag: Det införs ett antal följdändringar med anledning av införandet av en föräldraskapspresumtion och moderskapspresumtion.
Ett faderskap ska inte fastställas om ett föräldraskap presumeras.
Socialnämndens utredningsskyldighet ska inte gälla vid föräldraskapspresumtionen och nämnden ska under vissa förutsättningar, på
begäran av bl.a. den kvinna som har presumerats som förälder till ett
barn, kunna utreda faderskap eller föräldraskap för barnet.
Det införs även regler om vem som har rätt att väcka talan om
hävande av föräldraskap, om behörig domstol och om möjlighet
för förmyndare och god man att i vissa fall föra en underårig parts
talan. De nuvarande reglerna om mål om fastställande av föräldraskap ändras så att de inte omfattar situationen när modern är gift.
I situationer där en av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet och moderskapet för den kvinna som inte har fött
barnet presumeras tydliggörs att det som i andra kapitel i föräldrabalken och i andra författningar sägs om far och faderskap
gäller även kvinnan.
Utredningens förslag att föräldraskapet ska presumeras för kvinnan
i äktenskapet som inte föder barnet och att ett sådant föräldraskap
ska kunna hävas på motsvarande sätt som faderskapet enligt 1 kap.
1 § FB får till följd att det också behöver införas regler för frågor som
har samband med rättsligt föräldraskap och som kan uppkomma till
följd av den föreslagna presumtionsregeln. Utredningen anser att det
är lämpligt att motsvarande regler som gäller för frågor som har samband med rättsligt faderskap och som kan uppkomma till följd av
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faderskapspresumtionen införs. Det är även lämpligt att bestämmelserna utformas på motsvarande sätt som för de situationer som gäller
vid faderskapspresumtionen.
En ändring införs som innebär att ett faderskap inte ska fastställas
när föräldraskapet presumeras för den kvinna som modern är gift
med vid barnets födelse. Inte heller socialnämndens utredningsskyldighet ska gälla i en sådan situation. Socialnämnden ska under
vissa förutsättningar, på begäran av den kvinna som har presumerats
som förälder till ett barn, kunna utreda faderskap eller föräldraskap
för barnet. Det införs också regler som aktualiseras i samband med
att en fråga om det rättsliga föräldraskapet blir föremål för domstolsprövning, nämligen regler om talerätt, om behörig domstol och om
möjlighet för förmyndare och god man att i vissa fall föra en underårig parts talan. De nuvarande reglerna om mål om fastställande av
föräldraskap ändras så att de inte omfattar situationen när modern
är gift. Det är enligt utredningen lämpligt att det kapitel i föräldrabalken som innehåller vissa bestämmelser om rättegången i mål om
faderskap disponeras på samma sätt avseende faderskap och föräldraskap. Det finns därför skäl att först reglera mål om hävande av faderskap, mål om fastställande av faderskap och förening av mål. Därefter är det lämpligt att reglera mål om hävande av föräldraskap enligt
1 kap. 9 § FB och avslutningsvis mål om fastställande av föräldraskap
enligt 1 kap. 9 § FB. Det får till följd att den hittillsvarande 3 kap.
14 § FB får en ny beteckning. Utredningen anser att det är lämpligt
att rubriken till kapitlet ändras och att mellanrubriker införs enligt
den nyss redovisade dispositionen.
Införandet av en faderskaps- och moderskapspresumtion för föräldrar när en av eller båda har ändrat könstillhörighet får till följd att
det som i andra kapitel i föräldrabalken och i andra författningar sägs
om far och faderskap ska gälla för den kvinna där moderskapet har
presumerats. Det innebär att de regler som gäller för faderskap i fråga
om exempelvis socialnämndens utredningsskyldighet och talerätt i
mål om att kvinnan i äktenskapet ska förklaras inte vara mor till barnet
gäller i dessa fall. Det krävs inga följdändringar med anledning av att
faderskapet presumeras för den man i äktenskapet som inte föder
barnet eftersom han omfattas av de bestämmelser som gäller för faderskap.
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9.1

Uppdraget

I de fall faderskapspresumtionen inte gäller, behöver ett faderskap
eller ett föräldraskap fastställas genom en bekräftelse eller en dom.
En sådan bekräftelse ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och
av modern eller en för barnet särskilt förordnad vårdnadshavare.
Uppdraget i denna del är att undersöka hur reglerna om bekräftelse
av faderskap och föräldraskap för ogifta tillämpas och lämna förslag
på hur regleringen kan moderniseras och förenklas. Hur tillämpningen går till i praktiken framgår av avsnitt 5.3. Utredaren ska beakta
vikten av att fastställda faderskap blir korrekta och de möjligheter
som digitaliseringen kan erbjuda för att förenkla förfarandet.
Arbetet ska ske med utgångspunkt i att barnets bästa ska placeras
i främsta rummet. Även i övrigt ska de rättigheter som barn tillerkänns i barnkonventionen, däribland rätten till att få kunskap om
sitt ursprung beaktas. Även grundläggande fri- och rättigheter i
regeringsformen och Europakonventionen ska beaktas. I arbetet ska
beaktas den grundläggande målsättningen att främja lika rättigheter
och möjligheter oavsett sexuell läggning, kön eller könsidentitet.
I förslagen ska beaktas konsekvensen av att steriliseringskravet och
förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga vid ändrad könstillhörighet har avskaffats.

9.2

Begrepp

En bekräftelse kan avse faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 §
föräldrabalken (FB). Den 1 januari 2019 införs nya bestämmelser om
faderskap och moderskap när en av eller båda föräldrarna har ändrat
könstillhörighet. Även i dessa fall kan faderskap eller moderskap
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fastställas genom bekräftelse. Gemensamt för de olika situationerna
är att de alla avser bekräftelse av rättslig föräldrastatus. I det följande
när utredningen redogör för sina överväganden kommer begreppet
bekräftelse av föräldraskap att användas som en gemensam benämning
för bekräftelse av faderskap, föräldraskap samt faderskap och moderskap efter att en av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet.
Om utredningen vill peka på omständigheter som aktualiseras beträffande en av dessa bekräftelser, kommer detta särskilt att anges.
Utredningen använder moderskap i betydelsen som den som
föder barnet. I avsnittet används begreppet därmed på så sätt att det
även avser en man som har fött barn efter att han har ändrat könstillhörighet.

9.3

Ett enklare sätt att bekräfta är efterfrågat

Fler än hälften av alla barn som föds i Sverige har ogifta föräldrar. 1
För majoriteten av alla nyfödda barn ska alltså ett föräldraskap fastställas genom bekräftelse eller dom. Eftersom en giltig bekräftelse
kräver socialnämndens skriftliga godkännande är det många gånger
aktuellt för föräldrarna att besöka socialnämnden för att en sådan
bekräftelse ska kunna lämnas. Under 2016 hanterades knappt
77 000 faderskapsärenden. Den övervägande delen, nära 85 procent,
av utredningarna avslutades med en bekräftelse av faderskapet.2
Riksdagen har vid flera tillfällen genom åren behandlat motioner
som rört behovet av att se över delar av nu aktuella regler. I ett tillkännagivande år 2015 angav riksdagen att det är av stor vikt att den
ordning som finns för utredningar av faderskap för ogifta ger betryggande garantier för att det verkligen är den genetiska fadern och inte
någon annan som fastställs som far.3 Samtidigt betonar riksdagen
betydelsen av att faderskapsärenden handläggs på ett så enkelt sätt
som möjligt med hänsyn till barnets intressen och under former som
inte kan uppfattas som integritetskränkande (rskr. 2014/2015:122).
De uppgifter som utredningen fått del av visar att många föräldrar
upplever förfarandet för bekräftelse som krångligt, otidsenligt och
1

Statistiska centralbyrån (SCB) (2017), Befolkningsstatistik, visar att 55 procent av samtliga
nyfödda barn har en ogift mor. Siffran har legat stabil de senaste fem åren.
2
Socialstyrelsen (2017), Statistik om familjerätt 2016. Antalet faderskapsutredningar har ökat
jämfört med tidigare år. Andelen faderskapsutredningar av antalet födda barn är dock oförändrad sedan 2012.
3
Skrivelsen anger den biologiska fadern, med vilket avses samma som den genetiska fadern.
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ojämlikt. Det som främst upplevs som krångligt är att i de flesta
kommuner krävs att föräldrarna bokar tid och därefter tillsammans
besöker socialnämnden för att bekräftelse ska kunna ske. Handläggningen hos socialnämnden upplevs som otidsenlig, inte bara av föräldrarna utan även av många handläggare själva. Formkravet att mannens eller kvinnans bekräftelse ska bevittnas av två personer är ett av
de inslag i handläggningen som föräldrar ofta undrar över och som
många upplever som otidsenligt.4
Det har också framkommit att föräldrar upplever att regelverket
orsakar en ojämlik behandling eftersom olika regler gäller beroende
på vilket civilstånd och kön föräldrarna har. Det är främst att samkönade och olikkönade par får olika frågor från handläggare när det
framkommer att barnet tillkommit vid assisterad befruktning. Det
har framhållits av såväl föräldrar som handläggare att handläggningen
behöver moderniseras och anpassas till hur familjebildningen ser ut
i dagens samhälle.5
Utredningens genomgång av hur reglerna tillämpas, se närmare
avsnitt 5.3, visar att tillämpningen i praktiken skiljer sig åt mellan
socialnämnder, dvs. reglerna tillämpas inte enhetligt.6
Under utredningens arbete har det även framkommit att en del
föräldrar önskar att en bekräftelse av faderskap ska kunna ske före
barnets födelse. Föräldrar efterfrågar också myndighetssamordnad information och administration. Under senare år har det väckts motioner i riksdagen med liknande inriktning och som bl.a. lyft fram möjligheten att kunna bekräfta faderskap i samband med besök hos
mödrahälsovården.7
Handläggningen hos socialnämnden innebär många gånger att
det kan ta upp till en månad innan en bekräftelse har godkänts och
föräldraskapet registrerats hos Skatteverket. Att det kan dröja några
veckor efter barnets födelse innan en bekräftelse kan lämnas innebär
t.ex. att den av föräldrarna som ännu inte har fastställts som förälder
inte kan få vårdnad om barnet. Det kan också få ekonomiska konsekvenser för föräldrarna. Föräldraskapet har exempelvis direkt betydelse
för underhållsskyldighet. Möjligheten för föräldrar att få del av olika
4

Uppgifter till utredningen från handläggare vid socialnämnder vid flera möten (avsnitt 2.2.3).
Sveriges Kommuner och Landsting (2014), slutrapporten Jag vill ha föräldrar – etapp 2.
6
Ett exempel är att socialnämnder har olika rutin för i vilka fall de sänder hem ett protokoll
för föräldrar att själva fylla i, se avsnitt 5.3.5. Se även dir. 2017:28.
7
Se t.ex. motion 2013/14:C307 Bekräftelse av faderskap för ogifta par och motion 2016/17:1711
Fastställande av faderskap.
5
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välfärdsförmåner, bl.a. föräldrapenning, är också beroende av att föräldraskapet är fastställt.
För barnet kan den omständigheten att föräldraskapet inte blir
fastställt få vissa konsekvenser. Om föräldraskapet inte är fastställt
innebär det bl.a. att rätten till medborgarskap påverkas liksom möjligheten att ta faderns namn. De ekonomiska konsekvenser som redogjorts för ovan påverkar i förlängningen även barnet.

9.4

Allmänna utgångspunkter för ett nytt sätt att
bekräfta föräldraskap

9.4.1

Förfarandet ska bli enklare givet dagens regler

Utredningens uppdrag avser att förfarandet vid bekräftelse av föräldraskap ska bli enklare. Som utredningen tidigare berört är inte uppdraget att genomföra en helhetsöversyn när det gäller vem som ska
anses som förälder och hur föräldraskap fastställs (avsnitt 2.1). Utredningen har i stället att utgå från vad som gäller i dag. Grunddragen
av den rättsliga regleringen ska således behållas och vara desamma.
Utredningen avser att undersöka om det är möjligt att, utan att åsidosätta krav på rättssäkerhet och krav för att tillgodose barnets rätt såsom
den kommer till uttryck genom de regler som gäller för bekräftelse,
åstadkomma ett enklare sätt att bekräfta föräldraskap.
Enligt utredningen kan det finnas flera möjliga sätt att nå en
enklare ordning för fastställande av föräldraskap. Det är t.ex. att se
över gällande formkrav för bekräftelse. Det kan också vara att föreslå
förändringar som innebär en ökad tillgänglighet för föräldrar eller som
förbättrar förutsättningarna för en effektivare handläggning hos socialnämnden. Det kan också vara att möjliggöra bekräftelse före barnets
födelse.
För att utredningen ska kunna föreslå förändringar som innebär en
förenkling måste först de formkrav som gäller enligt dagens reglering undersökas. En bedömning måste nämligen göras om det är nödvändigt att dessa behålls eller om något formkrav kan utgå. Innan utredningen redovisar sina ställningstaganden avseende formkrav finns
skäl att ange några ytterligare utgångspunkter för de bedömningar
som senare görs.
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Det rättsliga föräldraskapet ska bli korrekt

En förutsättning är att förslag om att modernisera och förenkla regleringen om bekräftelse i olika situationer ska ha barnets bästa för ögonen
och uppnå samma grad av säkerhet som i dag. Avgörande är att barnets rätt ska tillgodoses även med ett enklare sätt att bekräfta föräldraskap. Barnets rätt omfattar bl.a. vikten av att föräldraskapet blir
fastställt korrekt. Det betyder att det ska finnas överensstämmelse
mellan vem som anses som förälder enligt lag och den som bekräftar
ett föräldraskap. Saknas denna överensstämmelse finns grund för att
senare i barnets liv upphäva ett redan fastställt föräldraskap.
Om barnet har tillkommit genom samlag anger lagstiftningen att
det är den man som har en genetisk koppling till barnet som ska
anses som dess far och som har möjlighet att bekräfta faderskapet.8
Om barnet har kommit till genom assisterad befruktning, dvs. efter
att den som föder barnet har genomgått en behandling, utgår lagstiftningen i stället från att det är den som har samtyckt till behandlingen som ska anses som barnets förälder och som har möjlighet att
bekräfta föräldraskapet. Det är i dessa fall samtycket till behandlingen,
och inte gemensamma arvsanlag, som utgör grund för föräldraskap
(om samtycke som grund, se avsnitt om föräldraskapspresumtion 8.5.1).
Utgångspunkten handlar således om att föräldraskapet ska bli korrekt rättsligt sett enligt reglerna för fastställande av föräldraskap. Det
innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan vem som anses som förälder enligt lag och den som bekräftar ett föräldraskap,
exempelvis att det finns en genetisk koppling mellan ett barn och en
far när barnet kommit till genom samlag och att det är den kvinna
som modern är sambo med och som har samtyckt till behandlingen
som bekräftar föräldraskapet för ett barn.
Eftersom reglerna om assisterad befruktning samspelar med
grunderna för att ändra ett fastställt föräldraskap behöver även villkoren för föräldraskap efter assisterad befruktning beaktas. Från den
1 januari 2019 gäller samma regler för föräldraskap för par av olika
kön och par av samma kön när barnet tillkommit genom assisterad
befruktning. Lagstiftningen ställer i dessa fall upp ytterligare villkor
än samtycke för att mannen eller kvinnan ska anses som barnets
förälder. Det krävs bl.a. att behandlingen ska ha skett inom svensk
8

Det kan även avse en kvinna om hon har ändrat könstillhörighet. I så fall anses hon som mor
till barnet och har möjlighet att bekräfta moderskapet.
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hälso- och sjukvård eller på en behörig inrättning i utlandet där barnet kan få information om donatorns identitet.
Det finns skäl att här beskriva de utredningar av föräldraskap som
socialnämnd i dag ska företa, för att kunna bereda den person som
reglerna pekar ut som rättslig förälder möjlighet att bekräfta ett barns
föräldraskap. Vem som ska få tillfälle att bekräfta beror på, som framgår ovan, under vilka omständigheter ett barn har kommit till.
När barnet kommit till genom samlag9
Enligt 2 kap. 5 § FB bör socialnämnden, om frågan om faderskap kan
bedömas med tillräcklig grad av säkerhet på grund av utredningen,
bereda den som antas vara far till barnet tillfälle att bekräfta faderskapet. När faderskapet etableras genom bekräftelse efter en mindre
omfattande utredning enligt nuvarande regler innebär det att parterna
samstämmigt har uppgett att de är sambor och att de, mot bakgrund
av konceptionstiden, är övertygade att barnet är deras gemensamma.10
Detta följer av föreskrifter och allmänna råd för socialnämndens
utredning (HSLF-FS 2017:49).
Om parterna inte bor tillsammans vid barnets födelse blir samlaget enligt dagens tillämpning en uttrycklig fråga för en socialnämnds
utredning. I dessa fall bör socialnämnden enligt föreskrifterna och
de allmänna råden bereda mannen tillfälle att bekräfta faderskapet
när modern uppger att endast en man är tänkbar far.
Det gemensamma för socialnämndens utredning – och avgörande
för ett godkännande av en bekräftelse – är i båda dessa fall (sambo
eller att det endast finns en möjlig far) att parternas uppgifter stämmer överens. Förutsättningen för socialnämnden att godkänna en
lämnad bekräftelse är att barnet kan vara parternas gemensamma.
Själva bekräftelsen i sig anses också ha bevisvärde. Socialnämnden får
godkänna bekräftelsen om det kan antas att mannen är far till barnet
(1 kap. 4 § FB).
De fall där båda föräldrarna, mot bakgrund av konceptionstiden,
är övertygade om att barnet är deras gemensamma innebär i dag att en
9

Det som redogörs för i avsnittet gäller även när en av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet, men inte för föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB.
10
Med konceptionstid avses den tid under vilken barnet kan ha blivit till.
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mindre omfattande utredning genomförs.11 Regler som garanterar ett
motsvarande innehåll innebär i normalfallet en utredning som med
tillräcklig grad av säkerhet kan anta en viss man som far till barnet.
De allra flesta faderskapsärenden hos socialnämnd avslutas med
fastställelse genom bekräftelse. Av dessa är en stor majoritet av utredningarna sådana att de kan karaktäriseras som mindre omfattande.
Det är i första hand utredningar där föräldrarna är sambor. I dessa
fall anses utredningen vara tillräcklig genom att föräldrarna uppger
att de lever som sambor vid barnets födelse och att de båda är övertygade att barnet är deras gemensamma utifrån konceptionstiden.
Förutsättning finns då för socialnämnden att godkänna faderskapet.
Det gäller även situationen där modern uppger att det endast finns
en tänkbar far och den mannen intygar att han är far och bekräftar
faderskapet. Det är mycket ovanligt med talan om att en bekräftelse
saknar verkan mot den som har lämnat den.
Enligt utredningens uppfattning måste samma betryggande garantier uppnås, dvs. att det är den genetiska fadern som också fastställs
som rättslig far vid ett enklare sätt att bekräfta föräldraskap.
När barnet kommit till genom assisterad befruktning12
Har barnet kommit till efter att modern genomgått assisterad befruktning utgör hennes sambos samtycke till behandlingen en grundläggande förutsättning för hans eller hennes föräldraskap. I dessa fall är
avsikten att det är den som har lämnat samtycke till behandlingen som
ska vara barnets förälder. Regelverket tar sin utgångspunkt i detta.
Det är då inte den genetiska föräldern som reglerna syftar till att
fastställa som rättslig förälder. Uppgiften om behandling och om ett
lämnat samtycke är i dessa fall en förutsättning för att ett föräldraskap ska fastställas. Ett enklare sätt att bekräfta föräldraskap måste
enligt utredningen därmed säkerställa att det är sannolikt att barnet
kommit till vid behandlingen och att den assisterade befruktningen
skett med samtycke.
Har donerade könsceller, dvs. ägg eller spermier, använts vid den
assisterade befruktningen har barnet enligt reglerna om assisterad
11

Utredningen sker då ofta enligt det s.k. S-protokollet eller MF-protokollet, se närmare avsnitt 5.3.7.
12
Detta avsnitt handlar om faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB och faderskap eller
moderskap när en av eller båda föräldrarna har ändrat kön.
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befruktning rätt att senare få veta identiteten på donatorn. Den
1 januari 2019 införs nya regler om föräldraskap vid assisterad befruktning. En följd av de nya bestämmelserna är att det i vissa fall
kan finnas grund för att ändra ett fastställt föräldraskap i efterhand
om ett barn har tillkommit genom assisterad befruktning med donerade spermier. Om behandlingen inte har utförts inom svensk hälsooch sjukvård eller vid en behörig inrättning utomlands eller barnets
rätt att få veta donatorns identitet inte har säkerställts på så sätt att
identiteten finns dokumenterad hos vårdgivaren, ska det kunna utgöra grund för hävning. Faderskap ska också kunna hävas om barnet
tillkommit vid en heminsemination.
Om det gäller ett föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB bygger socialnämndens utredning på att båda föräldrarna intygar att de är gifta, i
registrerat partnerskap eller sambor, att samtycke till befruktning
förelåg och att det är sannolikt att barnet kommit till genom den assisterade befruktningen. Samtycket är därmed en sådan uppgift som
måste finnas vid bekräftelse av föräldraskap när barnet tillkommit
genom assisterad befruktning.
Ett enklare sätt att bekräfta ett föräldraskap måste enligt utredningens uppfattning så långt möjligt säkerställa barnets rätt att senare
få veta en donators identitet. En ordning bör också minimera risken
för att ett fastställt föräldraskap senare kan komma att hävas på grund
av att donatorn är anonym eller att behandlingen inte utförts vid en
behörig inrättning eller utan samtycke från den andra föräldern.
9.4.3

Digitaliseringens möjligheter ska beaktas

För att uppnå ett mer modernt och enkelt sätt att bekräfta föräldraskap ska utredningen överväga vilka möjligheter som finns att genom
digitalisering nå ett sådant sätt att bekräfta föräldraskap. Ett sätt att
förenkla möjligheterna till bekräftelse är att i större utsträckning använda sig av elektronisk kommunikation eller utveckla digitala kanaler
mellan myndigheter. Ett annat sätt kan vara att låta modern och den
andra föräldern använda en elektronisk lösning för att lämna och
registrera uppgifter om bekräftelse av föräldraskap.
I Danmark finns sedan flera år en möjlighet att elektroniskt anmäla
s.k. omsorgs- och ansvarserklaering (se avsnitt 7.3.1), vilken ligger till
grund för registrering av faderskap. Erfarenheterna från Danmark
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visar att över 90 procent av nyblivna ogifta föräldrar använder den
elektroniska möjligheten.13
En elektronisk möjlighet för bekräftelse kan förenkla för barn
med ogifta föräldrar att få föräldraskapet fastställt i nära anslutning
till barnets födelse. Det finns med ett barnrättsperspektiv fördelar
för ett barn att få frågan om rättslig förälder klarlagd så snart som
möjligt, förutsatt att det blir korrekt. Utredningen kan också se att
det med en elektronisk lösning finns en möjlighet att uppnå ett
enklare sätt att bekräfta föräldraskap ur ett föräldraperspektiv. Som
utredningen sett finns från många föräldrar en önskan att kunna
lämna bekräftelse på ett mer lättillgängligt sätt i samband med barnets födelse. Det kan vara tillräckligt med mindre förändringar av
regelverket för att det ska kunna medföra en tydlig förenkling för
ogifta, t.ex. i ökad tillgänglighet. Det gäller särskilt om det personliga besöket hos handläggare vid socialnämnden kan ersättas av en
möjlighet att bekräfta föräldraskap elektroniskt.
En möjlighet för enskilda att elektroniskt lämna och registrera
uppgifter finns på flera andra områden, exempelvis för skatteuttag
eller för ersättningssystem inom försäkring och pension. Med hänsyn
till detta finns enligt utredningen anledning att överväga om det finns
förutsättningar för en elektronisk bekräftelse av föräldraskap. Om en
teknisk lösning kan nå samma grad av säkerhet som dagens mindre
omfattande utredningar hos socialnämnden är det lämpligt att reglerna
tillåter fastställelse av föräldraskap genom elektronisk bekräftelse.
Om en elektronisk möjlighet till bekräftelse av föräldraskap ska
införas, är det enligt utredningen nödvändigt att en sådan möjlighet
kan omfatta så många nyblivna ogifta föräldrar som möjligt. Skälet
till det är rättsprincipen om likabehandling. Det innebär att en sådan
möjlighet måste innefatta bekräftelse av faderskap när barnet har
tillkommit genom samlag och assisterad befruktning. En elektronisk
bekräftelse måste också innefatta bekräftelse av föräldraskap när
barnet tillkommit genom assisterad befruktning. Även bekräftelse av
faderskap eller moderskap när en av eller båda föräldrarna har ändrat
könstillhörighet måste omfattas av en sådan eventuell möjlighet.
För att dra fördel av digitala möjligheter behöver reglerna av
tekniska skäl vara utformade så att det vid barnets födelse enkelt och
säkert går att konstatera vem som är rättslig förälder. Avgörande är
13

Uppgift till utredningen vid besök på Kirkeministeriet den 11 september 2017. Se även rapport från Social- og Indenrigsministeriet (2016), Forældreskab i børneloven s. 26.
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dock enligt utredningen att barnets rätt kan tillgodoses med ett elektroniskt sätt att bekräfta föräldraskap. Förutsättningarna för en elektronisk bekräftelse måste vara enkelt konstaterbara, på ett sätt som
innebär en automatik när vissa förutsättningar är uppfyllda, snarare
än en bedömning i det enskilda fallet. Samtidigt måste möjligheten
till elektronisk bekräftelse ha vissa inslag av kontroll, eftersom det
finns behov av att säkerställa bl.a. att den som bekräftar ett föräldraskap är den som han eller hon påstår sig vara och att den som bekräftar ett föräldraskap också är den rättsliga föräldern enligt gällande
regler. Har barnet kommit till genom ett samlag är det exempelvis den
genetiska föräldern som ska ges möjlighet att bekräfta föräldraskapet.
Har barnet kommit till genom en assisterad befruktning behöver
motsvarande inslag av kontroll, som i dag socialnämnd utför, avse
att exempelvis en sambo har samtyckt till behandlingen.
För att kunna ta ställning till om det finns förutsättningar att
införa en möjlighet till elektronisk bekräftelse måste utredningen
bedöma om en elektronisk bekräftelse kan uppfylla de formkrav som
ställs på en bekräftelse. Samtidigt behöver övervägas om samtliga
formkrav är nödvändiga om en bekräftelse sker elektroniskt. I det
följande redovisar utredningen sina ställningstaganden i dessa frågor.
Därefter gör utredningen en sammanfattande bedömning om det
finns skäl att föreslå en möjlighet att bekräfta föräldraskap elektroniskt. Som framgått tidigare finns dock skäl att först överväga om det
finns behov av att behålla samtliga formkrav som gäller enligt dagens
regler om bekräftelse.

9.5

Vilka formkrav behövs
för bekräftelse av föräldraskap?

9.5.1

Nu gällande krav på en bekräftelse

En bekräftelse av föräldraskap är en rättshandling. Den konstituerar
föräldraskapet efter ett barns födelse. Rättshandlingen ska uppfylla
vissa formkrav för att bli giltig. Förutsättningarna för en bekräftelse
framgår av 1 kap. 4 § FB. Bekräftelsen ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Den ska dessutom skriftligen godkännas av
socialnämnden och av modern eller en för barnet särskilt förordnad
vårdnadshavare. Är barnet myndigt, ska barnet i stället för socialnämnden och modern godkänna bekräftelsen.
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Som angetts tidigare behöver det övervägas om samtliga formkrav behövs för att säkerställa en bekräftelses karaktär som rättshandling. Vid dessa överväganden måste beaktas att avsikten med
bekräftelsen är att ge betryggande garantier för att det är den genetiska föräldern som också blir rättslig förälder när barnet tillkommit
genom samlag. I de fall det är fråga om assisterad befruktning är det
i stället den samtyckande sambon som ska bli rättslig förälder.
Det kan här nämnas att originalet av en bekräftelse ska arkiveras
och sparas och vara undertecknad på ett arkivbeständigt sätt.14
9.5.2

Krav på skriftlighet ska fortsatt gälla

Bedömning: Kravet på skriftlighet ska vara kvar.
En grundläggande utgångspunkt är att en bekräftelse av ett föräldraskap är en rättshandling. Bekräftelsen konstituerar föräldraskapet efter
ett barns födelse. Det innebär att det inte är tillräckligt att t.ex. en
födelseanmälan inkommer som anger en person som närvarande vid
förlossningen, för att registrera en uppgift om förälder i folkbokföringen.
Bakgrunden är att ett rättsligt föräldraskap bestäms enligt en
tvingande ordning. Det är statens uppgift att se till att det finns en ordning för att fastställa rättsliga föräldrar för varje barn.15 Att modern
och den som bekräftar ett föräldraskap i många fall är eniga om att
han eller hon är förälder till barnet, ska inte förstås som att de har en
överenskommelse om vem som är förälder till barnet. Det är i stället
ett utslag av att det många gånger står klart för såväl modern som
mannen eller kvinnan vem som är barnets förälder.
En bekräftelse innebär ett åtagande om rättsligt föräldraskap. Det
är bekräftelsens karaktär av rättshandling som konstituerar föräldraskapet. Om bekräftelse inte sker frivilligt ska i stället föräldraskapet
fastställas genom dom.

14

Se 5 § arkivlagen (1990:782) samt 12 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453). Bekräftelsehandlingen sparas för evigt, dvs. gallras aldrig.
15
Det är en förpliktelse som Sverige har åtagit sig, t.ex. att envars rätt till respekt för familjeliv
enligt Europakonventionen (art 8) uppfylls eller barnets rätt enligt barnkonventionen. Organisatoriskt har staten valt att förlägga uppgiften att fastställa föräldraskap genom bekräftelse
till kommunerna.
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Det nu gällande kravet på skriftlighet förutsätter att den som
bekräftar ett föräldraskap undertecknar bekräftelsen. Det är enligt
utredningen fortsatt lämpligt att kravet på skriftlighet behålls. Enligt
utredningen är det nödvändigt att det finns en påtaglig och aktiv
handling för att en bekräftelse ska kunna få den rättsföljd som bekräftelsen innebär, nämligen att ett föräldraskap uppstår i rättslig mening.
Handlingen måste vara uttryckt så tydligt att det inte finns någon
tvekan om att den som bekräftar åtar sig det rättsliga ansvaret som
förälder till barnet. Ett krav på skriftlighet tydliggör den bekräftande
förälderns intygande att han eller hon är barnets rättsliga förälder.
Ett krav på skriftlighet innebär också en möjlighet att dokumentera
bekräftelsen.
Utredningen kommer därmed till slutsatsen att kravet på skriftlighet fortsatt måste gälla.
9.5.3

Krav på bevittning ska utgå när det gäller omyndiga barn

Förslag: Krav på bevittning ska inte gälla när barnet är under 18 år.
Bedömning: Krav på bevittning ska fortsatt gälla för en bekräftelse som gäller ett myndigt barn.

Krav på bevittning har i många fall spelat ut sin roll
En bekräftelse ska enligt nuvarande ordning alltid bevittnas. Den
skriftliga bekräftelsen, i form av underskriften, ska vara bevittnad av
två personer för att vara giltig. Detta krav beror ursprungligen på att
avtal om underhåll enligt 1917 års lag om barn utom äktenskap
kunde fungera som erkännande av faderskap. Den som bekräftar ett
föräldraskap måste förstå handlingens innebörd och konsekvenser.
Behovet av att säkerställa ett innehåll i ett avtal finns dock inte längre.
Frågan är om kravet att två personer bevittnar bekräftelsen fortfarande fyller en funktion. Bevittningen skulle kunna fungera som en
garant för äktheten av underskriften, dvs. att det är rätt person som
undertecknar bekräftelsen. En bevittning av en bekräftelse som lämnas i samband med ett besök hos socialnämnden har dock inte ett
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inslag av kontroll av eller garanti för att den som bekräftar föräldraskapet är samma person som i enlighet med reglerna ska fastställas
som den rättsliga föräldern. Formkravet fyller i dessa fall således inte
någon funktion för att tillgodose barnets rätt att föräldraskapet blir
korrekt i den meningen att det är den genetiska eller den samtyckande föräldern som bekräftar föräldraskapet. De av formkraven
för en verksam bekräftelse som har inslag av att kontrollera att det
är den rättsliga föräldern som bereds tillfälle att lämna en bekräftelse
kan snarare vara moderns godkännande eller socialnämndens godkännande (se följande avsnitt om dessa formkrav). En bevittning av
underskriften utgör inte heller en nödvändig del av rättshandlingen
som sådan. Bevittningen har för giltigheten av en bekräftelse inte
annan funktion än att uppfylla just föreskriven form.
Bevittning som identitetskontroll
Mot bakgrund av hur utredningar om föräldraskap i praktiken går
till i dag kan konstateras att en bekräftelse i de flesta fall lämnas i
samband med ett besök hos socialnämnden (se avsnitt 5.3.6). Under
besöket kontrollerar utredande handläggare identitetsuppgifter på
modern och den som avser att bekräfta ett föräldraskap. Om parterna
därefter lämnar samstämmiga uppgifter om vem som är förälder till
barnet bereder handläggaren föräldern tillfälle att bekräfta föräldraskapet för barnet. Det är vanligt att vittnena till bekräftelsen är andra
handläggare vid socialnämnden. De kallas in till mötet för att bevittna mannens eller kvinnans undertecknande av bekräftelsen.
Bevittningen har i dessa situationer inte en funktion av att bevaka
att identiteten är riktig. Det är snarare en kontroll av att samma person undertecknar som deras närvarande kollega tidigare kontrollerat
identiteten av. Vittnenas funktion handlar alltså i dessa fall om att
det är rätt person som undertecknar bekräftelsen.
Det finns dock fall där bevittningen ändå har en kontrollfunktion
av identiteten på den som bekräftar föräldraskapet. Det kan exempelvis gälla att identiteten på den som undertecknar bekräftelsen
verkligen är densamma som uppges i protokollet för utredning av
föräldraskap och sedermera fastställs som förälder genom bekräftelsen.
Bakgrunden är att socialnämnderna, utöver protokollsformulären,
inte använder sig av ett enhetligt material. Det informationsbrev som
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skickas till modern ser olika ut och rutinerna skiljer sig åt. Olikheter
föreligger också i vilken omfattning och under vilka förutsättningar
som utredningen i praktiken utförs av föräldrarna själva genom att
ett protokoll och en blankett för bekräftelse postas hem till modern.
När protokollet skickas hem till parterna sker ingen kontroll av
identitet (se nedan om krav på personlig inställelse).
Någon tillförlitlig identifikation sker i dessa fall inte överlag. Det
kan argumenteras att formkravet på bevittning fyller den funktionen, såtillvida att den som bevittnar underskriften därigenom kan
anses intyga att det är rätt person som undertecknat bekräftelsen.
Det förutsätter dock att den som bevittnar känner den som bekräftar
eller ber om en identifikationshandling.
Bevittning vid socialnämnden behövs inte
Behovet av vittnen för undertecknandet är, mot bakgrund av dagens
utredningar av föräldraskap, med andra ord litet när det handlar om
att säkerställa att rätt person bereds tillfälle att lämna en bekräftelse.
Att det är samma person som undertecknar bekräftelsen som tidigare
har identifierats av handläggaren vid socialnämnden kan i stället säkerställas genom socialnämndens godkännande av bekräftelsen. Utredande handläggare är normalt sett den som ansvarar för godkännandet
på delegation från nämnden. Att det är samma person som undertecknar handlingen som handläggaren kontrollerat identiteten av inledningsvis ligger i det ansvaret. Kravet på bevittning fyller därmed
inte någon funktion när det är fråga om fastställande genom bekräftelse som socialnämnden ska godkänna.
Fall där bevittning utgör en kontrollfunktion
Det finns fall där bevittningen, utöver uppgifterna från barnet och
den person som bekräftar föräldraskapet, utgör den enda kontrollfunktionen av riktigheten av åtagandet som rättslig förälder som en
bekräftelse innebär. Så är fallet när det är fråga om bekräftelse av
faderskap till ett myndigt barn. Kravet på att två personer ska bevittna
bekräftelsen kan då sägas utgöra en kontrollinstans. I dessa fall är det
nämligen endast barnet och mannen som undertecknar bekräftelsen.
Att faderskap för myndigt barn bekräftas förekommer främst vid

170

216

SOU 2018:68

Nytt sätt att bekräfta föräldraskap

situationer där ett barn flyttat till Sverige i vuxen ålder. Det kan vara
fråga om relationer som är svåra att eller inte alls kan styrkas med
handlingar från hemlandet, exempelvis på grund av krigssituationer
eller liknande. Formkravet på bevittning bör därför i dessa situationer
finnas kvar för att det ska vara tydligt att det är fråga om en rättshandling och inte en överenskommelse om rättsligt föräldraskap.
Slutsats om formkravet på bevittning
Det behov som utredningens förslag om ett enklare sätt att bekräfta
föräldraskap avser att möta gäller i första hand nyfödda barn till
ogifta föräldrar. Utredningen menar att kravet på att en bekräftelse
ska bevittnas inte fyller någon funktion när socialnämnden godkänner en bekräftelse. Det finns därmed förutsättningar att i dessa
situationer låta kravet på bevittning utgå.
Däremot finns det inte ett behov av att förenkla för bekräftelse
av föräldraskap för ett myndigt barn. Skälet är att en sådan bekräftelse görs utan inblandning av myndighet. Då utgör bevittningen den
enda kontrollfunktionen av den bekräftande förälderns identitet.
Det är också förhållandevis enkelt att bekräfta faderskap i dessa
situationer. Formkravet på bevittning bör därför vara kvar i dessa
fall. Utredningen har inte haft i uppdrag att se över behovet av eventuellt andra formkrav när det gäller myndiga barn för att exempelvis
säkerställa att den genetiska fadern är den man som bekräftar faderskapet. För att tydliggöra att olika formkrav gäller för ett omyndigt
och ett myndigt barn föreslår utredningen att reglerna om bekräftelse avseende ett myndigt barn regleras i ett nytt stycke i den paragraf som innehåller bestämmelser om bekräftelse av faderskap.
9.5.4

Krav på personlig inställelse hos socialnämnden

Förslag: Det ska gälla ett krav på personlig inställelse hos socialnämnden för bekräftelse av faderskap.
Som redogjorts för ovan finns det fall där bevittningen utgör en
kontrollfunktion av identiteten på den som bekräftar föräldraskapet.
Det gäller den situationen när socialnämnden har gjort bedömningen
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att parterna är kända och det därför är tillräckligt med telefon- eller
brevkontakt. I gällande föreskrifter och allmänna råd anges att handläggaren i regel bör kalla parterna till ett personligt sammanträffande
för att de bl.a. ska kunna styrka sin identitet. Om handläggaren vet
vilka parterna är, t.ex. om modern och den presumtiva fadern tidigare
har bekräftat faderskapet för ett gemensamt barn, kan det dock vara
tillräckligt med telefon- eller brevkontakt.16 Den uppgiften har även
lämnats till utredningen att det förekommer att en bekräftelse skickas
hem till modern även i fall där hon och den presumtiva fadern inte
tidigare är kända av handläggaren när modern vid kontakt med socialnämnden har uppgett att hon är sambo med den aktuella mannen.
Om kravet på bevittning inte längre gäller, är det utredningens
uppfattning att det saknas förutsättning för handläggaren att endast
ha telefon- eller brevkontakt med parterna. I en sådan situation kan
nämligen inte någon säker identifiering ske eftersom det inte längre
finns ett krav på bevittning. Den ordning som redan gäller i dag innebär att handläggaren som huvudregel kallar modern och den presumtiva fadern till ett personligt sammanträffande. Enligt utredningen är
det därför lämpligt att kravet på personlig inställelse uttryckligen
framgår som ett formkrav för en giltig bekräftelse av faderskap.
9.5.5

Krav på moderns godkännande ska fortsatt gälla

Bedömning: Krav på moderns godkännande ska fortsatt gälla.
Ett annat formkrav som gäller är att modern ska godkänna bekräftelsen för att den ska bli giltig. Kravet på godkännande fyller nära
nog funktionen av ett intygande från modern om att det är den som
har bekräftat som är barnets förälder.
Moderns godkännande av bekräftelsen har, på liknande sätt som
utredningen konstaterat vad gäller kravet på bevittning, inte någon
påverkan på bekräftelsen som rättshandling. Däremot är godkännandet enligt dagens reglering en förutsättning för en giltig bekräftelse.
Moderns uppgift om vem som är tänkbar som förälder är en bärande
16

Se Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om
socialnämndens utredning och fastställande av faderskap (HSLF-FS 2017:49) 4 kap. om personliga sammanträffanden med parterna.
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del av den utredning som syftar till att ta reda på vem som är den
rättsliga föräldern.17 Det kan vara den genetiska fadern eller den man
eller kvinna som har lämnat samtycke till den assisterade befruktning som barnet har tillkommit genom. Det är moderns uppgift om
vem som är tänkbar far till barnet, eller vilka män hon har haft samlag
med under konceptionstiden, som ger ledning om vem som kan vara
tänkbar genetisk far. Det senare kan vara fallet när hon eller mannen
uppmärksammat utredaren på att det finns anledning att ställa närmare frågor om faderskapet.
I praktiken är det fråga om att utredningen slår fast att modern
och den som bekräftar lämnar samstämmiga uppgifter om att de är
övertygade att barnet är deras gemensamma alternativt att barnet
tillkommit genom assisterad befruktning vid svenskt sjukhus eller
utomlands vid behörig inrättning och med en känd donator.
Moderns uppgifter är därmed viktiga, eftersom de innebär en viss
garanti för att föräldraskapet blir fastställt i enlighet med vad som
gäller för detta i varje enskilt fall. Utredningens bedömning är därför
att kravet på moderns godkännande av bekräftelsen fortsatt ska gälla.
9.5.6

Krav på socialnämndens godkännande ska fortsatt gälla

Bedömning: Krav på socialnämndens godkännande ska fortsatt
gälla.
Socialnämnden har för varje barn under 18 år som står under någons
vårdnad och som har hemvist i Sverige ett ansvar att utreda det
rättsliga föräldraskapet för barnet på ett sätt som säkerställer barnets
rätt till föräldrar (2 kap. 1 § FB). Socialnämndens konkreta uppgift i
utredningen om föräldraskapet är att kontrollera och säkerställa
identiteten på parterna, att bereda den som är att anse som rättslig
förälder tillfälle att lämna en bekräftelse eller att göra en mer fördjupad utredning när det är påkallat, efterfrågat eller önskvärt. Ett
krav för en giltig bekräftelse är att socialnämnden godkänner den.
Genom kravet på socialnämndens godkännande säkerställs i de
allra flesta fall att det sker en tillförlitlig identifiering av modern och
17

Samtidigt är det frånvaro av genetiskt faderskap som kan utgöra grund för att förklara en
lämnad bekräftelse utan verkan, se 1 kap. 4 § FB.
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den som bekräftar föräldraskapet. Enligt utredningens uppfattning
är en identifiering nödvändig för bekräftelsens giltighet.
Socialnämndens godkännande säkerställer så långt möjligt kravet
att den som bekräftar ett föräldraskap också ska vara den som reglerna
pekar ut som rättslig förälder. Socialnämnden ska godkänna en bekräftelse om det kan antas att det är den genetiska föräldern som
bekräftar föräldraskapet, om barnet har kommit till genom ett samlag. Om barnet har kommit till genom assisterad befruktning, ska
det vara sannolikt att barnet kommit till genom behandlingen och
det ska kunna antas att den som bekräftar föräldraskapet har lämnat
samtycke till behandlingen. Formkravet på socialnämndens godkännande fyller i detta sammanhang alltså en central funktion.
För att säkerställa att den som bekräftar föräldraskapet är den
som reglerna pekar ut som den rättsliga föräldern genomför socialnämnden i många fall endast en enklare utredning. I dessa fall baserar
sig godkännandet på att modern och den som bekräftar föräldraskapet lämnar samstämmiga uppgifter om att de är övertygade att
barnet är deras gemensamma. Enligt utredningen skulle samma grad
av säkerhet kunna uppnås i dessa situationer utan ett krav på socialnämndens godkännande av bekräftelsen.
Kravet på socialnämndens godkännande innebär emellertid att en
noggrann utredning sker när det behövs. Det finns situationer när
uppgifterna från modern eller den som pekats ut som tänkbar förälder ger socialnämnden anledning att närmare utreda föräldraskapet,
t.ex. genom en rättsgenetisk undersökning. Om det finns behov av
en sådan utredning blir kravet på socialnämndens godkännande ett
incitament för modern att lämna nödvändiga uppgifter för att barnets förälder ska kunna fastställas.
En av svårigheterna med att uppnå ett enklare sätt att bekräfta föräldraskap är att utforma regler på ett sätt som möjliggör att så många
barn som möjligt kan omfattas, samtidigt som en noggrann utredning
fortsatt ligger till grund för fastställelse av ett barns rättsliga förälder,
när det råder tveksamhet. Formkravet på socialnämndens godkännande
är enligt utredningen nödvändigt för de fall som kräver en mer noggrann utredning än de som i dag hanteras med en enklare utredning.
För att garantera att en mer omfattande utredning av ett föräldraskap ska kunna ske när det finns anledning till det, anser utredningen
att kravet på socialnämndens godkännande måste vara kvar.
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Formkraven för bekräftelse ändras

Förslag: Den nuvarande paragrafen som reglerar formkraven för
en bekräftelse av faderskap ska ändras så att den i ett första stycke
anger formkraven för en bekräftelse när barnet inte har fyllt 18 år.
En sådan bekräftelse ska göras skriftligen och godkännas av socialnämnden och modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare.
Det ska inte uppställas krav på bevittning.
I ett nytt sista stycke ska formkraven för en bekräftelse av
faderskap för ett myndigt barn regleras. En sådan bekräftelse ska
göras skriftligen och bevittnas av två personer. Barnet ska självt
godkänna bekräftelsen.
Ytterligare en paragraf ska införas som anger, på motsvarande
sätt som gäller i dag, att om det senare visar sig att den som har
lämnat bekräftelsen inte är far till barnet, ska rätten förklara att
bekräftelsen saknar verkan mot honom. En sådan talan ska, på
samma sätt som i dag gäller enligt praxis, få väckas av barnet och
den som bekräftat faderskapet. En ny paragraf ska ange vem som
får föra en sådan talan. Paragrafen ska införas i anslutning till andra
bestämmelser som gäller rättegången i mål om faderskap.
Utredningens bedömning av formkraven för bekräftelse innebär att
nuvarande paragraf måste ändras i enlighet med detta. Det är lämpligt att i den nuvarande paragrafen (1 kap. 4 § FB) fortsatt reglera
formkraven för fastställande av faderskap genom bekräftelse. I ett
nytt första stycke regleras formkraven för barn under 18 år. Genom
hänvisningar till bestämmelsen kommer samma formkrav att gälla
också för bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB. Sådan hänvisning innebär att formkraven kommer att gälla en bekräftelse efter
att en av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet. Enligt
utredningens bedömning i fråga om formkraven ska det anges att en
bekräftelse görs skriftligen och skriftligen ska godkännas av socialnämnden och modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare. Ett
krav på bevittning ska inte finnas.
Fastställande av föräldraskap genom bekräftelse när barnet är myndigt bör enligt utredningen regleras i ett eget stycke i paragrafen.
Utredningens uppdrag har inte omfattat att överväga om det finns
behov av andra formkrav än det som gäller i dag, varför reglerna föreslås vara oförändrade. Det innebär att det ska ställas krav på skriftlighet,
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att bekräftelsen bevittnas av två personer och att barnet skriftligen
godkänner bekräftelsen.
Det är viktigt att det tydligt framgår vilka formkrav som gäller
för att en bekräftelse ska vara giltig. Att en bekräftelse kan komma
att sakna verkan mot den som har lämnat den bör framgå av en ny
paragraf. På motsvarande sätt som gäller i dag ska det av paragrafen
framgå att om det senare visar sig att den som har lämnat bekräftelsen inte är far till barnet, ska rätten förklara att bekräftelsen saknar
verkan mot honom. Det bör tydligt framgå att rätten att väcka en
talan om att en bekräftelse saknar verkan mot den som har lämnat
den tillkommer barnet och den som har lämnat bekräftelsen. Det är
också lämpligt att det av paragrafen framgår att barnet ska väcka
talan mot den man som har lämnat bekräftelsen, eller om han är död,
mannens arvingar. På samma sätt ska det regleras att om mannen
väcker talan, ska talan väckas mot barnet. Att möjlighet i dag finns
för barnet och mannen att väcka talan om att en bekräftelse ska förklaras sakna verkan framgår av praxis.18 Bestämmelserna flyttas till
en ny paragraf i 3 kap. om rättegången i mål om faderskap.
Utredningen övergår i följande avsnitt till att bedöma om en
elektronisk bekräftelse kan uppfylla de formkrav som ställs på en
bekräftelse. Samtidigt överväger utredningen om samtliga formkrav
är nödvändiga om en bekräftelse sker elektroniskt.

9.6

Formkrav för en elektronisk bekräftelse

9.6.1

Krav på skriftlighet

Förslag: Krav på skriftlighet ska gälla och kan uppnås vid en elektronisk bekräftelse genom att elektronisk identifiering används.
Som utredningen berört under avsnitt 9.5.2 är en bekräftelse av ett
föräldraskap en rättshandling. Bekräftelsen konstituerar föräldraskapet först när barnet är fött.

18

Enligt RH 1997:21 har barn rätt att föra talan om att lämnad bekräftelse saknar verkan. Enligt NJA 1984 s. 319 får däremot inte modern föra sådan talan. Mannen kan också föra talan
om detta.
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En elektronisk bekräftelse måste kvalificera sig som en rättshandling
för att barnets rätt ska kunna tillgodoses. Det betyder enligt utredningens uppfattning att en elektronisk bekräftelse ska vara skriftlig.
Kravet på skriftlighet kan uppfyllas genom att den som bekräftar
använder sig av elektronisk identifiering, t.ex. i form av en e-legitimation, för att signera bekräftelsen av föräldraskap.19 Detta förfarande har ibland kallats för elektronisk underskrift.
Möjligheter till elektronisk identifiering och elektronisk underskrift är därför av stor vikt. Det innebär också en tillförlitlig funktion
för att intyga lämnade uppgifter, utöver bekräftelsen.20 En elektronisk
bekräftelse behöver innehålla ett signeringsmoment, både avseende
uppgiften att den som bekräftar föräldraskapet är övertygad att barnet
är gemensamt med modern och avseende bekräftelsen som sådan.
När det gäller att kontrollera identiteten inför eller i samband
med elektronisk bekräftelse bör en elektronisk identifiering kunna
användas, förutsatt att den uppfyller tillräckligt höga krav på säkerhet.
Det behöver också, med en möjlighet för elektronisk bekräftelse,
säkerställas att det är rätt personer som lämnar uppgifter respektive
själva bekräftelsen. Med en identifiering av nödvändig tillitsnivå kan
en identifiering av modern och den som vill bekräfta föräldraskapet
säkerställas. Vid en flerbarnsfödsel krävs en elektronisk bekräftelse
för varje barn.21
9.6.2

Krav på moderns godkännande

Bedömning: Krav på moderns skriftliga godkännande ska gälla
och uppnås genom att modern elektroniskt godkänner den andra
förälderns elektroniska bekräftelse.
En bekräftelse innebär att den som bekräftar tar på sig föräldraansvaret i förhållande till barnet. En bekräftelse är nödvändig, men
inte ensamt tillräcklig för att det rättsliga föräldraskapet genom
19

Uttrycket elektronisk signatur har samma innebörd som e-underskrift, men är inte längre
lika vanligt, jfr numera upphävda lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.
20
Beroende på utformningen kan straffrättsligt skydd för urkund övervägas (jfr 14 kap. 1 §
och 15 kap. 10–13 §§ brottsbalken).
21
Det föddes omkring 115 000 barn i Sverige 2015, varav knappt 1,5 procent var flerbarnsfödslar, Socialstyrelsen (2017), Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2015.
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handlingen ska kunna fastställas. En utgångspunkt är, som angetts
tidigare, att det måste kunna antas att den som bekräftar också är
den som reglerna pekar ut som rättslig förälder till barnet.
Det är socialnämnden som har ett utredningsansvar när det gäller
barn under 18 år med hemvist i Sverige. Socialnämnden ska godkänna
en bekräftelse om det kan antas att det är den genetiska föräldern som
bekräftar föräldraskapet, om barnet har kommit till genom ett samlag.
Om barnet har kommit till genom assisterad befruktning, ska det
vara sannolikt att barnet kommit till genom behandlingen och att den
som bekräftar har lämnat samtycke till behandlingen. Utredningen
återkommer nedan till kravet på socialnämndens godkännande när
det gäller elektronisk bekräftelse.
Samtidigt är moderns uppgifter mycket viktiga. Skälet är att det
vanligtvis är hon som har störst kunskap om omständigheterna kring
barnets tillkomst. Hon har därmed information av betydelse för att
det rättsliga föräldraskapet ska bli korrekt, i bemärkelsen att den som
bekräftar föräldraskapet också är den som enligt lag ska anses som
rättslig förälder. Det är moderns kunskap om de faktiska förhållandena som talar starkt för att kravet på moderns godkännande ska
vara kvar också vid en elektronisk bekräftelse.
Som tidigare konstaterats krävs för fastställelse i flera fall samstämmiga uppgifter om föräldraskapet från modern och den som
bekräftar föräldraskapet. Att samstämmiga uppgifter oftast är tillräckliga för att föräldraskap ska anses klarlagt är förankrat sedan lång
tid (se prop. 1969:124 s. 103 och 1973:100 s. 65). Dagens tillämpning
av reglerna innebär att en mindre omfattande utredning i många fall
är tillräcklig. En sådan bygger på att föräldrarna var för sig intygar
att de är övertygade att barnet är deras gemensamma. Socialnämnden
ska ta beslut om godkännande när det inte finns någon anledning att
ifrågasätta detta, mot bakgrund av t.ex. konceptionstiden eller uppgift om assisterad befruktning.
En elektronisk bekräftelse som innebär att den som bekräftar föräldraskapet först lämnar bekräftelsen med uppgift om att han eller hon
är övertygad om att barnet är deras gemensamma och där modern
därefter ges möjlighet att godkänna uppgifterna, dvs. att även modern
intygar att barnet är deras gemensamma bör kunna utformas. Bekräftelse och godkännande kan lämnas mot bakgrund av en beräknad
konceptionstid för att göra det tydligt för såväl modern som den som
bekräftar föräldraskapet under vilken tid det är möjligt att barnet
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kommit till. Har barnet kommit till genom assisterad befruktning får
uppgifterna avse att sambon har lämnat samtycke, att behandlingen
skett inom svensk sjukvård eller på behörig inrättning i utlandet och
att uppgift om donator har antecknats i journalen om donerade könsceller använts. I sammanhanget kan nämnas att reglerna för assisterad befruktning med donerade könsceller från den 1 januari 2019
kommer att vara desamma för par av samma kön och olika kön.
Vid en elektronisk bekräftelse är det moderns och den som bekräftar föräldraskapets samstämmiga uppgifter som är avgörande för
att föräldraskap ska fastställas. Finns det en tvekan hos modern mot
bakgrund av t.ex. konceptionstiden eller om huruvida det finns identitetsuppgifter dokumenterade avseende en donator innebär ett krav
på hennes godkännande en förstärkt kontroll av att den som lämnat
en elektronisk bekräftelse är den person som reglerna siktar på ska
fastställas som rättslig förälder för barnet. Utredningen menar att
kravet på moderns godkännande vid en elektronisk bekräftelse därmed kan anses säkerställa barnets rätt. Det kan konstateras att kravet
på moderns godkännande kan uppnås också vid en möjlighet till elektronisk bekräftelse.
9.6.3

Krav på socialnämndens godkännande ska inte gälla

Förslag: Krav på skriftligt godkännande av socialnämnd ska inte
gälla för en elektronisk bekräftelse.
Som tidigare berörts utgör kravet på socialnämndens godkännande
en del av att kontrollera dels identiteten på den som har för avsikt
att lämna en bekräftelse, dvs. en identitetskontroll, dels att det kan
antas att den som bekräftar är densamma som reglerna i föräldrabalken pekar ut som rättslig förälder. I den senare delen gör sig alltså
samma syfte som kravet på moderns godkännande gällande.
Mot bakgrund av utredningens bedömning att kravet på bevittning
kan utgå för barn som är under 18 år blir inslaget av att identifiera
den som bekräftar och modern mer tydligt knutet till formkravet om
socialnämndens godkännande. En förutsättning för att elektroniskt
bekräfta ett föräldraskap är samtidigt redan på grund av kravet på
skriftlighet att en elektronisk identifiering på ett tillräckligt tillförlit-

179

225

Nytt sätt att bekräfta föräldraskap

SOU 2018:68

ligt och säkert sätt kan ske (se avsnitt 9.6.1). Det är därigenom möjligt att ersätta socialnämndens uppgift att kontrollera identiteten
med elektronisk identifiering t.ex. med e-legitimation.
Frågan är därmed om en möjlighet till elektronisk bekräftelse på
motsvarande sätt som kravet på socialnämndens godkännande kan
säkerställa att den som elektroniskt bekräftar också är den som enligt föräldrabalken är rättslig förälder.
För socialnämndens utredning och för ett godkännande av en
lämnad bekräftelse gäller att det måste kunna antas att det är den
rättsligt sett korrekta föräldern som fastställs genom bekräftelsen.
Så är fallet när föräldrarna är övertygade om att barnet är deras gemensamma och lämnar samstämmiga uppgifter i frågan om vem som
är barnets förälder. I majoriteten av de fall där föräldraskapet fastställs genom bekräftelse utgör parternas samstämmiga uppgifter i
fråga om föräldraskapet en tillräcklig utredning för att en bekräftelse
ska godkännas av socialnämnden. I situationen att det endast finns
en tänkbar förälder anser utredningen att kravet på moderns godkännande säkerställer att föräldraskapet fastställs korrekt vid elektronisk bekräftelse. Godkännandet innebär nämligen att modern och
den som bekräftar föräldraskapet ges möjlighet att lämna samstämmiga uppgifter när de är övertygade om att barnet är deras gemensamma. Det medför enligt utredningens bedömning att en elektronisk
bekräftelse i ett sådant fall innebär att den som bekräftar föräldraskapet också kan antas vara förälder. Förutsättning finns därför att
inte kräva socialnämndens godkännande vid elektronisk bekräftelse.
Det finns emellertid en risk för att den som använder möjligheten
till elektronisk bekräftelse felaktigt tar på sig föräldraskapet för ett
barn. Det kan upplevas som enklare att medvetet lämna felaktiga
uppgifter elektroniskt, än att göra det inför en handläggare hos
socialnämnden. Detta understryker vikten av tydlig information i
samband med elektronisk bekräftelse. I samband med bekräftelsen
ska därför information lämnas om innebörden av bekräftelsen och
godkännandet. Det är också nödvändigt att information lämnas
avseende följderna av en felaktig bekräftelse.
Risken för en felaktig bekräftelse kan antas vara stor i de fall
barnet tillkommit genom en assisterad befruktning med anonym
donator i utlandet eller vid en heminsemination när det är fråga om
ett ogift par av olika kön. I dessa fall kan det framstå som betydligt
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enklare att bekräfta faderskapet än att genomgå ett adoptionsförfarande. Ett sådant agerande är i överensstämmelse med den blivande
faderns avsikt att bli förälder och bekräftelsen kan av många helt enkelt uppfattas som ett sätt att åta sig det föräldrarättsliga ansvaret
för ett barn. Utredningen vill i sammanhanget påpeka att de av riksdagen nyligen antagna reglerna om föräldraskap efter en assisterad
befruktning i utlandet bl.a. innebär att om barnet inte har rätt att ta
del av uppgifter om donatorns identitet är det möjligt att häva ett
rättsligt faderskap som fastställts genom bekräftelse och inte adoption, utan begränsning i tid. 22 Faderskapet kan hävas på talan av mannen och barnet och i de fall barnet är underårigt genom barnets ställföreträdare, i de flesta fall barnets mor. Hävs faderskapet får barnet
varken en rättslig far eller kännedom om donator. Följderna av ett
hävande av faderskapet, i synnerhet om det sker när barnet har hunnit
etablera familjeband med fadern, kan vara ingripande och olyckliga
både för barnet och för den man som anser sig vara barnets far.
Det ligger inte inom ramen för utredningens uppdrag att ge förslag på begränsningar i möjligheterna att häva ett felaktigt fastställt
faderskap. De överväganden mot en sådan reglering som framförts i
prop. 2017/18:155 talar också emot ett sådant förslag. Utredningen
menar dock att risken för att faderskap inte fastställs i enlighet med
de regler som införs genom de av riksdagen nyligen antagna reglerna
kan öka genom den föreslagna förenklade ordningen för fastställande
av faderskap. Därmed följer även en ökad risk för att fastställda faderskap så småningom hävs och att ett barn berövas en far. Risken för
en sådan utveckling ökar också med en ökad tillgång till och bruk av
assisterad befruktning med anonym donator vid kliniker i utlandet.
Med hänsyn till hur många barn som kan få föräldraskapet fastställt genom en elektronisk bekräftelse finner utredningen emellertid att en sådan möjlighet ändå bör föreslås och att socialnämndens
godkännande inte ska krävas vid elektronisk bekräftelse. För att
motverka att en elektronisk bekräftelse missbrukas är det dock mycket
viktigt att möjligheten innehåller tydlig information om vad följderna kan bli om föräldraskap inte fastställs i överensstämmelse med
de förutsättningar som anges i lag. I sammanhanget vill utredningen
också framhålla den redan gällande bestämmelsen i 7 kap. 3 § brotts-

22

Se prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368.
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balken om förvanskande av familjeställning. Det är viktigt att informationen som ges är tydlig i fråga om vad som gäller för de uppgifter
som ska lämnas av såväl den som bekräftar som för modern.

9.7

Sammanfattande bedömning:
En elektronisk bekräftelse

Förslag: En bekräftelse av föräldraskap ska kunna göras elektroniskt till Skatteverket.
Skatteverket ska ansvara för att utveckla och driva en möjlighet till elektronisk bekräftelse av föräldraskap. Inför ikraftträdandet av reglerna ska Skatteverket ges i uppdrag att ta fram en säker
process för tjänsten för elektronisk bekräftelse.

9.7.1

En elektronisk bekräftelse ska vara möjlig

Utredningen har ovan konstaterat att de formkrav som är nödvändiga för att säkerställa bekräftelsens karaktär som rättshandling
kan uppfyllas genom en elektronisk bekräftelse. Genom kravet på
moderns godkännande kan en elektronisk bekräftelse säkerställa att
föräldraskapet fastställs korrekt. Godkännandet innebär att modern
och den som bekräftar föräldraskapet ges möjlighet att lämna samstämmiga uppgifter när de är övertygade att barnet är deras gemensamma. Det medför enligt utredningens bedömning att en elektronisk bekräftelse i ett sådant fall säkerställer att den som bekräftar
föräldraskapet också är den som enligt föräldrabalkens regler är den
som ska ges rättslig status som förälder.
En möjlighet att bekräfta föräldraskap elektroniskt kommer jämfört med den situationen att föräldrar i dag får ett protokoll hemskickat eller närvarar vid ett mycket kort möte för att lämna uppgifter
att medföra minst lika bra eller bättre kontroll i fråga om identifikation. En elektronisk bekräftelse kommer dessutom att medföra en
ökad enhetlighet och i den bemärkelsen likabehandling, jämfört med
rutinerna hos dagens 290 kommunala nämnder. Även om handläggningen av utredningen enligt dagens föreskrifter genomförs enligt
samma blankett för protokoll över utredningen förekommer exempelvis olika rutiner för när ett personligt besök inte krävs i olika
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kommuner. Mer än 96 procent av befolkningen i åldersgrupperna
tjugo till fyrtio år har i dag en elektronisk identifiering i form av en
e-legitimation.23 Det innebär att en majoritet av alla nyblivna föräldrar har förutsättning att elektroniskt underteckna en bekräftelse eller
ett godkännande.
Eftersom utredningen har kommit till slutsatsen att socialnämndens godkännande inte är nödvändigt vid en elektronisk bekräftelse
är det möjligt att införa en elektronisk bekräftelse. En särskild paragraf om formkraven för en sådan bekräftelse ska införas.
9.7.2

Skatteverket bör ansvara för en möjlighet
till elektronisk bekräftelse

I dagsläget är utredningen av föräldraskap och bekräftelse av föräldraskap en verksamhet som utförs vid de kommunala socialnämnderna,
medan registreringen av den familjerättsliga relationen som uppstår
genom bekräftelsen hanteras av Skatteverket i folkbokföringen. En
elektronisk bekräftelse förutsätter en teknisk lösning. Frågan om
vem som ska utveckla den tekniska lösningen behöver övervägas.
Om en sådan innebär att information behöver överföras mellan olika
myndigheter eller enskilda, aktualiserar det flera överväganden. Det
gäller bl.a. informationssäkerhet och robusthet. Det gäller också integritetsskydd för enskilda, som hur personuppgifter får hanteras och
att sekretessregler ska följas. Det finns fördelar med att en möjlighet
till elektronisk bekräftelse organisatoriskt håller sig till en myndighet, allt från teknisk säkerhet, tydlighet om ansvar för utveckling,
underhåll och drift till integritetsskydd för enskilda.
I valet mellan att överlämna åt kommunerna att bygga system för
att hantera elektronisk bekräftelse eller att låta Skatteverket som en
myndighet ansvara för möjligheten med elektronisk bekräftelse talar
flera skäl för att föreslå Skatteverket som ansvarig myndighet. Det är
mer samhällsekonomiskt försvarbart att utveckla ett nationellt system.
Skatteverket har utvecklat och ansvarar för omfattande digitala
tjänster på främst beskattningsområdet men också inom folkbokföringen. Myndigheten har utvecklingskompetensen för och vana att
hantera digitala lösningar. Skatteverket har också medverkat i ett
särskilt projekt med SKL och ett antal kommuner för att utveckla
23

Statistik från Bank-ID och SCB november 2017.
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myndigheternas kommunikationskanaler för att nå en mer effektiv
handläggning av underrättelser om faderskaps- och föräldraskapsbekräftelser. Enligt utredningens bedömning bör Skatteverket vara
ansvarig myndighet för möjligheten med en elektronisk bekräftelse,
enligt den ordning som utredningen föreslår för att uppnå ett enklare
sätt att bekräfta föräldraskap.
De föreslagna reglerna innebär inte något utredningsansvar i
frågan om rättsligt föräldraskap för Skatteverket. Den elektroniska
bekräftelsen ska arkiveras hos Skatteverket.
Eftersom en elektronisk bekräftelse innebär ett helt nytt sätt att
bekräfta föräldraskap är det lämpligt att Skatteverket inför ikraftträdandet av reglerna ges i uppdrag att ta fram en säker process för
tjänsten för elektronisk bekräftelse. Ett sådant uppdrag bör ske i
samråd med MFoF eftersom den myndigheten är kunskapsmyndighet för bl.a. föräldraskapsstöd och socialnämndernas familjerättsliga
ärenden.
Utredningen går här vidare och redogör för sina ställningstaganden avseende förutsättningarna för att en elektronisk bekräftelse ska
kunna göras.

9.8

Förutsättningar för att bekräfta
föräldraskap elektroniskt

9.8.1

Barnet ska vara folkbokfört i Sverige

Förslag: Barnet ska vara folkbokfört här.
En man eller kvinna bör enligt utredningens förslag kunna lämna en
elektronisk bekräftelse efter att barnet är fött (se avsnitt 9.8.4). När
sjukhuset har gjort en födelseanmälan tilldelar Skatteverket barnet
ett personnummer under förutsättning att bestämmelserna om folkbokföring av barnet enligt 2 § folkbokföringslagen (1991:481) är uppfyllda. Det digitala systemet bör därför kräva att barnet har ett personnummer för att den som modern uppgivit som far eller förälder
enligt 1 kap. 9 § FB ska kunna lämna en bekräftelse elektroniskt.
Socialnämndens utredningsansvar gäller för barn som har hemvist här. Ett barns hemvist är dock inte alltid helt enkel att fastställa.
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Det är därför en bättre ordning enligt utredningen att utgå från barnets folkbokföring. Folkbokföring utgör ett enkelt kontrollerbart
faktum som om det uppställs som en förutsättning för en elektronisk bekräftelse ger ytterligare en tydlig avgränsning i förhållande till
situationer där det typiskt sett kan finnas skäl för en utredning av
socialnämnden.
Folkbokföring för barnet utgör dessutom en förutsättning för
anmälan av gemensam vårdnad. Utredningen anser därför att en förutsättning för en elektronisk bekräftelse ska vara att barnet är folkbokfört här.
9.8.2

Modern och den som bekräftar ska vara myndiga

Förslag: Modern och den som bekräftar ska vara myndiga.
En förutsättning för en bekräftelse är att mannen förstår rättshandlingens innebörd.
Är någon av föräldrarna inte myndig bör en elektronisk bekräftelse
inte vara möjlig. I sådana situationer kan det finnas omständigheter
som talar för att det är till det nyfödda barnets fördel att socialnämnden handlägger utredningen och fastställer ett föräldraskap genom
bekräftelse. I dessa situationer kan det även vara värdefullt att föräldrarna får stöd av socialnämnden och att det finns möjlighet att anpassa den information som ges. Utredningen föreslår därför att en
förutsättning för att kunna använda en elektronisk bekräftelse är att
både modern och den som bekräftar föräldraskap är minst 18 år.
9.8.3

Modern och den som bekräftar
ska vara folkbokförda i Sverige

Förslag: Modern och den som bekräftar föräldraskap ska vara folkbokförda här.
För elektronisk identifiering i form av e-legitimation förutsätts att
användaren har ett personnummer eller samordningsnummer. För
att tilldelas ett personnummer krävs som huvudregel folkbokföring
i Sverige (18 § folkbokföringslagen). Det betyder att en indirekt
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förutsättning för att kunna använda en elektronisk bekräftelse är att
modern och den som avser att lämna en bekräftelse är folkbokförda
i Sverige. Enligt utredningen är det lämpligt att förutsättningen även
framgår av den rättsliga regleringen. För att det nyfödda barnet ska
kunna folkbokföras vid födelsen krävs enligt 2 § folkbokföringslagen att modern vid dessa situationer är folkbokförd. Om modern
är folkbokförd framgår också uppgift om hennes civilstånd och andra
personuppgifter av folkbokföringen. På liknande sätt kan den som
avser att lämna en bekräftelse identifieras med hjälp av personnummer
och andra personuppgifter i folkbokföringen. Det kommer då inte att
uppstå någon osäkerhet om vem som har bekräftat föräldraskapet
9.8.4

En elektronisk bekräftelse ska kunna göras
inom 14 dagar från barnets födelse

Förslag: En elektronisk bekräftelse ska göras inom 14 dagar från
barnets födelse.
Bedömning: Det ska inte vara möjligt att lämna en elektronisk
bekräftelse före barnets födelse.
Frågan är från vilken tidpunkt en elektronisk bekräftelse ska kunna
göras. Utredningen tar först ställning till om det ska vara möjligt att
bekräfta föräldraskap elektroniskt före barnets födelse. Därefter tar
utredningen ställning till inom vilken tidsperiod efter barnets födelse
som en elektronisk bekräftelse ska vara möjlig.
En möjlighet att bekräfta föräldraskap elektroniskt före barnets
födelse skulle innebära att barnet i princip får även en andra förälder
fastställd i samband med födelsen. Barnet skulle då i fler fall få sina
föräldrar registrerade så snart en födelseanmälan från sjukhuset blivit
hanterad av Skatteverket. Av dagens reglering framgår att det är möjligt att lämna en bekräftelse till socialnämnden före barnets födelse.
Tillämpningen är dock sådan att socialnämnden inte bör godkänna
bekräftelsen förrän barnet är fött.24 Ett skäl till denna ordning är att
möjligheten att beakta konceptionstid och barnets utvecklingsgrad
24

Se MFoF:s föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av
faderskap, 8 kap. Bekräftelsen (HSLF-FS 2017:49), s. 10 f.
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vid födelsen minskar risken för en felaktig faderskapsbekräftelse. 25
Det har till utredningen också förts fram att i vissa fall är det först
sedan barnet har fötts som det står klart att den man som har trott
sig vara far inte är det. Det är tidpunkten för barnets födelse som är
relevant för att en tidigare lämnad bekräftelse ska bli verksam.
Detsamma gäller när en talan förs i domstol om fastställande av
faderskap. En sådan talan får inte prövas slutligt före barnets födelse
(3 kap. 9 § FB). Bakgrunden till denna ordning är att en grundläggande förutsättning för att kunna fastställa ett föräldraskap är att
barnet föds levande. Utredningen menar därför att detta talar för att
det inte är en lämplig ordning att en elektronisk bekräftelse ska kunna
lämnas före barnets födelse.
För att kunna bekräfta elektroniskt krävs enligt förslaget att barnets personnummer anges. Det innebär att bekräftelsen endast kan
ske om den som ska bekräfta föräldraskapet har tillgång till barnets
personnummer. Det skulle enligt uppgift från Skatteverket i och för
sig kunna vara möjligt att använda sig av ett personnummer som
tillhör den som väntar barnet i stället för barnets personnummer.
Om en elektronisk bekräftelse ska kunna lämnas redan före barnets födelse tänker sig utredningen att de som lämnar uppgifter då
i stället för ett personnummer för barnet får ange dels moderns personnummer, dels dag för beräknad födelse. Med en sådan lösning
behövs någon form av kontrolluppgift för att efter barnets födelse
kunna knyta samman de som har lämnat uppgifter om det väntande
barnet. En sådan ordning skulle dock kräva en gallringsregel för de
situationer där graviditeten avslutas med ett missfall, där ett barn
inte föds levande och därmed inte får ett personnummer eller systemet används trots att ett barn inte väntas. Då det för utredningen är
svårt att se några egentliga fördelar med att lämna en elektronisk
bekräftelse före barnets födelse anser utredningen att det endast bör
vara möjligt att elektroniskt bekräfta föräldraskapet efter att barnet
är fött och har tilldelats ett personnummer.
Det finns emellertid situationer där det kan finnas skäl att redan
före barnets födelse lämna en bekräftelse. Det kan vara att den som
bekräftar eller modern har en livshotande sjukdom eller av någon
annan särskild anledning vill säkerställa barnets ställning i förhållande
25

Socialstyrelsen (2005), Att fastställa faderskap (handbok för handläggning), s. 73. Det betyder
att den faktiska födelsevikten anses behövas för att konceptionstiden ska beräknas. I sammanhanget kan noteras att en konceptionstid också kan utgå från en ultraljudsundersökning.
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till dem båda så snart som möjligt. I sådana fall finns fortsatt möjlighet att vända sig till socialnämnden och, som i dag, lämna en bekräftelse före födelsen som kan godkännas så snart socialnämnden får
reda på barnets födelsevikt. Det innebär således i tid ett förhållandevis likartat resultat som förslaget om en elektronisk bekräftelse.
Utredningen anser alltså att en elektronisk bekräftelse ska kunna
lämnas först efter barnets födelse. Tjänsten bör vara öppen att använda för föräldrarna från barnets födelse, så snart barnet är folkbokfört och har tilldelats personnummer. Möjlighet finns därmed
att bekräfta föräldraskap i nära anslutning till barnets födelse. Modern
har sedan möjlighet att godkänna bekräftelsen. Därefter är föräldraskapet fastställt och kan registreras av Skatteverket i folkbokföringen.
Det sagda innebär att föräldraskapet kan fastställas genom bekräftelse
mer eller mindre omgående efter barnets födelse, om föräldrarna har
en sådan önskan.
Det är enligt utredningen lämpligt att möjligheten till elektronisk
bekräftelse är begränsad till viss tid efter barnets födelse. Efter denna
tid ska socialnämndens utredningsansvar för föräldraskapet ta vid.
Enligt utredningen är det rimligt att föräldrarna under två veckor har
möjlighet att använda sig av en elektronisk bekräftelse. Har föräldraskap därefter inte blivit fastställt ska alltså frågan om att utreda föräldraskap för barnet bli aktuell hos socialnämnden. Tidsfristen är
förhållandevis kort för att det inte ska gå alltför lång tid innan socialnämndens utredning kan påbörjas. Tiden är tillräcklig för att föräldrar ska ges utrymme att bekräfta elektroniskt.
Enligt utredningen är det inte en lämplig ordning att socialnämndens utredningsskyldighet inträder samtidigt som föräldrar har möjlighet att elektroniskt bekräfta föräldraskapet. Socialnämndens skyldighet
att utreda faderskap bör därför senareläggas. Se nedan om socialnämndens ansvar.
När möjligheten till elektronisk bekräftelse har varit i kraft en tid
kan det finnas anledning att utvärdera om tidsfristerna är ändamålsenliga utifrån hur föräldrar använder tjänsten och om det finns behov av att även möjliggöra för bekräftelse före barnets födelse.
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En elektronisk bekräftelse ska inte vara möjlig vid hävande
av föräldraskap som presumeras när modern är gift

Bedömning: En elektronisk bekräftelse ska inte användas när
modern är gift och en bekräftelse ska godkännas av flera.
Det finns exempel på särskilda situationer där det går att konstatera
att även om modern och den som avser att bekräfta ett föräldraskap
är överens och intygar att barnet är deras gemensamma utgör frågan
om föräldraskap inte ett enklare ärende hos socialnämnden. En sådan situation är när föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse
sedan mannen eller kvinnan i äktenskapet skriftligen godkänner annan
mans eller kvinnas bekräftelse av faderskap eller föräldraskap (se 1 kap.
2 § och förslaget till 1 kap. 9 a § andra stycket FB). En sådan bekräftelse bör enligt utredningen kräva socialnämndens godkännande.
Det bör alltså inte vara möjligt för en gift man eller kvinna att inom
ramen för en elektronisk bekräftelse godkänna en annan mans eller
kvinnas bekräftelse av föräldraskapet. Det framgår redan av gällande
lagstiftning att en sådan bekräftelse ska ske enligt vad som gäller i
1 kap. 4 § FB. Det innebär att det även fortsättningsvis kommer att
uppställas samma krav på en sådan bekräftelse som enligt dagens
reglering. Någon författningsändring är därmed inte behövlig.
9.8.6

Krav på dataskydd

Förslag: Det ska införas bestämmelser som möjliggör att Skatteverket i samband med en elektronisk bekräftelse lämnar ut vissa
personuppgifter till modern och den som bekräftar ett föräldraskap.
Bedömning: Det behövs inte några ytterligare regler för att säkerställa dataskydd i anledning av förslaget om elektronisk bekräftelse.
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EU:s dataskyddsförordning26
Sedan maj 2018 gäller dataskyddsförordningens bestämmelser om
personuppgiftsbehandling. Enligt 2 § lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska bestämmelserna tillämpas även vid behandling av personuppgifter som utgör ett led i en verksamhet som inte omfattas av unionsrätten (med
undantag för viss försvarsunderrättelseverksamhet och liknande verksamhet).27 Frågan är om det finns behov av särskilda regler om dataskydd för att möjliggöra en elektronisk bekräftelse på det sätt som
utredningen föreslår.
Personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6 i dataskyddsförordningen, om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, utföra en
uppgift av allmänt intresse som följer av författning eller beslut som
meddelats med stöd av författning, eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Skatteverkets behandling av personuppgifter sker med stöd av lag
Skatteverket ansvarar bl.a. för frågor om folkbokföring.28 Uppgifterna
i folkbokföringen ska spegla befolkningens bosättning, identitet och
familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett
korrekt underlag för beslut och åtgärder. För uppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet gäller att bl.a. personnummer, civilstånd,
barn och föräldrar får behandlas för viss samordnad behandling, för
handläggning av folkbokföringsärenden och för att fullgöra underrättelseskyldighet.29 Insamlade uppgifter får behandlas även för andra
ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt
som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades
in. Även känsliga personuppgifter får behandlas om de har lämnats i
ärendet eller är nödvändiga för handläggningen. Uppgifterna kan vara
föremål för automatiserad behandling i folkbokföringsdatabasen.
26

Europaparlamentet och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här i betänkandet kallat dataskyddsförordningen.
27
Jfr prop. 2017/18:105 och prop. 2017/18:171.
28
Se förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket.
29
Se lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.
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Behandling av uppgifter i samband med en elektronisk bekräftelse
Utifrån den reglering som gäller för Skatteverkets verksamhet gör
utredningen bedömningen att den behandling av personuppgifter som
är nödvändig för att registrera faderskap, moderskap och föräldraskap efter ett barns födelse och där det finns en giltig bekräftelse
enligt den föreslagna elektroniska bekräftelsen inte strider mot dataskyddsförordningens regelverk. Stöd för behandling av de uppgifterna
finns i författning, för ändamålet folkbokföring.
När det gäller behandling av personuppgifter som föräldrar lämnar inom ramen för en elektronisk bekräftelse krävs emellertid en
reglering som möjliggör utlämnande av vissa personuppgifter till
modern och den som bekräftar ett föräldraskap i samband med att
bekräftelsen görs. Det är nödvändigt att modern tar del av uppgifterna
som den som har bekräftat föräldraskapet har lämnat. På samma sätt
kan det finnas behov hos den som lämnar en elektronisk bekräftelse
att kunna ta del av personuppgifter som finns tillgängliga. Ett sådant
tillägg kan införas i den förordning som reglerar personuppgifter i
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.30
Automatiserade beslut
En elektronisk bekräftelse ska, som angetts ovan, kunna generera ett
beslut om registrering i folkbokföringen i nära anslutning till barnets
födelse. Det behöver därför även beröras att automatiserade beslut
enligt dataskyddsförordningen som huvudregel inte är tillåtna.
Den registrerade har en rätt att inte bli föremål för ett beslut som
enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering,
vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande
sätt i betydande grad påverkar honom eller henne (artikel 22.1).31
Med profilering avses ”varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att
bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet
för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen,
pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar” (artikel 4.4).
30

Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.
31
Det kan enligt skäl 71 till dataskyddsförordningen röra sig om t.ex. ett automatiserat avslag
på en kreditansökan online eller en s.k. e-rekrytering utan personlig kontakt.
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En elektronisk bekräftelse genererar i sig inte ett beslut. I stället
innebär en elektronisk bekräftelse att ett beslut om registrering som
far, mor eller förälder fattas i folkbokföringen. En automatisk registrering av familjerättsliga förhållanden i folkbokföringen baserad på
uppgifter i en elektronisk bekräftelse för bekräftelser av föräldraskap
utgör enligt utredningens uppfattning inte ett beslut som innefattar
profilering.
Från huvudregeln att den registrerade har rätt att inte bli föremål
för automatiserade beslut, inbegripet profilering, finns flera undantag (artikel 22.2). Det gäller om beslutet: a) är nödvändigt för ingående
eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, b) tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats
nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som
fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen eller c) grundar sig på den
registrerades uttryckliga samtycke. I de fall det är tillåtet att fatta
automatiserade beslut med anledning av ett avtal eller med stöd av
samtycke, ska den personuppgiftsansvariga (enligt artikel 22.3) genomföra lämpliga åtgärder för att säkerställa den registrerades rättigheter,
friheter och rättsliga intressen, åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna uttrycka sin
åsikt och bestrida beslutet.
Beslut får enligt artikel 22.4 i dataskyddsförordningen grunda sig
på känsliga personuppgifter, som till exempel genetiska uppgifter, endast om behandlingen sker med stöd av artikel 9.2 a (samtycke) eller g
(viktigt allmänt intresse) och lämpliga åtgärder som ska skydda den
registrerades berättigade intressen har vidtagits.
Enligt 32 § i den nya förvaltningslagen (2017:900), som trädde
i kraft den 1 juli 2018, ska ett beslut som kan antas påverka någons
situation på ett inte obetydligt sätt innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt.
De beslut om registrering om familjerättsliga förhållanden som
Skatteverket kan fatta på automatiserad väg enligt lagen (2001:182)
om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet baserade på en elektronisk bekräftelse inkluderar inte
profilering i dataskyddsförordningens mening. Bestämmelserna i nu
gällande dataskyddsreglering behöver därmed inte ändras.
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Om en vidare tolkning är påkallad av dataskyddsförordningen än
den utredningen har gjort ovan, på så sätt att också andra automatiserade beslut än sådana som är baserade på profilering omfattas av
artikel 22, krävs att den nationella rätten fastställer lämpliga skyddsåtgärder. Sådana skyddsåtgärder får redan anses finnas i tillräcklig
omfattning dels genom bestämmelserna om ändring, omprövning
och överklagande av beslut i frågor om folkbokföring, dels genom
de allmänna bestämmelserna i förvaltningslagen om den enskildes
rättigheter.
Det finns också en möjlighet att utforma ett gränssnitt för den
elektroniska bekräftelsen som innefattar att den som väljer att bekräfta ett föräldraskap enligt de föreslagna bestämmelserna samtycker till behandling av personuppgifterna också för registreringen
i folkbokföringen. Sammantaget gör utredningen den bedömningen
att varken artikel 22 i dataskyddsförordningen eller förordningen i
övrigt ställer krav på att automatiserat beslutsfattande i form av registrering av faderskap, moderskap och föräldraskap behöver regleras
särskilt med anledning av förslaget om en enklare ordning för bekräftelse. Någon ytterligare reglering för att säkerställa dataskydd i
anledning av förslaget om en enklare ordning för bekräftelse behövs
alltså inte.
9.8.7

Krav på arkivbeständighet

Bedömning: Krav på arkivbeständighet kan uppfyllas med en
elektronisk bekräftelse.
Med en möjlighet att lämna en elektronisk bekräftelse krävs inte
krav på särskilt papper eller bläck inför bekräftelsens arkivering.32
Den signerade bekräftelsen kommer då i stället att arkiveras digitalt
av ansvarig myndighet i enlighet med de bestämmelser som gäller för
bevarande och gallring. Det bör vara möjligt att få en kvittens på och
en utskrift av den elektroniska bekräftelsen.

32

Jfr 5 § arkivlagen (1990:782).

193

239

Nytt sätt att bekräfta föräldraskap

SOU 2018:68

9.9

Ytterligare bestämmelser behövs i förordning

9.9.1

Förordning om elektronisk bekräftelse
av faderskap eller föräldraskap

Förslag: I förordning anges att en elektronisk bekräftelse ska göras
i ett system för sådan särskild bekräftelse som tillhandahålls av
Skatteverket. Förordningen anger vilka uppgifter som ska lämnas
om barnet, modern och den som gör bekräftelsen.
Skatteverket ska lämna information till användaren om innebörden av bekräftelsen och godkännandet. Information ska även
lämnas avseende följderna av ett felaktigt bekräftat föräldraskap.
Skatteverket ges rätt att meddela ytterligare föreskrifter om
elektronisk bekräftelse. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska därför bemyndigas att meddela föreskrifter
om utformningen av en elektronisk bekräftelse.
Enligt utredningen är det lämpligt att det i en ny förordning anges
att elektronisk bekräftelse ska göras i ett system som tillhandahålls
av Skatteverket. Därigenom framgår att det inte är möjligt att bekräfta föräldraskap på annat elektroniskt sätt, exempelvis genom att
scanna in en skriftlig bekräftelse som sänds till Skatteverket i ett
elektroniskt meddelande.
Det behöver även finnas regler om vissa uppgifter, exempelvis
personnummer, som ska lämnas om barnet, modern och den som gör
bekräftelsen.
Skatteverket ska i samband med en elektronisk bekräftelse lämna
information till användaren om innebörden av bekräftelsen och godkännandet. Information ska även lämnas avseende följderna av ett felaktigt bekräftat föräldraskap. Utredningen anser att detta bör framgå
av förordning.
För att möjliggöra en elektronisk bekräftelse behöver Skatteverket
också få rätt att meddela närmare föreskrifter om en elektronisk bekräftelse. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
ska därför bemyndigas att meddela föreskrifter om utformningen av
en elektronisk bekräftelse Enligt utredningen är det lämpligt att bemyndigandet framgår av den paragraf i föräldrabalken som föreslås
reglera möjligheten till elektronisk bekräftelse.
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Om förutsättningarna för att lämna en elektronisk bekräftelse är
uppfyllda fastställs föräldraskapet genom bekräftelsen, på samma
sätt som gäller för en sådan rättshandling i dag. Bekräftelsen i sig
konstituerar föräldraskapet. Det krävs alltså inte något särskilt beslut för att det rättsliga föräldraskapet inträder. Skatteverket kan
därefter, med den elektroniska bekräftelsen som underlag, dvs. uppgiften om att en verksam bekräftelse finns, registrera föräldraskapet
i folkbokföringen. Beslut om registrering i folkbokföring kommer
att följa gällande regler, på motsvarande sätt som i dag.
När förutsättningarna inte är uppfyllda, och det därmed inte går
att nå en verksam elektronisk bekräftelse, är det lämpligt att information lämnas till användaren att denne ska kontakta socialnämnden
för bekräftelse. Ett sådant meddelande är inte ett beslut. Förslaget
om elektronisk bekräftelse innebär nämligen inte att Skatteverket
har ett utredningsansvar för föräldraskap.
En av de större förändringarna som utredningen ser att en elektronisk bekräftelse innebär är att föräldrar inte längre möter en handläggare vid socialnämnden som de kan ställa frågor till. Det betyder
att tydlig information måste finnas i samband med en elektronisk
bekräftelse. Att i detalj överväga hur informationen ska se ut bör
överlämnas till Skatteverket. Klart är samtidigt att det behöver finnas
information om varje moment som en elektronisk bekräftelse omfattar. Ett typiskt exempel är att användaren fyller i eller lämnar en
uppgift. Beroende på hur gränssnittet är uppbyggt kan användaren
få information om betydelsen av olika uppgifter som ska lämnas för
frågan om en verksam bekräftelse eller för följderna av en viss lämnad uppgift. Det gäller också särskild information kring betydelsen
av vissa begrepp, som konceptionstid, bekräftelse och vad det innebär att intyga att barnet är gemensamt. Det gäller också information
om assisterad befruktning enligt lagen om genetisk integritet m.m.
eller vikten av att donatorn är känd.
Information som ges som stöd till föräldrar i samband med elektronisk bekräftelse bör finnas på olika språk.
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Anmälan om gemensam vårdnad

Förslag: Föräldrarna ska ges möjlighet att i samband med en elektronisk bekräftelse av föräldraskap anmäla gemensam vårdnad om
barnet.
I samband med en elektronisk bekräftelse ska föräldrarna också få
information om vårdnad och att en möjlighet finns att anmäla gemensam vårdnad i samband med att en bekräftelse lämnas. Erfarenheterna från socialnämnden visar att när modern och den som bereds
tillfälle att bekräfta ett föräldraskap har frågor inför eller i samband
med besöket hos socialnämnd är det ofta information om vårdnad
som efterfrågas. Enligt de handläggare som utredningen har träffat
upptar information om vårdnad en förhållandevis stor del av den
korta tid som är avsatt för mötet.
I samband med att bekräftelsen lämnas hos socialnämnden får
föräldrarna också frågan om de vill anmäla gemensam vårdnad. Om
en möjlighet till elektronisk bekräftelse införs innebär det att mötet
på socialnämnden utgår för majoriteten av alla nyblivna föräldrar.
Det utgör enligt utredningen en risk för att färre barn får föräldrar
som i anslutning till bekräftelsen anmäler gemensam vårdnad. Det
kan vara så att föräldrar uppfattar att en handläggare vid socialnämnden förväntar sig att de ska anmäla gemensam vårdnad och därför
gör det. Det har exempelvis blivit lyft till utredningen att en del
handläggare upplever att föräldrar låter överväganden om möjligheter att få ersättning i form av föräldrapenning påverka om de anmäler gemensam vårdnad och att det ibland råder ett informationsunderskott hos män. Information om vårdnad och dess betydelse är
därför viktig, särskilt för män eftersom modern har ensam vårdnad
om inte föräldrarna anmäler gemensam vårdnad. Det är således viktigt med information om vad vårdnad är och vad den innebär. Det är
också nödvändigt att det framgår att en bekräftelse av föräldraskapet
inte per automatik medför gemensam vårdnad om barnet. Enligt
utredningens bedömning finns möjlighet att tillhandahålla skriftlig
information om vårdnad. Det skulle innebära att mer enhetlig information skulle lämnas till nyblivna föräldrar jämfört med i dag.
En anmälan om gemensam vårdnad bör på motsvarande sätt som
i dag, i samband med socialnämndens utredning, kunna ske om föräldrarna väljer att elektroniskt bekräfta föräldraskapet. Dagens regler
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innebär att föräldrarna till ett barn som är folkbokfört i Sverige kan
få gemensam vårdnad genom registrering hos Skatteverket efter anmälan av dem båda till Skatteverket, under förutsättning att beslut om
vårdnaden inte har meddelats tidigare (6 kap. 4 § andra stycket 2 FB).
Någon ändring av författning krävs därför inte för att föräldrar i
samband med en elektronisk bekräftelse även gemensamt ska kunna
anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket. Däremot är det enligt
utredningen lämpligt att det i förordning anges att föräldrarna ska
ges den möjligheten i samband med en elektronisk bekräftelse.

9.10

En elektronisk bekräftelse
kan gå till på följande sätt

Förslaget om en elektronisk bekräftelse innebär att en majoritet av
nyblivna föräldrar kan välja mellan att elektroniskt bekräfta ett föräldraskap eller att besöka socialnämnden för att genom bekräftelse
få föräldraskapet för barnet fastställt. Förutsättningarna för en elektronisk bekräftelse är utformade för att tydligt avgränsa de situationer där det normalt sett inte finns behov av en närmare utredning från
socialnämnden. Förslaget ger föräldrar en möjlighet att efter barnets
födelse elektroniskt bekräfta föräldraskapet inom två veckor från
barnets födelse. I det följande lämnar utredningen en beskrivning av
hur det skulle kunna gå till att lämna en elektronisk bekräftelse.
Allmänna uppgifter vid en elektronisk bekräftelse
En lämplig ordning är att den som ska bekräfta föräldraskapet först
loggar in på Skatteverkets e-tjänst. För att använda tjänsten krävs att
den som ska bekräfta föräldraskapet har tillgång till barnets personnummer. Vid inloggningen kan det finnas tillfälle att lämna ett samtycke till att personuppgifter får behandlas för syftet att elektroniskt
bekräfta och till att modern får ta del av de personuppgifter som
lämnats. Den som ska bekräfta behöver också, utöver eget namn och
personnummer, ange moderns namn och personnummer. Det är
lämpligt att den som bekräftar föräldraskapet identifierar sig elektroniskt, exempelvis med e-legitimation.
Därefter ska det finnas möjlighet att lämna uppgifter och signera
dessa med hjälp av elektronisk underskrift. Ett lämpligt gränssnitt
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för detta är nödvändigt. Det kan vara möjligt att få mer information
kopplat till olika moment, exempelvis om konceptionstid eller om
assisterad befruktning. Vilka frågor den som bekräftar behöver svara
på beror på om barnet tillkommit genom ett samlag eller genom en
assisterad befruktning.
En lämplig ordning skulle kunna vara att den som bekräftar elektroniskt anger att han eller hon bekräftar föräldraskapet för ett visst
barn. Registreringen i folkbokföringen kan därefter ske utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Det skulle exempelvis innebära att
faderskap registreras om den som bekräftar är man och att moderskap registreras om den som bekräftar är kvinna och en av eller båda
föräldrarna har ändrat könstillhörighet.
Elektronisk bekräftelse när barnet kommit till genom samlag
För att få vägledning om när barnet kan ha tillkommit bör uppgift
om barnets födelsetid och födelsevikt anges. Dessa uppgifter ger
nämligen en möjlighet att få en konceptionstid beräknad. Konceptionstiden kan tas fram automatiskt, förutsatt att ovan angivna uppgifter lämnas. Konceptionstiden kan fungera som ett stöd för den
som bekräftar att ta ställning till om han eller hon är övertygad att
barnet är deras gemensamma. Uppgifterna behöver dock inte sparas
i ärendet när bekräftelsen är färdig att lämnas till Skatteverket.
Den som ska bekräfta faderskapet ska ange att han har tagit del
av informationen före undertecknandet.33 Det är lämpligt att ett fält
med informationen i dess helhet kommer upp och kan tas del av före
undertecknandet. Därefter bekräftas faderskapet genom elektroniskt
undertecknande.
Elektronisk bekräftelse när barnet kommit till
genom assisterad befruktning
Om förutsättningarna är uppfyllda kan den som avser att bekräfta
föräldraskap göra det genom att elektroniskt underteckna en bekräftelse. Den avgörande tidpunkten vid assisterad befruktning är att
paret var sambor vid tillfället för befruktningen och att samtycke då
33

Detsamma avser även en moder om en av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet.
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förelåg. Uppgift om samtycke till den behandling som medförde barnets tillkomst ska kunna lämnas. På det viset kommer uppgiften att
avse barnets tillkomst, och någon tidsgräns för hur gammalt samtycket är behövs inte. Det ska vara sannolikt att barnet tillkommit
genom den assisterade befruktningen. Den frågan behöver också
ingå till den som bekräftar ett föräldraskap.
Det finns ytterligare frågor som bör ställas när barnet tillkommit
genom en assisterad befruktning med donerade spermier (jfr prop.
2017/18:155). Anledningen är att då behöver barnets rätt att få information om en donators identitet säkerställas. I dag kontrollerar
handläggaren vid socialnämnden att ett samkönat par har fått behandling inom svensk hälso- och sjukvård. Från den 1 januari 2019
gäller samma regler för par av samma kön och par av olika kön.
Detta innebär att det även blir aktuellt för den som avser att
lämna en elektronisk bekräftelse att lämna uppgift om samtycke
förelegat, behandlingen har utförts inom svensk hälso- och sjukvård
eller vid behörig inrättning utomlands, och i så fall om uppgift om
donatorns identitet finns dokumenterad. Det är enligt utredningen
inte lämpligt att olika dokument från vårdinstanser ska bifogas i
samband med den elektroniska bekräftelsen. Det är i stället en lämpligare ordning att den som bekräftar föräldraskapet intygar att barnet
har rätt att ta del av uppgift om spermiedonatorn.
Det finns svårigheter med att i samband med elektronisk bekräftelse helt säkerställa barnets rätt att få veta en donators identitet. För
att ändå låta en elektronisk bekräftelse verka i den riktningen bör
både modern och sambon lämna uppgifter om att den assisterade befruktningen skett inom svensk sjukvård med samtycke, alternativt
med samtycke i utlandet på behörig vårdinrättning med känd donator och att intygandet signeras av båda med elektronisk underskrift.
Moderns godkännande
Efter att en elektronisk bekräftelse har lämnats ska modern ha möjlighet att godkänna bekräftelsen. Det bör vara möjligt att godkänna
bekräftelsen under en förhållandevis kort tid, förslagsvis 48 timmar.
En sådan kortare tidsfrist innebär att det förutsätts att den som bekräftar föräldraskapet informerar modern att så har skett. Modern
loggar in på Skatteverkets e-tjänst och anger barnets personnummer,
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på samma sätt som den som har bekräftat föräldraskapet. Vid inloggningen ska även modern kunna ges tillfälle att lämna ett samtycke
till att personuppgifter får behandlas för syftet att elektronisk bekräftelse ska kunna ske. Även modern behöver identifiera sig med
hjälp av en elektronisk identifiering, t.ex. e-legitimation. Hon får då
del av de uppgifter som den som har bekräftat föräldraskapet har lämnat. Även modern ska ange om barnet har tillkommit genom samlag
eller assisterad befruktning. Om barnet har tillkommit genom samlag
ska modern få möjlighet att utifrån en beräknad konceptionstid ta
ställning till om den som har bekräftat föräldraskapet kan antas vara
förälder och att hon anser att barnet är deras gemensamma. Om barnet tillkommit genom assisterad befruktning ska modern intyga, på
samma sätt som den som har bekräftat föräldraskapet, att samtycke
fanns, att behandlingen har utförts inom svensk hälso- och sjukvård
eller vid behörig inrättning utomlands, och i så fall att barnet har rätt
att ta del av uppgift om spermiedonatorn.
Om modern väljer att godkänna bekräftelsen sker det genom att
hon elektroniskt undertecknar bekräftelsen.
Finns det tveksamheter ska modern inte godkänna bekräftelsen.
Hon ska då i stället informeras om att hon har möjlighet att vända
sig till socialnämnden.
Avslutningsvis
Det bör vara möjligt att ta del av de uppgifter som har lämnats i sin
helhet innan en möjlighet till elektronisk bekräftelse är valbar, och
det ska också finnas information om vikten av att uppgifterna är i
enlighet med sanningen. Om den som vill bekräfta anger att uppgifterna är korrekta kan en elektronisk bekräftelse genereras, och
därefter kan möjligheten finnas att elektroniskt underteckna bekräftelsen. Det ska tydligt framgå när bekräftelsen registreras som inlämnad till Skatteverket för handläggning. På motsvarande sätt kan
modern få tillfälle att gå igenom de lämnade uppgifterna för att se
om de är korrekta före det att möjligheten att godkänna bekräftelsen
blir tillgänglig. Även för godkännande ska det tydligt framgå när
modern lämnar detta.
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Information om möjligheten att i samband med elektronisk bekräftelse anmäla gemensam vårdnad kan vara tillgänglig vid lämpligt
tillfälle avslutningsvis.
Är uppgifterna om vem som utöver modern är barnets förälder samstämmiga och har en elektronisk bekräftelse lämnats ska en kvittens
på de lämnade uppgifterna genereras. En handling bör vara möjlig att
skriva ut för den som bekräftar och för modern.
Det ska särskilt framgå att ett felaktigt fastställt faderskap och
föräldraskap kan medföra konsekvenser också för föräldraskapet
som sådant. En bekräftelse kan förklaras sakna verkan. Det kan vara
lämpligt att en elektronisk bekräftelse ska omfatta en fråga om att
han eller hon tagit del av viss information innan det är möjligt att
slutligt lämna in uppgifterna till Skatteverket.

9.11

Informationsbehov

Bedömning: MFoF ska ges i uppdrag att, med bistånd av Socialstyrelsen och Skatteverket, ta fram information till blivande föräldrar om en elektronisk bekräftelse.
Även om utredningen menar att grunderna för hur faderskap och
föräldraskap fastställs genom bekräftelse ska vara kvar innebär den
möjlighet till elektronisk bekräftelse som utredningen skissat fram
ovan en förhållandevis stor förändring jämfört med i dag. Det kommer t.ex. i de allra flesta fall att innebära en ökad tillgänglighet och
lägre kostnader för föräldrar. Det finns därmed ett informationsbehov i samband med att förändringarna genomförs. Blivande föräldrar får i dag information om hur det går till att bekräfta det rättsliga föräldraskapet från bl.a. mödrahälsovården, från landstingen och
hos socialnämnderna. MFoF är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden.
Myndigheten har rätt att meddela föreskrifter om bl.a. socialnämnds
medverkan vid fastställande av faderskap. Med anledning av de föreslagna ändringarna kommer myndigheten att behöva se över nu gällande föreskrifter om socialnämnds utredning och fastställande av
faderskap respektive föräldraskap (HSLF-FS 2017:49 och 2017:50).
Det är enligt utredningen lämpligt att myndigheten får i uppdrag att

201

247

Nytt sätt att bekräfta föräldraskap

SOU 2018:68

ta fram ett informationsmaterial till blivande föräldrar om elektronisk bekräftelse. Socialstyrelsen, med en bred verksamhet som rör
såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård, bör tillsammans med Skatteverket, som ska tillhandahålla e-tjänsten för elektronisk bekräftelse,
bistå MFoF i uppdraget att ta fram informationsmaterialet. Sådan
allmän information om hur förfarandet för bekräftelse går till är
särskilt viktigt i samband med barnets födelse, men bör även finnas
före det, t.ex. som i dag hos mödrahälsovården. Det bör i uppdraget
ingå att sprida informationen till olika instanser och myndigheter som
barnets föräldrar kommer i kontakt med, exempelvis mödrahälsovården, hälso- och sjukvården och socialnämnderna.

9.12

Socialnämndens ansvar

9.12.1

Socialnämndens utredningsskyldighet
ska inträda när barnet är 15 dagar

Förslag: Socialnämnden ska fortsatt ha ett ansvar för att ett barn
får en rättslig förälder fastställd. Har föräldraskapet inte blivit
fastställt på den femtonde dagen efter barnets födelse ska socialnämndens skyldighet att utreda faderskapet inträda. Nämnden
får ta upp utredningen tidigare.
Skatteverket ska underrätta socialnämnden i de fall ett barn
inte har en förälder fastställd på den femtonde dagen.
Socialnämndens utredningsansvar är som framgått tidigare central
för att säkerställa barnets rätt till föräldrar. Det är av vikt att socialnämnden fortsatt har ett ansvar att utreda föräldraskap. Det är dock
inte en lämplig ordning att socialnämndens utredningsskyldighet inträder samtidigt som föräldrar har möjlighet att elektroniskt bekräfta
föräldraskap. Socialnämndens skyldighet att utreda faderskap bör
därför senareläggas. Utredningen föreslår därför att socialnämndens
utredningsskyldighet inträder från och med den femtonde dagen efter
barnets födelse. Det bör inte finnas några hinder mot att en utredning om faderskap påbörjas tidigare, om exempelvis en man vill bekräfta faderskapet före barnets födelse eller om modern kontaktar
socialnämnden kort efter att barnet är fött med anledning av att det
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finns tveksamheter om vem som är far till barnet. Nämnden kan då
inleda en utredning tidigare.
För barn till föräldrar som inte har bekräftat föräldraskapet elektroniskt inom fristen på 14 dagar ska socialnämnden således ha ett
utredningsansvar, på samma sätt som i dag, för att föräldraskapet fastställs. Barnet löper därmed inte en risk att det rättsliga föräldraskapet
inte blir fastställt på grund av att föräldrarna av någon anledning har
försuttit en möjlighet till elektronisk bekräftelse. Har föräldrarna
aktivt valt ett lämna en bekräftelse till socialnämnden före födelsen
gäller en sådan bekräftelse så snart socialnämnden har godkänt den
efter barnets födelse. Skulle den situationen uppstå att föräldrarna
både vänder sig till socialnämnden och använder sig av en elektronisk
bekräftelse är det den bekräftelse som först ligger till grund för registrering i folkbokföringen som gäller. Det är nämligen inte möjligt
att bekräfta ett föräldraskap när barnet redan har en andra förälder
fastställd.
Finns det handlingar som behöver tas del av eller andra omständigheter som har betydelse för utredningen utöver de krav den
elektroniska bekräftelsen ställer ska i stället en utredning, som i dag,
genomföras av socialnämnden. Föräldrarna har då att vända sig till
socialnämnden för att bekräfta föräldraskapet.
Förslaget innebär att socialnämndens skyldighet att försöka utreda vem som är förälder och se till att det fastställs ett föräldraskap
ska ändras så att det framgår att utredningsskyldigheten inträder vid
den senare tidpunkten. Som tidigare ska gälla att barnet ska stå under
någons vårdnad och ha hemvist här i landet för att utredningsskyldigheten ska gälla.
Utredningsansvaret är alltså oförändrat jämfört med i dag. Förslaget innebär att många föräldrar inte kommer att behöva stöd av
socialnämnden utan i stället kommer att bekräfta föräldraskapet
elektroniskt.
Har en rättslig förälder inte fastställts när två veckor passerat
efter barnets födelse ska Skatteverket underrätta den aktuella socialnämnden om det. Det innebär att underrättelse inte sker om ett föräldraskap har fastställts genom att en presumtion för föräldraskap
gäller på grund av att föräldrarna är gifta eller att en bekräftelse har
gjorts elektroniskt. Inte heller om föräldraskap har bekräftats vid
personlig inställelse hos socialnämnden innan barnet är 15 dagar ska
underrättelse ske.
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Utredningens förslag innebär att en ändring krävs i 2 kap. 1 § FB
enligt vad som nu har redogjorts för.
9.12.2

Bekräftelse hos socialnämnden bör inte rutinmässigt
lämnas före barnets födelse

Bedömning: Det bör inte införas en utökad möjlighet att hos socialnämnd rutinmässigt bekräfta föräldraskap före barnets födelse.
Som framgår av avsnitt 9.5.3 föreslår utredningen en ändring av
1 kap. 4 § FB på så sätt att kravet att bekräftelsen ska bevittnas inte
ska gälla när socialnämnden godkänner en bekräftelse. Frågan är om
en förenkling kan göras även på annat sätt än genom att ändra formkraven.
Det är, som framgått tidigare, redan i dag möjligt att bekräfta ett
föräldraskap före barnets födelse. Den möjligheten bör också fortsatt
finnas kvar. Av förskrifter och allmänna råd framgår dock att socialnämnden ska godkänna en sådan bekräftelse först efter att barnet är
fött. Skälet är att en förutsättning för socialnämndens godkännande
är att det exempelvis ska kunna antas att mannen är far. Denna förutsättning för godkännande måste behållas eftersom det säkerställer
att ett fastställt föräldraskap överensstämmer med den som enligt lag
ska anses som förälder till ett barn. Samma skäl som utredningen har
redovisat när det gäller från vilken tidpunkt en elektronisk bekräftelse ska kunna lämnas (se avsnitt 9.8.4) gör sig gällande i fråga om
tidpunkten för socialnämndens godkännande av en bekräftelse. Ett
skäl till dagens ordning är att i vissa fall är det först sedan barnet har
fötts som det står klart att exempelvis den man som har trott sig vara
far inte är det. Behovet av en rättsgenetisk undersökning kan därmed
uppkomma först efter att barnet har fötts. En grundläggande förutsättning för att kunna fastställa ett föräldraskap är att barnet föds
levande. Mot den bakgrunden gör utredningen bedömningen att det
inte är lämpligt att införa en möjlighet för socialnämnden att godkänna en lämnad bekräftelse redan före barnets födelse.
Eftersom det redan enligt dagens regler är möjligt att lämna en
bekräftelse före barnets födelse krävs det inte några författningsändringar för att fler ska kunna använda sig av den möjligheten. I stället
krävs information till blivande föräldrar att möjligheten till bekräftelse
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hos socialnämnden före barnets födelse finns. Utredningen gör dock
bedömningen att behovet av att lämna en sådan bekräftelse kommer
att minska om det införs en möjlighet att bekräfta föräldraskap
elektroniskt inom 14 dagar från barnets födelse.
Sammantaget bedömer utredningen att det inte finns förutsättningar att ytterligare förenkla när det gäller bekräftelse som lämnas
hos socialnämnden. Emellertid anser utredningen att förslaget om
elektronisk bekräftelse tillsammans med information till blivande
föräldrar om såväl den möjligheten som möjligheten att bekräfta föräldraskap före barnets födelse hos socialnämnden gemensamt kan nå
de allra flesta blivande föräldrar.

9.13

Andra möjligheter som har övervägts
men inte föreslås

9.13.1

Bekräftelse hos mödrahälsovården bör inte vara möjligt

Bedömning: Det bör inte införas en möjlighet att bekräfta föräldraskap i samband med besök hos mödrahälsovården.
Frågan om föräldraskap är naturligt förknippad med den händelse
det innebär att vänta barn och att bli förälder. De flesta blivande föräldrar besöker mödrahälsovården tillsammans någon gång under den
tid som graviditeten pågår.34 Information om föräldraskap och hur
det går till att bekräfta ett sådant lämnas också regelmässigt till föräldrarna redan inom mödrahälsovården.
Mot den bakgrunden har utredningen övervägt att föreslå att ge
mödrahälsovården ett uppdrag att utifrån de krav och förutsättningar som gäller för en elektronisk bekräftelse (se avsnitt 9.6) också
bereda den som den blivande modern anser är barnets förälder tillfälle att bekräfta föräldraskapet vid besök hos mödrahälsovården.
Den stora fördelen med en sådan möjlighet är enligt utredningen
att barnmorskan är en naturlig och redan uppbokad kontaktyta för
föräldrar. Om bekräftelsen kan ske på ett möte hos mödrahälsovården i stället för hos socialnämnden innebär det att föräldrar inte
behöver avsätta tid hos ytterligare en myndighet. Undersökningar
34

Uppgift till utredningen vid möte med företrädare för SKL:s nationella program om kvinnohälsa och läkare inom mödrahälsovården vid Akademiska sjukhuset, Uppsala, den 7 maj 2018.
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visar att mödrahälsovården har högt förtroende hos allmänheten.
Mödrahälsovården möter också en majoritet av alla gravida kvinnor
i Sverige. Det finns dock grupper där färre gravida är representerade.
Mödrahälsovården bedriver inom vissa landsting därför särskild verksamhet för att nå sådana grupper. Det innebär att mödrahälsovården
har möjlighet att nå utsatta grupper och erbjuda ett stöd för exempelvis par med sämre kunskaper i svenska eller där någon av föräldrarna saknar e-legitimation. Detsamma gäller om föräldrarna inte har
tillgång till dator och därmed inte kan använda sig av en elektronisk
bekräftelse efter födseln. Det kan vara ett incitament att vända sig
till mödrahälsovården, vilket i förlängningen gynnar en god utveckling för barnet och för kvinnan.
Redan i dag frågar barnmorskan t.ex. om vem som är far och av
medicinska skäl om assisterad befruktning genom IVF har skett.
Uppgifterna antecknas i moderns journal. Det är samma uppgifter
som efterfrågas även i en utredning av föräldraskap. Barnmorskan
lämnar också information till de blivande föräldrarna på sätt som
framgått ovan. Det är samtidigt av vikt att det är just den gravida
kvinnan som är mödrahälsovårdens patient och fokus. Barnmorskans
uppgift handlar om vård och hälsa. Vid utredningens kontakter med
företrädare för mödrahälsovården har det betonats att det bör vara
enkelt för barnmorskan, om det i arbetsuppgiften ska ingå att ta
emot bekräftelse av föräldraskap. Det tekniska system som tas fram
måste därför ta höjd för att olika journalsystem finns.
Utredningen lämnar här en kort beskrivning av mödrahälsovårdens uppdrag och vilken information som i dag lämnas av barnmorskan om föräldraskap. Därefter redovisas hur en ordning där
barnmorskan tar emot och rapporterar en bekräftelse skulle kunna
se ut. Slutligen redogörs för utredningens överväganden och bedömning av ett sådant alternativ.
Mödrahälsovårdens uppdrag
Mödrahälsovårdens uppdrag är att genom hälsofrämjande och förebyggande insatser samt identifiering av risker för ohälsa, bidra till
god sexuell och reproduktiv hälsa och på så sätt minimera risker och
sjukdom för kvinnor och barn under graviditet, förlossning och späd-
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barnstid. Uppdraget innefattar bl.a. hälsovård under graviditet, cellprovskontroller och preventivmedelsrådgivning. Mödrahälsovården
har också ett folkhälsouppdrag. En målsättning är att alla kvinnor och
blivande föräldrar ska kunna erbjudas en likvärdig vård inom mödrahälsovården.35
Mödrahälsovården är i dag i många fall en privat vårdgivare. Det
utgör emellertid inte ett omedelbart hinder för att låta mödrahälsovården medverka vid bekräftelse av föräldraskap. Det är, sett till innehållet och uppdraget inom mödrahälsovården, samma reglering som
styr, oavsett utförare. Det är inte heller några större skillnader när
det gäller integritetsskydd, även om reglerna för skyddet ser olika ut
för allmän och enskild verksamhet.36
Dagens vårdkedja innebär att föräldrarna möter mödrahälsovården,
sjukhuset (vid förlossning och eftervård) och barnhälsovården. Ur
ett patientsäkerhetsperspektiv upphör barnmorskans centrala roll i
princip i och med barnets födelse. Basprogrammet innehåller enstaka
efterkontrollbesök.37
Information om föräldraskap inom mödrahälsovården
Information om hur föräldraskap blir fastställt lämnas redan i dag av
barnmorskor inom flera landsting.38 Enligt de kontakter som utredningen har haft med företrädare inom mödrahälsovården informerar
barnmorskan i de flesta fall om att föräldraskapet för barnet behöver
fastställas när föräldrarna är ogifta och att bekräftelse av föräldraskap
sker hos socialnämnden.39
I en del kommuner är samarbetet mellan socialnämnden och
mödrahälsovården väl etablerat.40 Handläggare från socialnämndens
förvaltning kan träffa blivande föräldrar vid deras besök på mödravårdscentralen och informera om fastställande av föräldraskap och
35

Socialstyrelsen (2014), Kunskapsstöd för mödrahälsovården.
För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För enskild verksamhet gäller 6 kap. 12–16 §§ patientsäkerhetslagen (PSL). I PSL finns också regler i 6 kap. 15 §
som gäller för all vård, både allmän och enskild.
37
Se Svenska föreningen för obstetrik och gynekologis (SFOG) webbsida www.sfog.se, se
även vårdguiden Stockholms läns landsting.
38
Se t.ex. Stockholm läns landstings webbsida www.sll.se, och SFOG:s basprogram.
39
Sammanträde den 7 maj 2018 med företrädare för nationella programmet om kvinnohälsa
och överläkare inom mödrahälsovården vid Akademiska sjukhuset, Uppsala.
40
Socialstyrelsen (2005), Att fastställa faderskap s. 44, och intervju med samordnande barnmorska,
Stockholm läns landsting, den 17 november 2017.
36
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andra familjerättsliga frågor. Föräldrarna kan då få information om
att en faderskapsutredning kan inledas innan barnet är fött. Information kan också ges i samband med föräldragrupper.
Flera landsting och regioner erbjuder gruppträffar till i första hand
förstagångsföräldrar. År 2015 födde knappt 115 000 kvinnor barn i
Sverige, 44 procent var förstföderskor.41 Knappt tre fjärdedelar av de
gravida förstföderskorna deltog i en föräldragrupp under 2012. Deras
partner deltog i någon mindre utsträckning. De som var födda utom
Norden deltog i mindre omfattning än svenskfödda kvinnor, cirka
45 respektive 80 procent.42 Under 2012 hade ungefär 25 procent av
de nyfödda en utrikes född mor och nära 20 procent hade två utrikes
födda föräldrar.43 Föräldragrupperna fortsätter i en del landsting också
efter det att barnhälsovården tagit över.
Hur kan barnmorska ta emot och rapportera en bekräftelse
Som utredningen tidigare angett skulle ett ytterligare sätt att förenkla
vid bekräftelse av föräldraskap vara att en barnmorska tar emot och
registrerar en bekräftelse som lämnas före barnets födelse. Det är
enligt utredningen lämpligt att som tidigast kunna bekräfta föräldraskap vid den tidpunkt som fostret bedöms som barn vid en för tidig
födelse. En förhållandevis lugn period för de flesta graviditeter är
mellan vecka 25 och 30.44 Att bekräfta föräldraskapet i samband med
ett besök hos mödrahälsovården medför, jämfört med alternativet
att förlägga besöket hos socialnämnden före barnets födelse, bl.a.
den fördelen att konceptionstiden kan utgå från en ultraljudsundersökning snarare än en beräknad födelsevikt. Det ger ett mer precist
svar på den beräknade tidpunkten för befruktning. Flera landsting
erbjuder en sådan undersökning under graviditeten. En barnmorska
har också god kunskap om konceptionstiden i det enskilda fallet och
kan ge ett fördjupat stöd till föräldrarna när så behövs.
41

Socialstyrelsen (2017), Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2015.
Statistiken omfattar inte omföderskor, eller deltagande vid stormöten. Socialstyrelsen (2014),
Kunskapsstöd för mödrahälsovården, s. 44.
43
Socialstyrelsen (2015), Sveriges officiella statistik, Graviditeter, förlossningar och nyfödda
barn, s. 17. SCB (2013), Barn- och familjestatistik.
44
De flesta barn föds inom två veckor före eller efter beräknat förlossningsdatum. 6 procent
föds före vecka 37, vilket klassificeras som för tidigt födda (prematura). 7 procent föds från och
med vecka 42 och då är graviditeten att anse som överburen, Socialstyrelsen (2017), Statistik
om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2016. Det är lämpligt att tidpunkten infaller
tidigast efter vecka 22, vilket är gränsen för livsduglighet.
42
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En bekräftelse som sker inom mödrahälsovården skulle kunna
registreras elektroniskt i journalsystemet. Det personliga besöket
skulle därmed ske hos barnmorskan i stället för hos socialnämnden.
Som framgått tidigare är bekräftelsen en rättshandling. Det innebär
att vissa formkrav uppställs för bekräftelsens giltighet. Även när det
gäller en möjlig bekräftelse hos barnmorska måste självklart formkraven vara uppfyllda. En bekräftelse som lämnas hos barnmorskan
bör enligt utredningen lämpligen uppfylla samma formkrav som för
en elektronisk bekräftelse hos Skatteverket. För att uppnå kravet på
skriftlighet skulle ett alternativ vara att föräldrarna fyller i en handling med uppgift om bekräftelse av föräldraskapet och moderns godkännande och att handlingen undertecknas av dem båda. Barnmorskan
har då möjlighet att kontrollera identiteten av föräldrarna i samband
med besöket. Barnmorskan skulle registrera in uppgiften om en
lämnad bekräftelse i journalsystemet. Därefter skulle information om
bekräftelsen skickas från mödrahälsovården till Skatteverket. Efter
barnets födelse och födelseanmälan till Skatteverket, skulle sedan föräldraskapet registreras i folkbokföringen. Skulle det inte finnas en
registrerad bekräftelse vid barnets födelse skulle Skatteverket underrätta socialnämnden, som då har en skyldighet att utreda faderskapet.
Det är enligt utredningen inte ett alternativ att barnmorskan registrerar muntliga uppgifter om en förälders bekräftelse och den blivande moderns godkännande direkt i journalsystemet eller direkt i den
tjänst som tillhandahålls av Skatteverket för elektronisk bekräftelse
före barnets födelse. Anledningen är att kravet på skriftlighet inte
kan uppfyllas med en sådan ordning.
Utredningens överväganden
Som utredningen ser det finns det svårigheter med en bekräftelse som
lämnas hos barnmorska. Om barnmorskans uppgifter i praktiken
omfattar en kontroll av identitet och en hantering av bekräftelse i
fysisk form på en handling innebär möjligheten med bekräftelse hos
barnmorska i stort sett en förflyttning av det personliga besöket från
socialnämnd till mödrahälsovården. Att organisatoriskt föra över
uppgifter från socialnämnd till mödrahälsovård är enligt utredningen
inte aktuellt. Det är nämligen centralt att utredningsansvaret finns
hos socialnämnden när det gäller att fastställa föräldraskap. Det är
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inte heller en lämplig ordning att en barnmorska utövar myndighetsutövning i en fråga som är socialnämndens. Utredningen kan se
svårigheter i gränsdragningen i exempelvis en situation där en barnmorska inte anser sig kunna ta emot eller registrera en bekräftelse
som en förälder vill lämna. Det ligger inte heller inom det uppdrag
som är hälso- och sjukvårdens. Det finns därmed behov av klara och
tydliga ramar för hur det i praktiken skulle gå till. Det skulle behöva
anges i författning att en barnmorska inte är skyldig att ta emot en
bekräftelse.
En ordning med en bekräftelse hos barnmorska som förutsätter
en fysisk handling innebär att denna behöver arkiveras. Det framstår
inte som lämpligt att en bekräftelse ska sparas i den journal som förs
över moderns kontakter med mödrahälsovården. Även denna omständighet talar för att en bekräftelse som görs på en fysisk handling
inte framstår som ett alternativ.
Mot denna bakgrund måste en möjlig ordning därför bygga på att
nödvändiga uppgifter kan lämnas elektroniskt i barnmorskans verksamhetsstöd. Den ordningen förutsätter också att det finnas kommunikation mellan detta och Skatteverkets system. Det skulle då
kunna tänkas att barnmorskan kunde registrera en bekräftelse elektroniskt, enligt de tidigare föreslagna reglerna om en elektronisk bekräftelse. Det skulle exempelvis innebära att barnmorskan registrerar uppgifter som modern och mannen eller kvinnan lämnar och att
de sedan var och en för sig undertecknar bekräftelsen respektive
godkännandet med en e-underskrift. Det skulle då kunna generera
samma kvittens som om föräldrarna själva använt den elektroniska
bekräftelsen efter barnets födelse. Efter undertecknandet skulle informationen skickas till Skatteverket som då kan låta bekräftelsen
kopplas till moderns personnummer. I samband med födelseanmälan
till Skatteverket kan föräldraskapet registreras i folkbokföringen.
Om den elektroniska bekräftelsen skulle användas skulle enligt utredningens bedömning barnmorskans roll bli mer renodlad till att
informera och vara ett stöd för föräldrar. Den elektroniska bekräftelsen skulle då kunna vara öppen att användas av barnmorskan från
den senare delen av graviditeten fram till barnets födelse. Det blir då
tydligare att barnmorskan rapporterar in bekräftelsen i det elektroniska systemet. Barnmorskan kan använda externa länkar i sitt datasystem till den elektroniska bekräftelsen hos Skatteverket och identifiera sin behörighet för att registrera att bekräftelse lämnats. En
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möjlighet är att barnmorskan bekräftar sin behörighet genom en
sådan personlig identifikation som varje barnmorska i dag har. För
de vårdgivare som vill kunna erbjuda föräldrar en möjlighet att lämna
en elektronisk bekräftelse under graviditeten krävs att deras system
är kompatibelt med den elektroniska tjänsten för inregistrering av
uppgifter och bekräftelser. En teknisk investering skulle därmed
krävas, eftersom systemet behöver kommunicera mellan hälso- och
sjukvården och Skatteverket.
Det kan enligt utredningen tänkas att en möjlighet för föräldrar att
lämna en bekräftelse till en barnmorska kan nå något fler föräldrar,
jämfört med en elektronisk bekräftelse som föreslås efter födelsen.
Det skulle kunna tänkas vara exempelvis socio-ekonomiskt svagare
föräldrar.
Samtidigt finns, som framgått ovan, flera svårigheter med en sådan
möjlighet. Därutöver gör sig samma skäl gällande i fråga om möjligheten att bekräfta föräldraskap i samband med besök hos mödrahälsovården som utredningen har redovisat när det gäller från vilken tidpunkt en elektronisk bekräftelse ska kunna lämnas (se avsnitt 9.8.4).
Som redogjorts för är en grundläggande förutsättning för att kunna
fastställa ett föräldraskap är att barnet föds levande. Det talar emot
att införa en möjlighet att bekräfta föräldraskap i samband med besök hos mödrahälsovården.
Utredningen kan inte heller se att vinsterna skulle vara särskilt
stora jämfört med den möjlighet som ges genom det ovan redovisade
förslaget till en elektronisk bekräftelse. Det finns trots allt små möjligheter att fånga upp andra grupper än de som kan förväntas använda
en elektronisk bekräftelse på egen hand. Skälet är att en ordning med
bekräftelse hos barnmorska skulle kräva en elektronisk signatur för
att kunna uppnå kravet på skriftlighet.
Sammanfattningsvis menar utredningen att det inte är försvarbart
att föreslå att barnmorska ska kunna ta emot en bekräftelse.
9.13.2

Bekräftelse på sjukhus i samband med barnets födelse
bör inte vara möjligt

Bedömning: Det bör inte införas en möjlighet till bekräftelse av
föräldraskap på sjukhus i samband med barnets födelse.
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I både Finland och Norge kan barnmorska ta emot en bekräftelse.
I Norge är det också möjligt att bekräfta faderskapet exempelvis inför en domare, en kapten eller en läkare. Det betyder att bekräftelse
av föräldraskap på sjukhus i samband med förlossningen är möjligt.
Erfarenheterna från Norge visar dock att den möjligheten inte utnyttjas särskilt ofta. Det beror bl.a. på att föräldrar naturligen fokuserar på främst det nyfödda barnet under vistelsen på sjukhus. En
bekräftelse är också ett inslag som är av annan karaktär än moderns
och barnets hälsotillstånd, vilket är den primära uppgiften för hälsooch sjukvårdens verksamhet och dess personal.
Utredningen menar att det finns flera skäl mot att införa en
möjlighet att bekräfta föräldraskap i direkt anslutning till förlossningen på sjukhus. En första anledning är att det generellt är en
känslomässigt stark tidpunkt för de flesta att bli förälder. Ett barns
födelse är en omvälvande upplevelse i sig, och med respekt för familjelivet bör bekräftelse inte lämnas i direkt anslutning till barnets födelse.
Det kan också vara så att det i samband med förlossningen har tillstått komplikationer och att det är centralt att fokusera på moderns
eller barnets hälsotillstånd, i stället för en registrering av barnets
föräldrar. Modern kan även vara påverkad efter att ha fått smärtlindring i samband med förlossningen, vilket kan påverka hennes möjligheter att godkänna en lämnad bekräftelse.
Från ett verksamhetsperspektiv är perioden för förlossningen till
sin natur svår att planera. Personalen inom sjukhusvården är inriktad
på just förlossningen och det medicinska behovet hos kvinnan och
barnet. Av skäl som utredningen redovisat ovan i fråga om möjligheten att bekräfta föräldraskap i samband med besök hos barnmorska
är det inte lämpligt att flytta utredningsansvaret från socialnämnd
till hälso- och sjukvård. Det finns inte en i dag given möjlighet för
barnmorska eller läkare att under vårdtiden efter förlossningen ta
emot en bekräftelse och registrera den på sjukhuset. Det skulle i och
för sig troligen kunna fungera tekniskt. Barnmorska och läkare har
ett personligt identifieringskort som kan användas för att säkerställa
att behörig personal registrerar in uppgift om bekräftelse. Det nuvarande verksamhetssystemet för födelseanmälan, som utgår från
journalsystemet och som delvis är olika mellan landstingen, skulle
emellertid i så fall behöva utvidgas till att omfatta den uppgiften. De
kontakter utredningen har haft med SKL ger det beskedet att det kan
vara svårt. Det är också så att tiden på sjukhuset efter förlossningen
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är begränsad. Nära tre fjärdedelar av kvinnorna är kvar i högst två
dygn på sjukhus efter förlossningen, men det finns skillnader mellan
olika landsting.45 Möjligheten för den andra föräldern att vara kvar på
sjukhuset tillsammans med modern och barnet varierar också mellan
sjukhus.
Det finns också på motsvarande sätt som utredningen beskriver
ovan svårigheter att låta personal inom sjukhusvården ta emot en bekräftelse och registrera den utan att detta innebär att ett ansvar för
uppgiftens riktighet inträder.
Utredningen menar därför att det inte är lämpligt att införa en
möjlighet att inför barnmorska eller läkare lämna en bekräftelse på
sjukhuset i anslutning till barnets födelse.
Utredningen vill dock framhålla att det däremot är fullt möjligt
för föräldrar att på egen hand redan under tiden på sjukhuset elektroniskt bekräfta föräldraskapet enligt utredningens förslag.

45

Socialstyrelsen (2014), Kunskapsstöd för mödrahälsovården, s. 42. Medelvårdtiden för förstföderskor var knappt 2,5 dygn och för omföderskor 1,5 dygn.
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Ny lag om
rättsgenetisk undersökning
vid utredning av faderskap

10.1

Uppdraget

Utredningens uppdrag omfattar att göra en översyn av de författningar som handlar om rättsgenetiska undersökningar vid utredning
av faderskap. Även om regleringen i viss mån har anpassats till utvecklingen på området, är det fråga om en reglering som är uppbyggd
efter en teknik som inte längre används och lagen behöver därför
moderniseras. Som framgår av direktiven har berörda myndigheter
också pekat på behovet av att se över regleringen i olika avseenden.
Utredaren ska mot den bakgrunden se över lagen (1958:642) om
blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap (blodundersökningslagen) och förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m.
vid utredning av faderskap (blodundersökningsförordningen) och särskilt överväga följande frågor:
Bör det införas regler om att en domstol ska kunna förordna om
en rättsgenetisk undersökning av vävnadsprover från en avliden man,
och i så fall under vilka förutsättningar?
Är nuvarande ordning i fråga om möjligheten att förordna om ny
rättsgenetisk undersökning fortfarande ändamålsenlig eller bör möjligheten att förordna om ny rättsgenetisk undersökning utökas?
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10.2

Reglerna behöver moderniseras

10.2.1

Ökade möjligheter att visa ett genetiskt faderskap

En rättsgenetisk undersökning kan utgöra utredning i faderskapsmål
enligt föräldrabalken. Regler om detta finns i blodundersökningslagen och blodundersökningsförordningen. Som framgår av författningarnas namn är reglerna från en tid när blodundersökning var den
mest använda typen av metod för att undersöka om det finns ärftliga
anlag som kan tala för ett släktskap mellan ett visst barn och en
möjlig far vid fastställande av faderskap. Sedan 1994 är faderskapsundersökningar i stället baserade på DNA-analyser.
En DNA-analys, där likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan, är en metod som i de allra flesta fall ger ett mycket tillförlitligt svar. DNA-analys ger nära nog alltid ett mer tillförlitligt
svar än om undersökningen utgår från en jämförelse av indirekta
anlag. Analyserna kan också göras på i princip all slags humanbiologisk vävnad.1 Metoden är därmed inte begränsad till undersökning av ett blodprov. Det vanligaste sättet för att lämna ett prov
är i dag genom munskrap, s.k. topsning. Det innebär ett enkelt prov
av celler skrapade från insidan av munnen, som ofta den som lämnar
ett prov själv kan ta. Majoriteten av alla undersökningar av om ett
barn bär på ärftliga anlag som kan komma från en utpekad man är
i dag utförda på sådana munskrapsprov.2 Möjligheten att visa ett genetiskt släktskap har därmed ökat markant under de senaste decennierna. De förbättrade metoderna för rättsgenetiska undersökningar
har bl.a. medfört att det i vissa fall går att få utredning om faderskap
även när det inte är möjligt att få prov från den man eller de män som
kan antas vara far till barnet. Det kan t.ex. gälla undersökning av prov
från en avliden man. Det kan också avse att kontrollera om ett tidigare fastställt faderskap stämmer överens med det genetiska faderskapet. Reglerna behöver därmed uppdateras så att möjligheten att
förordna om rättsgenetisk undersökning är ändamålsenlig.

1

Med detta avses någon form av mänsklig vävnad med cellkärnor. Det kan t.ex. vara hud, blod
eller saliv.
2
Det kallas ibland för salivprov, exempelvis när DNA-analys används inom ramen för brottmål (se 28 kap. 12 a och b §§ rättegångsbalken).
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Ökade möjligheter att stärka rättssäkerheten

De nuvarande reglerna anger att en blodundersökning ska genomföras. Det är en formulering som med åren har visat sig vara problematisk. Det beror främst på att den undersökning som i praktiken
genomförs med stöd av reglerna i de allra flesta fall numera inte är
en blodundersökning. Det är därmed i sig missvisande att tala om en
sådan undersökning. Reglerna är samtidigt inte inaktuella med avseende på det som utredningen av faderskap behöver undersöka.
Undersökningen gäller fortfarande ärftliga anlag hos barnet, modern
och en möjlig far. Skillnaden är att undersökningen i dag är en analys
av fler genetiska variationer.
Tillämpningen av reglerna riskerar också att skilja sig åt, dvs. att
lika fall inte behandlas lika. Ett exempel är att vårdcentraler ibland
tar blodprov när ett munskrapsprov hade varit tillräckligt. Det kan
få till följd att enskilda i onödan får utstå ingrepp i form av blodprov.
Ett annat exempel är att det förekommer att domstol beslutar om en
rättsgenetisk undersökning även när mannen är avliden. Blodundersökningslagen har samtidigt tolkats olika av domstolarna och Högsta
domstolen har inte tagit ställning i frågan. Det har medfört att vissa
tingsrätter har förordnat om rättsgenetisk undersökning på vävnadsprov från en avliden man, medan andra har ansett att lagen inte ger
utrymme för ett sådant förordnande, då det inte finns ett direkt stöd
i lag.3 Det finns ett intresse av att uppnå en mer enhetlig tillämpning
i detta avseende. Det ska vara förutsebart vad som gäller, särskilt när
det kommer till barnets rättigheter. Det bör mot den bakgrunden
klargöras om, och i så fall under vilka förutsättningar, beslut om
rättsgenetisk undersökning avseende vävnadsprov från en avliden
man får ske.
Att dagens reglering behöver moderniseras beror även på den
rättsutveckling som skett där barnets rätt att få faderskapet fastställt
har stärkts (se t.ex. Jäggi v. Schweiz avsnitt 4.1.2). En översyn av
regleringen ger också en möjlighet att tydliggöra frågeställningar där
tillämpningen har skiljt sig åt. Det innebär att rättssäkerheten ytterligare kan stärkas.

3

I ett fall har ett vävnadsprov begärts ut från en biobank med anledning av domstols förordnande om rättsgenetisk undersökning, biobanken avslog den begäran. Efter överklagande beslutade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att provet skulle lämnas ut. Se beslut av IVO
den 12 februari 2015, dnr 43797/2013.
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En lag om rättsgenetisk undersökning
vid utredning av faderskap

Förslag: En lag om rättsgenetisk undersökning ska ersätta blodundersökningslagen. Den nya lagen ska gälla för utredning av faderskap.

10.3.1

En ny lag bör införas

En reglering för vad som gäller vid en undersökning av ärftliga anlag
hos barnet, modern och en möjlig far bidrar till att garantera det
grundläggande skyddet av en familjerättslig tillhörighet. Som framgått behöver de nuvarande reglerna i blodundersökningslagen moderniseras. Det finns ett stort behov av regler som är uppdaterad i
förhållande till den utveckling som skett genom metoden med DNAanalys. Nya regler behöver i detta hänseende beakta både de utvecklade metoderna för rättsgenetiska undersökningar och de möjligheter dessa metoder medför.
En första reflektion är att det är ändamålsenligt att låta en reglering för rättsgenetiska undersökningar gälla oavsett vilken teknik eller
metod som används i det enskilda fallet. Utredningen föreslår därför
att reglerna så långt som möjligt bör vara neutrala till metoden för
att genomföra en rättsgenetisk undersökning. Det är därmed mindre
lämpligt att införa ändringar i blodundersökningslagen. I stället menar
utredningen att det är bättre att föreslå en ny reglering som är teknikneutral i grunden. Det föreslås därför att blodundersökningslagen upphävs.
En reglering ska ge stöd för och göra det möjligt att undersöka
genetiska anlag hos olika personer. Utredningen anser därför att utformningen av lagens bestämmelser bör utgå från det behov av utredning av den genetiska kopplingen som krävs för att etablera det
rättsliga faderskapet. En ny reglering bör därmed inte bygga på hur
en analys av genetiska variationer går till i dag. En ambition från
utrednings sida är att föreslagna bestämmelser ska kunna gälla oavsett om DNA-analys och munskrapsprov används eller inte, nu och
i framtiden. Det finns också skäl att överväga om regleringen bör
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innehålla bestämmelser för vissa nya situationer som tekniken möjliggör. Enligt utredningen kan en teknikneutral reglering därmed
också bidra till en mer ändamålsenlig reglering.
10.3.2

Lagen bör gälla utredning av faderskap

En rättsgenetisk undersökning avser ärftliga anlag och ger svar på
om ett barn bär på samma anlag som en annan person. En sådan
undersökning kan vara avgörande för att kunna fastställa ett rättsligt
faderskap. När det gäller frågor om moderskap är det avgörande
i stället vem som föder barnet (mater est).4 Har barnet tillkommit
genom assisterad befruktning är inte heller de genetiska anlagen relevanta för en familjerättslig tillhörighet. Det rättsliga faderskapet
eller föräldraskapet bygger i sådana fall på ett samtycke till den behandling som modern genomgått (1 kap. 6, 8 och 9 §§ FB). I dessa
situationer skulle alltså inte resultatet av en rättsgenetisk undersökning ge svar på frågan om moderskap, faderskap eller föräldraskap.
Syftet med en ny lag är därmed enligt utredningens bedömning
detsamma som med blodundersökningslagen, nämligen att utreda
faderskap i de fall arvsanlagen är relevant för faderskapet. Det vanligaste fallet är när barnet tillkommit genom ett samlag.5 Det är i
dessa fall som en rättsgenetisk undersökning är relevant för frågan
om var det rättsliga faderskapet ska placeras. Att lagen skulle omfatta
undersökningar för att utreda om ett barn tillkommit vid ett visst
behandlingstillfälle, genom att undersöka den genetiska kopplingen
mellan barnet och en viss donator, är i det sammanhanget främmande. Utredningens uppdrag omfattar inte heller att se över om
tillämpningsområdet ska utvidgas till frågor som rör moderskap eller
föräldraskap.
Ändamålet och tillämpningsområdet för lagen ska enligt utredningens ställningstagande därmed vara att utreda faderskap. Den nya
lagens tillämpningsområde blir i princip samma som blodundersök-

4

Se Svea hovrätts dom den 23 januari 2018, i mål T 5424-17, där en kvinna inte endast på grund
av att hon hade en genetisk koppling till barnet kunde få fastställt att hon är mor till barnet
när surrogatmoder använts.
5
Situationen kan i vissa fall också vara den att barnet har tillkommit genom assisterad befruktning som inte har utförts på en godkänd klinik, se avsnitt 10.5.
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ningslagens. Det förslag utredningen lämnar innebär således beträffande tillämpningsområdet inte någon utvidgning i förhållande till
dagens reglering.
Ett tydligt ändamål med en lag om rättsgenetisk undersökning är
att kunna fastställa rättsligt faderskap för ett barn. En ny lag om
rättsgenetisk undersökning syftar, precis som blodundersökningslagen, till att säkerställa att det finns effektiva metoder för att utreda
faderskap. Det betyder att en ny lag, precis som i dag, måste ta sikte
på den situationen att ett faderskap ska fastställas, men även fall när
det kan bli aktuellt att häva ett faderskap. Det gäller främst att ett
faderskap enligt faderskapspresumtionen i 1 kap. 1 § FB ifrågasätts.
En ny lag bör innehålla bestämmelser som anger under vilka
förutsättningar en domstol får inhämta en rättsgenetisk undersökning. Bestämmelser om rättsgenetisk undersökning blir typiskt sett
aktuella i två situationer. Den vanligaste situationen är vid utredning
och fastställelse av rättsligt faderskap för ett nyfött barn. Det kan
också handla om ett äldre eller vuxet barn. I det fallet kan en begäran
om en undersökning främst bero på en vilja att få kännedom om ursprung för att få klarhet i personlig identitet.
Socialnämndens utredningsskyldighet enligt föräldrabalken innebär att också nämnden kan ta initiativ till en rättsgenetisk undersökning i vissa fall. När en rättsgenetisk undersökning genomförs på
initiativ av socialnämnd förutsätter den att samtliga som behöver
lämna prov, dvs. barnet, modern och mannen, gör detta frivilligt.
Det behövs därför inte några särskilda regler för undersökning som
socialnämnd initierar, mer än om vem som ska genomföra undersökningen och vem som ska stå kostnaden för provtagning och analys
(se vidare avsnitt 10.10).
Eftersom den nya lagen hänvisar till 2 kap. 6 § FB krävs att det av
den bestämmelsen framgår uttryckligen att den gäller rättsgenetisk
undersökning. En sådan ändring föreslås därför.
I det följande redogör utredningen för sina ställningstaganden
om vilka ytterligare bestämmelser som bör finnas i den nya lagen om
rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap.
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Rättsgenetisk undersökning
för fastställande av faderskap

Förslag: Domstol ska få besluta om rättsgenetisk undersökning i
ett mål om fastställande av faderskap när någon av parterna begär
det eller om det annars behövs.
Beslutet får avse barnet, modern och den man mot vilken talan
förs. Om det finns anledning att anta att någon annan man har
haft samlag med modern under den tid som barnet kan ha tillkommit, får beslutet gälla också honom.
En domstol bör, på motsvarande sätt som i dag enligt blodundersökningslagen, kunna förordna om rättsgenetisk undersökning i ett
mål om fastställande av faderskap. Skälen till det är att barnet har en
rätt att få fastställt vem som är hans eller hennes far. Det måste också
finnas effektiva medel för att kunna utreda och fastställa faderskap.
Det är behovet av utredning som är utslagsgivande för om domstol ska meddela ett förordnande om rättsgenetisk undersökning.
Den föreslagna lagen om rättsgenetisk undersökning innebär i detta
hänseende ingen förändring mot i dag.
Det är enligt utredningen också lämpligt att samma personer som
enligt dagens regler kan omfattas av provtagningen för undersökning även kan omfattas enligt den nya lagen. Prov från den möjliga
fadern och barnet är utgångsläget för den rättsgenetiska undersökningen. Utvecklingen med en allt mer förfinad teknik av DNA-analys
ger anledning att överväga om prov från modern ska kunna åläggas
av domstol. Det är enligt Rättsmedicinalverket (RMV) numera även
många gånger möjligt att genomföra en rättsgenetisk undersökning
utan prov från modern. Det kan dock enligt myndigheten vara nödvändigt att jämföra med prov från modern i vissa fall. Utredningen
anser därför att domstols förordnande om rättsgenetisk undersökning även fortsättningsvis bör omfatta sådant prov.6
Att en domstol får förordna om rättsgenetisk undersökning i mål
om fastställande av faderskap aktualiserar frågan om det i sådana mål

6

Se avsnitt 6.3 om DNA-metoden. Det fanns tidigare inte tillräckligt med markörer att uppnå
samma noggrannhet på analysen för att utreda faderskapet också utan prov från modern.
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också ska vara möjligt att förordna om undersökning av ett vävnadsprov från en avliden man. Utredningen redogör i avsnitt 10.7 för sin
bedömning i den frågan.

10.5

Rättsgenetisk undersökning
vid hävande av faderskap

Förslag: Domstol ska få besluta om rättsgenetisk undersökning
när någon av parterna i ett mål om hävande av faderskap eller mål
om att en bekräftelse saknar verkan begär det eller om det annars
behövs.
Beslutet får avse barnet, modern och mannen i äktenskapet.
Om det finns anledning att anta att någon annan man har haft
samlag med modern under den tid som barnet kan ha tillkommit
får beslutet gälla också honom.
På samma sätt som i dag ska det vara möjligt för domstol att förordna om en rättsgenetisk undersökning i ett mål om hävande av
faderskap eller ett mål om att en bekräftelse saknar verkan. Enligt
utredningens förslag ska domstol få förordna om rättsgenetisk
undersökning på begäran av part eller på eget initiativ, om det behövs
för utredningen av frågan. Ett förordnande om rättsgenetisk undersökning ska på motsvarande sätt som enligt nuvarande regler i blodundersökningslagen kunna avse barnet, modern, mannen i äktenskapet och någon annan man som det finns anledning att anta har
haft samlag med modern under den tid som barnet kan ha tillkommit, dvs. konceptionstiden.
Rättsgenetisk undersökning kan bli aktuell när den genetiska
kopplingen mellan ett barn och en man är relevant för det rättsliga
faderskapet. Det är fallet om barnet har kommit till genom samlag,
vilket därmed också gäller den stora majoriteten av barn. Det kan
också vara fallet om barnet har kommit till vid en assisterad befruktning. Om en insemination eller befruktning utanför kroppen har
utförts på annat sätt än enligt reglerna för assisterad befruktning har
nämligen från januari 2019 arvsanlagen relevans för frågan om faderskap. I ett mål om förklaring att mannen i äktenskapet inte är far till
barnet kan frågan om en annan man är far aktualiseras. Om modern
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exempelvis i ett sådant fall hävdar att barnet tillkommit genom heminsemination får domstolen göra en bedömning i det enskilda fallet
om det ändå finns anledning att anta att en annan man har haft samlag med modern under konceptionstiden.7 Påstår den andra mannen
att samlag har ägt rum får det många gånger anses tillräckligt för att
det ska kunna antas att modern har haft samlag med mannen. Förutsättning finns då att förordna om rättsgenetisk undersökning beträffande honom. Är situationen den att modern, mannen i äktenskapet
och den man vars spermier påstås ha använts vid heminseminationen
hävdar att samlag inte har skett, saknas förutsättning att förordna
om rättsgenetisk undersökning eftersom det då inte kan antas att
modern har haft samlag med någon annan man under konceptionstiden. I stället kan förutsättning finnas att fastställa faderskap för den
man vars spermier har använts vid heminseminationen med stöd av
1 kap. 5 § första stycket 3 FB.
Även i mål om hävande av faderskap aktualiseras frågan om det
ska vara möjligt att förordna om rättsgenetisk undersökning på ett
vävnadsprov från en avliden man. Utredningen återkommer till sina
ställningstaganden i den frågan i avsnitt 10.7.

10.6

Rättsgenetisk undersökning
efter att ett faderskap fastställts

Förslag: Efter att ett faderskap fastställts genom bekräftelse eller
dom ska på samma sätt som i dag domstol få besluta om rättsgenetisk undersökning under förutsättning att det har kommit
fram en ny omständighet som ger anledning att anta att någon
annan man än den som har fastställts vara far har haft samlag med
modern under den tid barnet kan ha tillkommit.
Bedömning: Möjligheten att förordna om en ny rättsgenetisk
undersökning bör inte utvidgas.

7

En insemination som inte har utförts på en godkänd klinik kallas ibland för heminsemination.
Det kan vara en för kvinnan känd person som bistår med spermier, men det kan också vara en
okänd person. Se även avsnitt 8.4.
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Det ska fortsatt krävas att det har kommit fram
ny omständighet som tidigare inte var känd

Blodundersökningslagen kom till mot bakgrund av förbättrade möjligheter att genom blodundersökning utesluta felaktigt utpekade män.
Enligt den lagen kan, som framgått ovan, förordnande om genetisk
undersökning bl.a. meddelas i mål om fastställande av faderskap och
i mål om hävande av faderskap. Den nuvarande lagen syftar däremot
inte till att det ska finnas en obegränsad möjlighet att genom en
rättsgenetisk undersökning få ett redan fastställt faderskap kontrollerat. Möjligheterna till en undersökning är i sådana fall begränsade.
Det har motiverats med att relationerna mellan ett barn och den som
anses vara far inte ska störas i onödan (prop. 1982/83:8 s. 7). Om
faderskapet har fastställts genom en bekräftelse eller dom som har
fått laga kraft, får domstolen enligt blodundersökningslagen förordna
om en rättsgenetisk undersökning endast om det efter bekräftelsen
eller domen har framkommit omständigheter som ger anledning till
antagande att någon annan man än den som har fastställts som far
har haft samlag med modern under konceptionstiden. Regleringen
innebär att en ny undersökning inte är möjlig att tvinga fram förutom när nya uppgifter om en annan möjlig far framkommer. Det
krävs alltså att den som åberopar de nya omständigheterna inte har
känt till dessa tidigare. I förarbetena till regleringen sägs att den vetenskapliga utvecklingen beträffande blodundersökningar i sig inte bör
utgöra ett tillräckligt skäl för ett förordnande om ny undersökning
(prop. 1982/83:8 s. 7).
Det har även ansetts att en man som uteslutits som far genom en
tidigare genomförd blodundersökning inte bör kunna undersökas på
nytt. Detta för att det skulle skapa en rättsosäkerhet för tidigare
uteslutna män (prop. 1982/83:8 s. 13). Enligt Socialstyrelsen har uttalandet fått genomslag i praxis och domstolar har ansett att det inte
är möjligt att besluta om blodprovsundersökning beträffande en
man som tidigare har undersökts och uteslutits, trots att den tidigare
undersökningen inte skett med DNA-analys.8
Utrymmet för att begära en ny rättsgenetisk undersökning är alltså
litet. Genom att möjligheterna att begära en ny undersökning är begränsade bekräftar den nuvarande regleringen att det är viktigt att
det rättsliga faderskapet är stabilt. På motsvarande sätt som i dag bör
8

Socialstyrelsens skrivelse den 23 mars 2005 till Justitiedepartementet, dnr Ju2005/02972/L2.
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det därför enligt utredningen krävas att det först efter bekräftelsen
eller domen har framkommit omständigheter som ger anledning att
anta att någon annan man än den som har fastställts vara far har haft
samlag med modern under konceptionstiden. Den nya lagen ska därför innehålla bestämmelser om det. Även när det gäller möjligheten
att förordna om ny rättsgenetisk undersökning aktualiseras frågan om
ett förordnande om rättsgenetisk undersökning ska kunna avse ett
vävnadsprov från en avliden man. Utredningen återkommer, som tidigare angetts, till sina ställningstaganden i den frågan i avsnitt 10.7.
Genom metoden med DNA-analys finns emellertid möjlighet att
få ett klart mer tillförlitligt resultat än med äldre metoder (se avsnitt 6.3). Det medför en möjlighet att med en ny rättsgenetisk
undersökning få utrett om ett tidigare resultat efter en blodundersökning stämmer. Det kan vara fall där en tidigare genetisk undersökning har utförts med en äldre metod och ett faderskap på grund
av undersökningen har blivit fastställt eller har hävts. Frågan om
faderskapet kan av någon anledning ändå ha fortsatt att framstå som
oklar. I sådana fall kan med hjälp av en DNA-analys en ny undersökning ge ett tillförlitligt svar. Som redogjorts för ovan begränsar
nuvarande ordning möjligheten för domstol att förordna om en ny
rättsgenetisk undersökning när faderskapet är fastställt genom bekräftelse eller dom som fått laga kraft. Utvecklingen av nya metoder
för genetiska undersökningar har inte ansetts tillräckligt som skäl för
en ny undersökning. Högsta domstolen har också prövat om rätten
till respekt för privat- och familjelivet i artikel 8 i Europakonventionen kan ligga till grund för ett beslut om rättsgenetisk undersökning med DNA-analys av en man som tidigare hade genomgått blodundersökning och där faderskapstalan hade ogillats. Frågan besvarades
nekande (NJA 2016 s. 1157).
Socialstyrelsen har även lyft frågan om det är rimligt att begränsa
barnets rätt till vetskap om sina föräldrar eller sitt ursprung när
teknikutvecklingen medför en enkelhet både i att ta prov och för att
bedöma resultatet av en förnyad rättsgenetisk undersökning.9 I de
allra flesta fall går det numera att med säkerhet utesluta en felaktigt
utpekad man i ett faderskapsärende och det är även möjligt att
beräkna en mycket hög grad av sannolikhet för att en man är far till
ett barn. Frågan är om det motiverar att det bör finnas en möjlighet
att begära att ett nytt prov ska tas för analys med den senaste metoden.
9

Se skrivelse till Justitiedepartementet, dnr Ju2005/02972/L2, som också nämns i dir. 2017:28.
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Det finns mot denna bakgrund skäl att överväga om möjligheterna
till ny rättsgenetisk undersökning bör utökas med hänsyn till att den
tidigare undersökningen inte genomförts med DNA-analys. I det följande redovisas utredningens överväganden i den frågan.
10.6.2

Möjligheten till ny undersökning ska inte utvidgas

Ny undersökning kan innebära att tidigare fastställt faderskap
hävs men inte att faderskap fastställs
En för frågan viktig aspekt är att en regeländring om att utöka möjligheterna till att genomföra en ny rättsgenetisk undersökning i
praktiken skulle få en begränsad effekt. Det beror på att det endast
är i det fallet att blodundersökningen enligt äldre metoder resulterat
i att mannen var möjlig som far, som en förnyad undersökning med
DNA-analys skulle kunna komma till ett annat resultat. Om den
tidigare undersökningen i stället har uteslutit mannen som far kommer nämligen också en ny undersökning av prov från honom, om än
genomförd med en DNA-analys, att utesluta ett faderskap.
De äldre undersökningar som kan ha resulterat i att en man felaktigt angetts som möjlig far är främst de som genomförts med en
metod som jämför olika blodgrupper. Sådan blodgruppsanalys innebar en uteslutningskapacitet om 60 procent. Från 1970-talet började
också en annan metod med blodanalys genomföras. Den metoden
innebar en klart högre uteslutningskapacitet, om 99,8 procent (alltså
998 av 1 000 felaktigt utpekade män kunde uteslutas som far). I dag
beräknas i stället sannolikheten för faderskap. Som jämförelse kan
dagens metoder med DNA-analys uppnå en sannolikhet över
99,999 procent för att mannen är far.10
Som framgått ovan finns alltså en skillnad mellan det fallet att den
tidigare undersökningen uteslöt mannen som far och det fallet att
undersökningen inte uteslöt mannens faderskap. För det förra fallet,
att en undersökning visat att mannen är utesluten som far till ett
visst barn, skulle en undersökning i dag, med ny teknik, ge samma
resultat. Det andra fallet avser att undersökningen kom till slutsatsen
att mannen skulle kunna vara far, med en viss grad av sannolikhet.
I sådana fall är det möjligt att en ny undersökning med ny teknik kan
utesluta faderskapet.
10

Uppgifter från RMV till utredningen. Saldeen (2013), Barn- och föräldrarätt, 7 uppl. s. 77.
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Detta beror på att om ett visst anlag finns hos barnet, men inte
hos modern, måste anlaget komma från fadern. Om det först undersökta provet från fadern saknade barnets anlag kommer anlaget
också med en säkrare metod att saknas. Däremot är det möjligt att
en undersökning med nyare metoder skulle kunna utesluta en man
som far där en tidigare undersökning enligt äldre metoder inte kunnat utesluta ett faderskap.
Den genetiska analysen bygger på den omständigheten att en
man, som saknar de egenskaper som ett barn med säkerhet har fått
från sin far, kan uteslutas som möjlig far. Möjligheten att utesluta en
person ökar med antalet markörer som ingår i undersökningen. Med
andra ord minskar risken för att en förekomst av ett likadant anlag
beror på slumpen snarare än ett släktskap. Detta gäller särskilt i takt
med att kunskapen om statistisk beräkning och den genetiska variationen i populationen ökar. Däremot ökar inte möjligheten att finna
ett anlag som redan vid en tidigare undersökning visat sig saknas.
Det fallet att en man med hjälp av en äldre teknik har blivit utesluten som far till ett visst barn innebär alltså att en förnyad undersökning av mannen med DNA-analys skulle ge samma resultat. Att
mannen blivit utesluten betyder helt enkelt att barnet bär på ett
anlag, t.ex. tillhör en viss blodgrupp, som med hänsyn till prov från
modern inte kommer från henne och inte heller från mannen. Eftersom han inte har egenskapen av den blodgruppen kommer en undersökning inte heller vid en mer detaljerad analys direkt i arvsmassan
att leda till att mannen kan vara en tänkbar far. Detta eftersom anlaget saknas. Enligt utredningen finns det därmed inte skäl för en ny
undersökning när mannen genom en tidigare undersökning blivit
utesluten. Slutsatsen blir därför att det saknas anledning att utvidga
möjligheterna för förnyad undersökning när en tidigare undersökning har uteslutit faderskap.
Resultatet av en ny undersökning medför därmed i praktiken
främst en möjlighet att häva ett tidigare fastställt faderskap, oavsett
om detta tillkommit genom bekräftelse eller dom. Utredningen avser mot den bakgrunden att ta ställning till om möjligheterna till en
ny undersökning i dessa fall bör vara större än i dag. I det följande
redovisas överväganden i fråga om det finns skäl för en ny undersökning när en tidigare undersökning i stället har pekat ut mannen som
möjlig far och utpekandet medfört att faderskapet blivit fastställt.
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Lagstiftarens tidigare avvägning gör sig fortsatt gällande
Det finns ett allmänt intresse av att inte utan starka skäl ändra en
etablerad rättslig position. Det följer av att regler måste vara förutsebara, särskilt när enskilda i stor utsträckning inrättar sig efter ett
visst förhållande. Frågan om familjestabilitet är därför ett mycket
starkt argument mot att möjliggöra att ny undersökning får genomföras mot någons vilja endast på den grunden att den tidigare undersökningen inte genomförts med DNA-analys.
Om staten redan tidigare har tillhandahållit en undersökning, finns
normalt sett inte någon skyldighet att på nytt tillhandahålla undersökning mot någons vilja. Europadomstolens praxis kan inte anses ge
stöd för att en man, mot sin vilja, ska tvingas att på nytt lämna prov
för att en ny rättsgenetisk undersökning för utredning av faderskap
ska kunna genomföras (se avsnitt 4.1.2 om domstolens praxis). I dessa
fall anses rätten till personlig integritet väga tyngre än rätten till
vetskap om sitt ursprung. I flera av de fall som redogjorts för tidigare
anses att staten har gjort tillräckligt. Det är också fråga om en situation
där en ny undersökning riskerar att häva ett faderskap, snarare än att
den leder till att ett faderskap fastställs. Ökade möjligheter för en ny
undersökning öppnar med andra ord upp för resning. Enbart den omständigheten att dagens teknik skulle kunna ge ett annat utfall är enligt
utredningens uppfattning inte tillräckligt.
Ett argument som skulle kunna framhållas som ett skäl för att
utvidga möjligheten till ny undersökning även om nya omständigheter inte framkommit, är barnets intresse av att få vetskap om sitt
ursprung. Med hänsyn till att det i dag är mycket enkelt att lämna ett
munskrapsprov, vilket är vad som krävs för att göra en rättsgenetisk
undersökning med DNA-analys, skulle barnets intresse av att få vetskap om sitt ursprung kunna anses väga tyngre än ingreppet för en
man att mot sin vilja lämna prov för rättsgenetisk undersökning.
I detta sammanhang vill utredningen framhålla att direktiven tydligt anger att uppdraget är att göra en översyn av reglerna om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap. Uppdraget omfattar inte att ta ställning till om det ska införas särskilda bestämmelser
som möjliggör för domstol att i ett barns intresse förordna om rättsgenetisk undersökning när ett faderskap finns fastställt och det är
fråga om att barnet önskar få vetskap om sitt ursprung och det alltså
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endast indirekt rör frågan om faderskap. En sådan möjlighet omfattas inte heller av den nya lagens tillämpningsområde, vilket är rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap som beslutas av
domstol eller initieras av socialnämnd.
Utredningens bedömning blir därför att de avvägningar som lagstiftaren tidigare har gjort, att den vetenskapliga utvecklingen beträffande
undersökningar i sig inte bör utgöra ett tillräckligt skäl för ett förordnande om ny undersökning, fortfarande gör sig gällande. Bedömningen
görs därför att det inte finns skäl att utvidga möjligheterna för domstol
att förordna om ny rättsgenetisk undersökning endast med hänsyn till
att en tidigare undersökning inte skett med DNA-analys.
10.6.3

Vilka bör omfattas av en ny rättsgenetisk undersökning

Förslag: Ett beslut av domstol om ny rättsgenetisk undersökning
ska få avse barnet, modern, den man som fastställts vara far och
den andra mannen.
Det är lämpligt att samma personer som i dag kan omfattas av ett
förordnande från domstolen om att en ny rättsgenetisk undersökning ska genomföras, omfattas även enligt den nya bestämmelsen.
Det bör därmed framgå att en undersökning får avse barnet, modern,
den man som fastställts vara far och den andra mannen.
10.6.4

Förfarandet

En begäran ska kunna handläggas som ett domstolsärende
Förslag: Frågan om förordnande av en rättsgenetisk undersökning ska prövas enligt lagen om domstolsärenden, om en talan om
att en bekräftelse saknar verkan mot den som har lämnat den inte
har väckts. Ett förordnande får begäras av den som kan vara part
i ett mål om att bekräftelsen saknar verkan.
Även när faderskapet fastställts genom dom som har vunnit
laga kraft ska frågan om förordnande av en rättsgenetisk undersökning prövas enligt lagen om domstolsärenden. Ett sådant förordnande får begäras av någon av parterna i det tidigare målet.
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På motsvarande sätt som framgår av blodundersökningslagen bör det
vara möjligt att begära ett förordnande om rättsgenetisk undersökning
även om en talan inte har väckts om att en bekräftelse saknar verkan
mot den som har lämnat den. Detsamma bör gälla i det fall faderskapet
har fastställts genom dom som fått laga kraft. Utredningen anser beträffande sådana fall att begäran om rättsgenetisk undersökning, precis
som i dag, bör handläggas enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.
Behörig domstol för en begäran om ny undersökning
Förslag: Ett ärende om förordnande om rättsgenetisk undersökning ska tas upp av rätten i den ort där barnet har sin hemvist.
Om barnet har avlidit tas ärendet upp av den rätt som har att ta
upp tvist om arv efter barnet. Om det inte finns någon annan
behörig domstol, tas ärendet upp av Stockholms tingsrätt.
Det bör av lagen framgå vilken domstol som är behörig att ta upp ett
ärende om förordnande om rättsgenetisk undersökning. Utredningen
har inte sett några skäl att ändra den ordning som framgår av blodundersökningslagen och föreslår därför att den nya lagen innehåller
en bestämmelse om motsvarande behörig domstol.

10.7

Rättsgenetisk undersökning
av vävnadsprov från avliden man

Som angetts ovan i avsnitt 10.4 och 10.5 kan frågan om domstol ska
få förordna om rättsgenetisk undersökning av vävnadsprov från en
avliden man bli aktuell i ett mål om fastställande respektive hävande
av faderskap. Frågan kan också aktualiseras i ärende om rättsgenetisk
undersökning när faderskap är fastställt genom bekräftelse eller dom
som har fått laga kraft, se avsnitt 10.6.1. I det följande redogör utredningen för om det bör införas regler om att en domstol ska kunna
förordna om en rättsgenetisk undersökning av vävnadsprov från en
avliden man och i så fall under vilka förutsättningar. Först beskrivs
några allmänna utgångspunkter och därefter redogörs för argument
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för och emot en sådan reglering. Därefter gör utredningen en sammanfattande bedömning. Innan redogörelsen finns det dock anledning att först kort beskriva behovet av att överväga frågeställningen.
Enligt uppgift till utredningen händer det att RMV får frågor om
huruvida det är möjligt att utreda faderskap även om den aktuella
mannen är avliden. Myndigheten har i ett fåtal fall under de senaste
åren genomfört undersökningar av vävnadsprov från en person som
vid tiden för undersökningen var avliden. Det handlar om några enstaka ärenden per år där det har funnits vävnadsprover tillgängliga för
undersökning.11 Undersökningarna har skett efter beslut från domstol. Det finns samtidigt inget prejudicerande avgörande från Högsta
domstolen som avser beslut om rättsgenetisk undersökning av vävnadsprov från en avliden person för att utreda faderskap. Det finns
endast avgöranden från tingsrätter runt om i landet och uppfattningarna går isär. Eftersom det inträffar att frågan om faderskap
aktualiseras också efter att mannen har avlidit finns ett behov av att
det i en ny lag tydligt framgår om domstol ska kunna förordna om
en rättsgenetisk undersökning av vävnadsprov från en avliden man.
Det finns också rättsfall från Europadomstolen där domstolen
framhåller att frågan om faderskap inte avtar i betydelse för att den
utpekade mannen avlider. Det kan även framhållas att socialnämndens utredningsskyldighet inte upphör för att mannen avlidit. Det
finns därmed en långtgående skyldighet när det gäller att fastställa
faderskapet för ett barn.
10.7.1

En rättsgenetisk undersökning
är den bästa utredningen

Den bästa utredningen i fråga om faderskap är ofta en rättsgenetisk
undersökning, jfr 1 kap. 5 § FB. En sådan undersökning ger svar på
om det finns ett genetiskt släktskap mellan barnet och den utpekade
mannen. I de allra flesta fall är ärftlighet aktuellt att utreda för att
kunna fastställa faderskap.
Det ska framhållas att även om en rättsgenetisk undersökning är
det bästa sättet att visa en genetisk koppling, är undersökningen inte
en förutsättning för att faderskap ska kunna fastställas. Faderskap
kan fastställas även mot bakgrund av annan bevisning, t.ex. om det
11

En handfull fall senaste tio åren, enligt uppgift till utredningen vid besök på RMV den
17 augusti 2017.
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är utrett att mannen har haft samlag med barnets mor under konceptionstiden och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget.
Att en rättsgenetisk undersökning är den bästa utredningen när
det gäller frågan om faderskap talar enligt utredningen för att en
undersökning bör kunna genomföras i så stor utsträckning som möjligt, även om den utpekade mannen är avliden.
10.7.2

Förfinad teknik medför att vävnadsprov
från en avliden man kan undersökas

Den utveckling som har skett sedan tiden då blodundersökningslagen infördes innebär att det är möjligt att genomföra en rättsgenetisk undersökning också på humanbiologiskt material, s.k. vävnad
eller vävnadsprov, från en avliden man. Genom dagens metod med
DNA-analys går det därmed i vissa fall att klarlägga ett faderskap
också i situationer där det förr inte var möjligt.
En undersökning av om det finns ärftliga anlag hos barnet som
måste ha kommit från fadern, dvs. de finns inte hos barnets mor, är
till exempel inte längre begränsad till en undersökning av ett blodprov. En DNA-analys kan i princip utgå från vilken typ av vävnad
från en människa som helst, bara vävnadsprovet innehåller cellkärnor som går att analysera. Det betyder att det numera är tillräckligt
att undersöka vävnad från en avliden person. En rättsgenetisk undersökning kan därmed ibland genomföras också lång tid efter att
dödsfallet inträffat, om det finns ett sådant vävnadsprov tillgängligt.
En utgångspunkt för utredningens överväganden är därmed att
det många gånger i praktiken är möjligt att utföra en rättsgenetisk
undersökning för att utreda faderskap, även om den utpekade mannen
är avliden.
10.7.3

Vävnadsprover kan vara bevarade

Om den man som antas vara far är avliden kan den rättsgenetiska
undersökningen många gånger ske genom analys av vävnadsprov
från den avlidna. Går det inte att ta ett vävnadsprov från den avlidnes
kvarlevor kan det finnas bevarade vävnadsprover från mannen som
kan användas. Det kan exempelvis finnas vävnadsprover som tagits
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när mannen levde, eller som har samlats in i samband med en obduktion. Metoden med DNA-analys gör att det många gånger är möjligt
att undersöka vävnadsprov tagna från kvarlevor efter en avliden man.
Vårdinrättningar som sjukhus och medicinska avdelningar har i
många fall vävnadsprov av personer som har vårdats eller obducerats
där. Det kan också uppstå ett behov av att ta vävnadsprover från en
avliden i en situation när kroppen fortfarande finns bevarad. En sådan situation är när det inträffar något i nära anslutning till barnets
födsel som hindrar att fadern bekräftar faderskapet. Det kan exempelvis vara den situationen att mannen avlider i en trafikolycka före
barnets födelse. Det finns regler om hur länge en kropp får bevaras
innan den behöver kremeras eller begravas. Skatteverket kan dock
medge anstånd med kremeringen eller gravsättningen, om det finns
särskilda skäl för det.12
En del vävnadsprover som tas på olika vårdinrättningar finns endast tillgängliga under den tid, eller en kortare tid efter att, en person
får vårdande behandling. Det kan även vara så att det finns ett bevarat prov från mannen med anledning av en tidigare genomförd rättsgenetisk undersökning för utredning av faderskap beträffande ett
annat barn.13 Andra vävnadsprover sparas under längre tid och kan
till exempel finnas bevarade i en biobank. Sådana insamlade vävnadsprover håller ofta en mycket hög kvalitet, och en mycket liten del av
ett sådant vävnadsprov kan vara tillräckligt för att en rättsgenetisk
undersökning ska kunna genomföras.14
En obduktion genomförs vid oklara dödsfall. Det finns normalt
sett ett visst utrymme för att ta vävnadsprover i samband med obduktion, också ett begränsat sådant, utöver vävnadsprover för själva
obduktionen. RMV tar regelbundet vävnadsprover i samband med
obduktion, bl.a. för forskningsändamål. Vävnadsprover sparas i upp
till ett år hos myndigheten.

12

Stoftet efter en avliden eller en dödfödd ska normalt kremeras eller gravsättas snarast möjligt
och senast en månad efter dödsfallet, se 5 kap. 10 § begravningslagen (1990:1144).
13
Enligt uppgift från RMV sparar myndigheten aktuella prov i ett ärende under ett års tid.
14
Se t.ex. om att paraffininbäddade prover har mycket lång hållbarhet i delbetänkandet För dig
och för alla (SOU 2017:40) från Utredningen om regleringen av biobanker.
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Argument för och emot att undersöka vävnadsprov
från en avliden man för att utreda faderskap

Utredningen beskriver i detta avsnitt tänkbara åtgärder för att säkerställa en utredning av faderskap om den man som är möjlig som far
är avliden och de relevanta argument som kan framföras i fråga om
huruvida en rättsgenetisk undersökning bör få genomföras med ett
vävnadsprov från en avliden man för att användas som utredning i en
fråga om faderskap. Avsnittet beskriver argumenten som sådana och
i det efterföljande avsnittet redogörs för utredningens sammanfattande
bedömning. Först tas ställning till om ett alternativ till att undersöka
ett vävnadsprov från en avliden är att i stället analysera prov från den
avlidna mannens nära släktingar.
Att i stället undersöka arvsanlag hos nära anhöriga till mannen
Bedömning: Ett förordnande om rättsgenetisk undersökning ska
inte kunna avse släktingar till den man som är aktuell för utredning av faderskap.
Om det inte finns möjlighet att använda ett vävnadsprov från en tänkbar far, kan prov från nära släktingar till honom analyseras för att få
utredning om ett visst barn bär på samma genetiska anlag som mannen.
Den nuvarande regleringen innebär att nära släktingar till mannen
inte har en skyldighet att delta i en rättsgenetisk undersökning.
Den kunskap en undersökning av släktingar kan ge kan vara viktig för fastställande av faderskapet. En undersökning av nära släktingar ger å andra sidan kunskap om just de undersökta personernas
inbördes släktskapsförhållanden. En faktor att ta hänsyn till är att
möjligheterna att dra slutsatser om ett faderskap är beroende av hur
de undersökta personerna är släkt med den sannolika fadern. Vissa
släktförhållanden innebär att en högre grad av sannolikhet kan anges
medan andra innebär en lägre. Den information en släktutredning
kan ge är därmed inte alltid tillräcklig för att kunna dra en säker slutsats om den utpekade mannens eventuella faderskap. Resultatet av
en släktutredning kan dessutom visa sig vara sådant att det finns information som avser något helt annat än faderskapsfrågan för barnet,
t.ex. att syskon i själva verket inte är helsyskon.
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Frågan om en skyldighet borde införas för vissa anhöriga till parterna i ett faderskapsmål att underkasta sig blodundersökning behandlades redan i samband med 1969 års ändringar av reglerna om fastställande av faderskap till barn (prop. 1969:124 s. 189). Då ansågs att det
från principiell ståndpunkt var betänkligt att införa en undersökningsplikt för personer som inte alls var inblandade i faderskapsmålet. Det
ansågs att en sådan undersökningsplikt kunde få betydelse bara i ett
mycket begränsat antal fall. De skäl som anfördes mot en utvidgning
av undersökningsplikten ansågs fortfarande gälla när bestämmelserna
om vite och hämtning kom till. Kretsen av undersökningspliktiga
skulle därför inte utvidgas till vissa anhöriga till parterna i faderskapsmål (prop. 1982/83:8 s. 11).
Vid en släktutredning finns alltid risk för att andra frågor än de
som egentligen ska utredas kommer upp och besvaras. Det kan komma fram tidigare okänd information om andra släktförhållanden,
som det inte fanns avsikt att utreda. Det kan enligt utredningen vara
ett skäl att undvika att genomföra släktutredningar. Dessutom innebär släktutredningen ett intrång i de deltagandes kroppsliga integritet, om än det kan tyckas vara ett mindre sådant då provet normalt
sett tas genom munskrap.
Att ta ett vävnadsprov från en avliden man för en DNA-analys
har inte ansetts utgöra en kränkning av den avlidnes personliga integritet (se avsnitt 4.1.2). Släktingar kan inte tvingas lämna prov, och
att införa en sådan möjlighet för det fall att mannen är avliden innebär ett större integritetsintrång än att undersöka ett vävnadsprov
från den avlidna mannen. Det får enligt utredningens mening anses
vara ett större integritetsintrång att kräva att släktingar efter domstolsbeslut måste delta i en rättsgenetisk undersökning än att använda ett vävnadsprov från en avliden man. Som berörts måste också
beaktas den möjligheten att andra frågeställningar än de som var avsedda besvaras. Sammantaget innebär detta att utredningen anser att
det inte är ett alternativ att införa en möjlighet till släktutredning
i stället för att använda vävnadsprov från en avliden man.
Domstol ska inte heller ha möjlighet att ålägga släktingar att
lämna prov, i stället för att pröva en begäran om att vävnadsprov från
en avliden man ska undersökas. Detta knyter an till vilka tvångsbestämmelser som krävs i en lag om rättsgenetiska undersökningar
för att säkra barnets rätt till en rättslig förälder (se avsnitt 10.9).
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Mot den bakgrunden menar utredningen att det inte är ett alternativ till att undersöka ett vävnadsprov från en avliden att analysera
prov från mannens nära släktingar.
Om alla är överens är det å andra sidan naturligtvis möjligt att
genomföra en rättsgenetisk undersökning på en eller flera släktingar
till en tänkbar far. En sådan undersökning kan i vissa fall då genomföras på initiativ av socialnämnd och grundar sig helt på de undersökta personernas frivilliga medverkan.
Respekt för den avlidnes integritet
En rättsgenetisk undersökning förutsätter att det finns ett vävnadsprov att undersöka. Ett sådant prov kan, som redogjorts för ovan,
finnas tillgängligt också om mannen har avlidit. Det finns samtidigt
invändningar som kan resas mot att genomföra en rättsgenetisk
undersökning när mannen har avlidit.
En första invändning kan vara respekt för den avlidna. Det som
avses är tanken att den avlidnes kropp och i förekommande fall en
gravplats ska bevaras orörd och intakt. Det finns i detta avseende ett
berättigat allmänt intresse av att upprätthålla en respekt för en avliden,
dennes kvarlevor och för platser där gravsättning sker. Det anges till
exempel i förarbeten till begravningslagen (1990:1144) att det är angeläget att respekten för gravfriden upprätthålls (prop. 1990/91:10
s. 35 f).
Att ta ett vävnadsprov för att genomföra en DNA-analys är ofta
förenat med ett förhållandevis litet intrång. Det är en liten mängd
vävnad som behövs för undersökningen och en provtagning behöver
många gånger inte medföra någon inverkan på kroppen.
Europadomstolen har inte ansett att det är en kränkning av den
avlidnes rätt till respekt för privatlivet att ta ett vävnadsprov från
kroppen för att utföra en DNA-analys.15
Ytterligare en invändning som måste beaktas är att arvingar och
anhöriga av olika skäl kan motsätta sig att en undersökning av ett
vävnadsprov genomförs. Bland familj eller andra anhöriga kan förekomma olika uppfattningar om filosofiska, religiösa eller liknande
grunder för att motsätta sig att en undersökning av ett vävnadsprov
från en avliden man genomförs. Den avlidna kan också själv ha uttryckt en stark vilja eller övertygelse under sin livstid som anhöriga
15

Estate of Kresten Filtenborg Mortensen v. Danmark, (1338/03), dom den 15 maj 2006.
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önskar respektera. Även om den avlidnes personliga integritet inte
kan bli direkt påverkad av att ett vävnadsprov analyseras är det förståeligt om anhöriga vill värna sådana tidigare uttryckta övertygelser.
Det kan också förhålla sig olika om det gäller undersökning av ett
vävnadsprov som har tagits när mannen levde eller om provtagning
genomförs efter att han avlidit. I de fall en man före dödsfallet har
samtyckt till att vävnadsprov används för att utreda faderskap, är
klart att vävnadsprovet kan lämnas ut från hälso- och sjukvården för
analys.16 Finns inte ett samtycke är det i dag oklart om det finns lagstöd för att analysera vävnadsprovet. Se närmare om tillgängligheten
av vävnadsprov i avsnitt 10.7.3.
Utredningen menar att de redovisade integritetshänsynen i form
av ideellt grundade intressen hos den avlidnes anhöriga och det allmänna intresset av att upprätthålla respekten för gravfriden behöver
ingå i en avvägning mot de argument som kan tala för att låta en
undersökning utföras på vävnadsprov från en avliden man.
Familjestabilitet och vikten av att inte ändra familjetillhörighet
Har ett faderskap fastställts genom bekräftelse eller dom som har fått
laga kraft krävs för att ändra faderskapet enligt den nuvarande regleringen att det först efter att faderskapet fastställts kommit fram en
anledning att anta att någon annan än den som fastställts som far
skulle kunna vara far till barnet för att en talan ska kunna väckas om
ändring av faderskapet. Utredningen har ovan i avsnitt 10.6.2 kommit
fram till slutsatsen att den ordningen inte bör ändras. Regeln markerar
vikten av att inte ändra en familjetillhörighet utan tungt vägande skäl.
Som redogjorts för finns det också ett allmänt intresse av att inte
utan starka skäl ändra en etablerad rättslig position. Det följer av att
regler måste vara förutsebara, särskilt när enskilda i stor utsträckning
inrättar sig efter ett visst förhållande.17 Enligt utredningen utgör
frågan om familjestabilitet ett starkt argument mot att möjliggöra
att rättsgenetisk undersökning genomförs på ett vävnadsprov från
en avliden man, särskilt i andra situationer än i mål om fastställande
av faderskap.
16

Av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) framgår att även omhändertagande av avlidna är hälsooch sjukvård (2 kap. 1 §). Huvudman för hälso- och sjukvården är det landsting eller den
kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård (2 kap. 2 §).
17
Jfr t.ex. 16 kap. 3 a och 4 §§ ärvdabalken.
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Barnets rätt påverkas inte av om mannen lever eller inte
Utgångspunkten är att en rättsgenetisk undersökning utförs på vävnadsprov från den utpekade mannen. Det utgör en undantagssituation
att mannen är avliden. Om mannen är avliden gör sig dock fortsatt
barnets intresse lika starkt gällande. Det finns, med barnets rätt som
utgångspunkt, ett lika stort behov av att kunna genomföra en rättsgenetisk undersökning om den utpekade mannen är avliden som om
han är i livet.
Det talar starkt för att frågan om huruvida mannen lever eller inte
i sig saknar direkt betydelse för frågan om vilken utredning som i ett
enskilt fall krävs eller ska tillåtas. Den beror i stället på envars rätt till
familjerättslig tillhörighet, som i svensk rätt säkerställs bl.a. genom
det allmänna åtagandet att utreda frågan om faderskap, dvs. utredningsskyldigheten.
Utredningsskyldighet för att fastställa faderskap
gäller också om mannen är avliden
Socialnämnden har en skyldighet att utreda vem som är far till ett
barn i vissa fall och se till att faderskapet blir fastställt för barnet
(2 kap. 1 § FB). Ansvaret för att faderskapet för ett nyfött barn blir
fastställt gäller också när den möjliga fadern är avliden. Socialnämnden får till exempel föra talan i mål om fastställelse av faderskap mot
mannens arvingar (3 kap. 6 § FB). Om en fråga om faderskap har
väckts vid domstol, har domstolen en utredningsplikt i faderskapsfrågan (3 kap. 9 § FB).
Staten har alltså ett långtgående åtagande för att ett barn ska få
fastställt ett faderskap, när ett sådant är aktuellt, oavsett om mannen
är i livet eller är avliden.
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Sammanfattande bedömning: Vävnadsprov från avliden
ska få undersökas för att fastställa faderskap

Förslag: I mål om fastställande av faderskap ska förordnande om
rättsgenetisk undersökning för utredning av faderskap på vävnad
från en avliden man få meddelas.
Bedömning: När ett faderskap är fastställt ska det inte vara möjligt att förordna om rättsgenetisk undersökning för utredning av
faderskap på vävnad från en avliden man.
Socialnämnden har en omfattande utredningsskyldighet för att fastställa faderskap för barn som inte har någon far eller förälder. Utredningsskyldigheten upphör inte när en presumtiv far avlider. Barnets
rätt att få ett faderskap fastställt och att få veta sitt genetiska ursprung upphör inte heller. Rättsgenetisk undersökning är den bästa
utredningen i faderskapsmål. En släktutredning kan inte ge samma
säkra resultat, och det finns också risker med en sådan utredning
eftersom resultatet av undersökningen kan visa något helt annat än
vad som har avsetts med utredningen.
Reglerna om utredningsansvar för frågor om faderskap ligger
också i linje med bestämmelser i internationella konventioner. Både
barnkonventionen och Europakonventionen framhåller barns rätt
att få vetskap om sina föräldrar och vikten av att känna till sitt ursprung. Det kan t.ex. vara att få fastställt faderskapet eller att få veta
vem som är ens genetiska förälder (se avsnitt 4.1.2).
Att behovet av att få fram utredning i en fråga om faderskap är
lika stort oavsett om den utpekade mannen lever eller inte talar för
att ett vävnadsprov ska kunna undersökas oavsett om den person
som provet kommer från lever eller inte. Samtidigt kan övervägas om
hänsyn bör tas till att olika intressen kan göra sig gällande i olika
situationer. Det kan i en avvägning mellan sådana intressen finnas
anledning att göra skillnad mellan det fallet att undersökningen syftar till att få ett faderskap fastställt för ett barn och det fallet att det
handlar om att häva ett sedan tidigare fastställt faderskap.
Rätten till respekt för privat- och familjeliv gäller oavsett ålder.
Europadomstolen har också lyft fram vikten av att få veta ett faderskap som en del av det skyddade området för privatlivet. Ett barns
intresse av att få faderskapsfrågan utredd har, när barnet saknat en
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far, ansetts vara så stark, att barnet har kunnat grunda ett anspråk på
att det skulle tas ett DNA-prov på en avliden och begraven mans
kvarlevor med stöd av artikel 8 i Europakonventionen.18 Eftersom
det är fråga om en avvägning av olika intressen kan inte rättsfallet tas
till intäkt för att utgången hade blivit densamma vid andra omständigheter. Domstolens praxis innebär dock att det finns en långtgående
skyldighet att utreda faderskap när det gäller individens intresse av
att kunna få fastställt ett sådant. Det finns flera avgöranden från
Europadomstolen som konstaterar att en stat måste ha effektiva
medel för att kunna utreda och fastställa faderskap (se avsnitt 4.1.2).
Regler om rättsgenetisk undersökning behöver därför utformas på
ett sätt som inte kränker envars rätt till skydd för familjeliv och
privatliv. Vid en avvägning mellan barnets och den avlidna mannens
intressen framgår det tydligt av Europadomstolens praxis att barnets
intresse av att kunna få fastställt ett faderskap väger tyngre än den
avlidna mannens eventuella motstående intressen. Utredningen anser därför att det i fråga om fastställande av faderskap finns starka
skäl att möjliggöra att en rättsgenetisk undersökning ska kunna avse
ett vävnadsprov också från en avliden man. Av den nya lagen bör det
därför framgå att domstol i ett mål om fastställande av faderskap får
förordna om rättsgenetisk undersökning på vävnad från den avlidna
mannen.
När saken gäller ändring av ett sedan tidigare etablerat faderskap
förhåller det sig annorlunda. Barnet har rätt att föra talan om hävande
eller om att en bekräftelse saknar verkan mot den som har lämnat den.
Det finns i dessa fall inte en utredningsskyldighet för socialnämnden.
Om det t.ex. efter att faderskapet är fastställt blir känt för nämnden
att det kan finnas en annan man som är far till barnet har nämnden
inte själv rätt att föra saken till domstol. Nämnden kan då, särskilt
om det är ett litet barn, försöka påverka de inblandade att frivilligt
låta genomföra en rättsgenetisk undersökning. Är barnet vuxet anses
nämnden inte ha rätt att ens verka i ärendet (prop. 1982/83:8 s. 13).
Avvägningen mellan intresset av att det rättsliga faderskapet stämmer
överens med det genetiska faderskapet och intresset av stabilitet och
förutsebarhet har här av lagstiftaren tidigare fallit ut annorlunda än
om inte något faderskap alls blivit fastställt. På samma sätt som när
det gäller utredningens bedömning i fråga om möjligheten till ny rättsgenetisk undersökning efter att faderskap fastställts genom bekräftelse
18

Jäggi mot Schweiz, (58757/00), dom den 13 juli 2006.
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eller dom som har fått laga kraft i avsnitt 10.6.2 anser utredningen
att intresset för den redan etablerade familjerättsliga tillhörigheten
är ett tungt vägande skäl mot att undersökningar ska omfatta vävnadsprov på en avliden man när det redan finns ett fastställt faderskap. Utredningen menar därför att det i ett sådant fall inte finns
tillräckliga skäl att kunna använda vävnadsprov från en avliden man
för att genomföra en rättsgenetisk undersökning. Det betyder att i
ett mål om hävande av faderskap eller mål om att en bekräftelse saknar verkan mot den som har lämnat den är det enligt utredningens
bedömning inte aktuellt att besluta om rättsgenetisk undersökning
av ett vävnadsprov från en avliden man. Detsamma gäller i ett ärende
om rättsgenetisk undersökning efter att faderskapet har fastställts
genom bekräftelse eller dom som fått laga kraft.
Sammanfattningsvis anser utredningen alltså att det bör vara möjligt för domstol att förordna om rättsgenetisk undersökning på vävnadsprov från en avliden man när det är fråga om fastställande av
faderskap. Det bör däremot inte vara möjligt när det är fråga om att
häva ett faderskap. Utredningen föreslår att det införs en bestämmelse i den nya lagen som anger att om den man som yrkandet om
fastställande avser är avliden, får domstol förordna om rättsgenetisk
undersökning på vävnadsprov från den avlidna.
10.7.6

Ett förordnande får endast meddelas
om det kan antas att mannen har haft samlag
med modern under konceptionstiden

Förslag: Ett förordnande om rättsgenetisk undersökning på vävnadsprov från en avliden man får endast meddelas om det kan antas att mannen har haft samlag med modern under den tid barnet
kan ha tillkommit.
Utredningens förslag innebär att domstol får förordna om rättsgenetisk undersökning på vävnad från den man som yrkandet om
fastställande avser, om mannen är avliden. En förutsättning för ett
sådant förordnande ska enligt utredningen vara att det kan antas att
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en genetisk koppling har betydelse för det rättsliga faderskapet. Sådan är situationen om modern har haft samlag med mannen.19 I ett
mål om fastställande av faderskap krävs nämligen inte att den som
väcker talan gör antagligt eller på annat sätt anför skäl varför just den
aktuella mannen ska anses som far. När det är fråga om att förordna
om en rättsgenetisk undersökning på vävnad från en avliden man
framstår det enligt utredningen som lämpligt att den som väcker talan
i vart fall gör gällande omständigheter som innebär att domstolen kan
anta att mannen har haft samlag med modern under konceptionstiden. Ett sådant krav innebär att det finns möjlighet att exempelvis
åberopa muntlig bevisning i frågan vid en huvudförhandling för
handläggning av rättegångsfråga eller del av saken enligt 42 kap. 20 §
rättegångsbalken (RB).20
Utredningen föreslår därför att det av lagen framgår att ett förordnande endast får meddelas om det kan antas att mannen har haft
samlag med modern under den tid som barnet kan ha tillkommit,
dvs. konceptionstiden.
I sammanhanget kan noteras att i ett mål om fastställande av
faderskap där den utpekade mannen är avliden är det dennes arvingar
som är part i målet. Arvingarna ska i sin egenskap av part ges tillfälle
att yttra sig i frågan om en rättsgenetisk undersökning innan domstolen meddelar ett förordnande om undersökning. Någon särskild
bestämmelse att arvingarna ska höras behövs därför inte. Arvingarna
kan ha betydelsefulla uppgifter för frågan om faderskap. De kan ha
information som tidigare inte varit känd för domstolen. Det kan vara
uppgifter som påverkar bedömningen om det kan antas att mannen
har haft samlag med modern under den tid som barnet kan ha tillkommit. Om arvingarna motsätter sig att vävnadsprov från den avlidna mannen används är detta inte tillräckligt för att domstolen ska
avslå en begäran. Utredningen anser att det i stället bör krävas att det
framkommer omständigheter som innebär att domstolen inte kan
komma till slutsatsen att det kan antas att modern har haft samlag
med mannen under konceptionstiden.

19

Det kan i undantagsfall även vara fråga om den situationen att mannens spermier har använts
vid en heminsemination, se avsnitt 10.5.
20
Jfr NJA 1986 s. 646.
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Domstolen ska inför ett förordnande
också göra en intresseavvägning

Förslag: Ett förordnande om rättsgenetisk undersökning på ett
vävnadsprov från en avliden man förutsätter att skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär
för den avlidna mannen eller annat motstående intresse.
Om det kan antas att den avlidna mannen har haft samlag med modern
under den tid som barnet kan ha tillkommit, menar utredningen att
en ytterligare förutsättning för en rättsgenetisk undersökning är att
domstolen gör en intresseavvägning mellan barnets intresse av att få
faderskapet fastställt och eventuella motstående intressen, så som
mannens personliga integritet och andra intressen. Det kan vara enskilda intressen, exempelvis arvingars intressen. Det kan också vara
allmänna intressen, t.ex. av att bevara en gravsättning och gravplats
orörd och intakt eller av att förtroende för hälso- och sjukvård upprätthålls. Utredningen redogör närmare för ställningstagandet i det
följande.
Först finns anledning att nämna att utredningen har övervägt ett
alternativ där i stället lagstiftaren gör en avvägning mellan de intressen
som kan komma att beröras. En sådan ordning gäller t.ex. i Finland.
De finska reglerna är i huvudsak utformade efter var ett vävnadsprov
finns bevarat.21 Det skulle bli en förhållandevis detaljerad reglering i
lag. Det kan samtidigt finnas andra omständigheter än var provet är
bevarat som påverkar intresseavvägningen. Enligt utredningen ger ett
regelverk som innebär en bedömning av domstol nödvändiga garantier för rättssäkerhet och en flexibel reglering som kan ta hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet. Utredningen föreslår därför
att domstol ska göra en intresseavvägning utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

21

Lag om rättsgenetisk faderskapsundersökning 3.6.2005/378 (5§).
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En utgångspunkt för domstolens prövning är behovet av en rättsgenetisk undersökning för utredning av faderskap. Det är i linje med
vad som gäller i dag när mannen är i livet.22 Den omständigheten att
det kan vara svårt att få tag i vävnadsprov från den avlidna mannen
eller om det är oklart om det alls finns något vävnadsprov kan samtidigt behöva beaktas av domstol vid förordnande om rättsgenetisk
undersökning. En undersökning av ett vävnadsprov kan, som utredningen redogjort för tidigare, nämligen innebära att andra intressen
än den avlidna mannens egna intressen kommer att påverkas (se avsnitt 10.7.4). Vävnad från den avlidna mannen kan finnas bevarad på
olika ställen (se avsnitt 10.7.3). Om den avlidna mannen inte har begravts eller kremerats, kan det vara möjligt att ta ett vävnadsprov på
den avlidna. Det är då i de allra flesta fall möjligt att på ett säkert sätt
identifiera den avlidna, vilket gör att det är säkert att vävnadsprovet
kommer från rätt person. Om den avlidna har hunnit begravas finns
det möjlighet att ta ett vävnadsprov från mannens kvarlevor. Med
dagens teknik är det möjligt att flera år och ibland till och med flera
årtionden efter att mannen avlidit få fram vävnad från kvarlevorna
som är i tillräckligt bra skick för att en rättsgenetisk undersökning
ska kunna genomföras. Det kan hända att kroppen inte finns tillgänglig, för att den t.ex. har kremerats eller har förstörts i en olycka, och
att det inte med säkerhet går att identifiera den avlidna. Det kan då
vara möjligt att med hjälp av ett vävnadsprov som tidigare har tagits
på den avlidna mannen genomföra en rättsgenetisk undersökning.
Beroende på var ett vävnadsprov från en avliden man finns bevarat kan ett annat intresse än den avlidnas begränsas eller till och
med skadas. Behovet av en rättsgenetisk undersökning måste därför
kunna vägas mot eventuella till barnets rätt motstående intressen.
Vid bedömningen om det är proportionerligt att förordna om en rättsgenetisk undersökning måste domstolen beakta omständigheterna i
det enskilda fallet och göra en helhetsbedömning. Det betyder att
skälen för åtgärden måste uppväga det intrång eller men det kan
innebära för den avlidna eller något annat motstående intresse för att

22

I dag görs inte någon prövning om huruvida mannen kommer att vara tillgänglig för provtagning. Om det efter att förordnande av rättsgenetisk undersökning meddelats, kommer fram
uppgifter att en möjlig far exempelvis befinner sig utomlands kan det innebära att ett förordnande om rättsgenetisk undersökning i ett senare skede medför en fråga om bevisupptagning
i det landet. Det påverkar dock inte domstolens ställningstagande i fråga om behovet av en
rättsgenetisk undersökning.
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domstolen ska förordna om en rättsgenetisk undersökning av vävnadsprov från en avliden man. Ett motstående intresse kan avse
arvingars intresse men också ett annat intresse som blir aktuellt. Det
kan vara fallet om kroppen är begravd eller provet finns i en biobank.
Det innebär att domstolen exempelvis måste ha information om det
finns ett tillgängligt vävnadsprov från mannen och i så fall var provet
finns bevarat.
Utredningen om regleringen av biobanker har redovisat bedömningen att vävnadsprover ur biobanker inte kan, och inte heller bör
kunna, lämnas ut för utredning av faderskap eller föräldraskap enligt
1 kap. 9 § FB.23 Eftersom vävnadsprov som finns i en biobank är lämnade för vissa ändamål, företrädesvis inom hälso- och sjukvård, skulle
det innebära en inskränkning av provgivarens självbestämmande och
integritet och riskera att skada förtroendet för biobankerna, och för
samhället, om vävnadsproverna kunde lämnas ut utan samtycke från
givarna i ett annat syfte än det som det samlats in för. Vävnadsprover
i en biobank är inte insamlade med information att vävnadsprovet
också kan komma att användas för att fastställa faderskap. Att inhämta samtycke för detta syfte i samband med att vävnadsprovet
lämnas skulle bli alltför kostsamt i förhållande till det fåtal fall det
skulle kunna komma att gälla framåt i tiden. Att informera om att
ett möjligt utlämnande kan bli aktuellt utan samtycke för detta syfte
riskerar enligt Utredningen om regleringen av biobanker att människor väljer bort att låta ett vävnadsprov ingå i en biobank för att
hindra att deras vävnadsprov används i en senare faderskapsutredning. Det skulle begränsa deras tillgång till bästa möjliga hälso- och
sjukvård. Enligt Utredningen om regleringen av biobanker kräver
Europakonventionen inte att biobanksprover ska kunna göras tillgängliga för faderskapsutredningar.
En utgångspunkt för Utredningen om regleringen av biobanker
har varit att vävnadsprovet i en biobank tillhör provgivaren och den
utredningen föreslår nya förbudsbestämmelser i biobankslagen. Dessa
bestämmelser avser bl.a. att förtydliga att vävnadsprover ur en biobank endast får användas i enlighet med de ändamål som biobankslagen anger. Bestämmelserna skulle därmed enligt Utredningen om

23

Se delbetänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40) och slutbetänkandet Framtidens biobanker (SOU 2018:4).

245

291

Ny lag om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap

SOU 2018:68

regleringen av biobanker ha företräde framför blodundersökningslagens reglering. Utredningens förslag bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
Europadomstolens praxis måste, enligt den här utredningen, tolkas på så sätt att staten har ett långtgående ansvar när det gäller att
tillhandahålla effektiva medel för att fastställa faderskap. Det kan
konstateras att en levande man mot sin vilja kan tvingas lämna vävnadsprov för utredning av faderskap. Skälet för detta tvång, nämligen att utreda faderskapet för att fastställa en rättslig förälder, är lika
starkt även om provgivaren är avliden. Denna utredning drar därför
inte samma slutsatser som Utredningen om en reglering av biobanker
när det gäller Europadomstolens praxis avseende möjligheten att
undersöka vävnad från en avliden man för att kunna fastställa faderskap. Med hänsyn till att domstolen i flera avgöranden framhållit att
staten har en långtgående skyldighet att tillhandahålla effektiva medel
för fastställande av faderskap anser utredningen att endast den omständigheten att ett vävnadsprov från en avliden man finns bevarat i
en biobank inte borde hindra att vävnadsprovet används för en rättsgenetisk undersökning i ett mål om fastställande av faderskap. Skälet
till utredningens ställningstagande är det redan tidigare nämnda avgörandet från Europadomstolen där det krävdes att vävnadsprov från
den avlidna mannen togs, även om det innebar att graven där kroppen
bevarades därmed öppnades upp.24 Vid en intresseavvägning mellan
att använda ett sedan tidigare lämnat vävnadsprov som bevaras i en
biobank och att en grav öppnas för att tillgängliggöra kvarlevor efter
den avlidna mannen framstår alternativet att använda ett vävnadsprov från en biobank som det minst ingripande. Användning av ett
vävnadsprov från biobanken innebär att det går att undvika ett intrång
i en grav. En liknande avvägning mellan behovet av undersökningen
och eventuella motstående intressen gör sig enligt utredningen gällande i den situationen att det inte alls finns något vävnadsprov från
den avlidna mannen, men det finns ett bevarat vävnadsprov i en biobank. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall.
När det exempelvis gäller vävnad som tagits i samband med obduktion eller vävnad som förvaras i en biobank kan det enligt utredningen
många gånger anses proportionerligt att förordna om en rättsgenetisk undersökning på vävnad från den avlidna. Om omständigheterna
24

Se Jäggi v. Schweiz, (58757/00), dom den 13 juli 2006.
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i det enskilda fallet i stället kräver att kvarlevor från den avlidna mannen görs tillgängliga genom en gravöppning är det inte självklart att
åtgärden kan anses proportionerlig. Det förutsätter i ett sådant fall
att domstolen gör en intresseavvägning mellan bl.a. hänsyn till att
graven förblir orörd och barnets rätt till familjerättslig tillhörighet.25
Om domstolen kommer till den slutsatsen att barnets rätt väger
tyngre än de motstående intressen som framkommit i det enskilda
fallet, finns förutsättning att förordna om rättsgenetisk undersökning på vävnad från den avlidna mannen.
En domstols förordnande om en rättsgenetisk undersökning av
ett vävnadsprov från en avliden man innebär att den förvaltningsmyndighet som förfogar över vävnadsprovet har att lämna ut provet.
Domstolens beslut överklagas på samma sätt som en domstols beslut
om rättsgenetisk undersökning beträffande en man som är i livet,
dvs. i samband med dom eller slutligt beslut.

10.8

Allmänt om handläggningen

10.8.1

Kommunicering och tillfälle att yttra sig

Förslag: Domstolen ska innan den meddelar ett beslut om rättsgenetisk undersökning bereda den som beslutet gäller tillfälle att
yttra sig.
Ett barn har, som framgått i tidigare avsnitt, ett intresse av att få sin
familjerättsliga status klarlagd, vilket på motsvarande sätt också
mannen har. Den möjliga fadern kan ha intresse av att inte få frågan
om faderskap utredd. På samma sätt som i dag finns skäl att bereda
den som kan komma att omfattas av ett förordnande om rättsgenetisk undersökning tillfälle att yttra sig.

25

Det finns kammarrättsavgöranden i fråga om en gravöppning för att möjliggöra DNA-undersökning av en avliden man. Kammarrätten i Göteborg fann i dom den 14 september 2011, mål
nr 5296-11, att gravöppning inte skulle ske. Kammarrätten i Stockholm fann i dom den 3 maj 2006,
mål nr 3788-05, att en begravningsnämnd inte hade haft rätt att vägra verkställa gravöppning
efter tingsrätts förordnande om rättsgenetisk undersökning av prov från en avliden man.
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Överklagande

Förslag: Lagen ska innehålla en bestämmelse om att när frågan
om rättsgenetisk undersökning handläggs enligt lagen om domstolsärenden ska det vara möjligt att överklaga beslutet särskilt.
När frågan om rättsgenetisk undersökning handlagts enligt lagen om
domstolsärenden ska det på samma sätt som gäller enligt blodundersökningslagen vara möjligt att överklaga beslutet särskilt.
Ett förordnande om rättsgenetisk undersökning på vävnad från
en avliden man ska på motsvarande sätt som om förordnandet avsett
ett prov lämnat av mannen vara möjligt att överklaga. Frågan om
rättsgenetisk undersökning i ett sådant fall avgörs inom ramen för
ett mål om fastställande av faderskap. Det innebär att beslutet får
överklagas endast i samband med dom eller slutligt beslut i målet.
10.8.3

Avskrivning

Förslag: Ett ärende om ett förordnande om rättsgenetisk undersökning får avskrivas när utlåtandet över undersökningen har
lämnats eller frågan om undersökningen har förfallit.
I de fall som frågan om rättsgenetisk undersökning har handlagts
enligt lagen om domstolsärenden bör ärendet på samma sätt som
enligt blodundersökningslagen få avslutas när utlåtandet har lämnats
till domstolen eller frågan har fallit. En regel om avskrivning ska därför finnas i den föreslagna lagen.
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Tvångsmedel och kostnad för det

Förslag: Domstol ska vid äventyr av vite få förelägga den som
avses med ett beslut om rättsgenetisk undersökning att visa intyg
över att sådant prov som behövs för undersökningen har tagits på
honom eller henne.
Om ett föreläggande vid vite inte följs får rätten besluta om
biträde av Polismyndigheten för att provtagning ska komma till
stånd. I fråga om barn under 18 år får biträde av Polismyndigheten beslutas endast om det finns särskilda skäl. Sådant biträde
får inte lämnas om det finns risk för att barnet ska ta skada av
detta.
Om kostnad för sådant biträde av Polismyndigheten har betalats av allmänna medel ska den som har varit anledningen till
biträdet betala tillbaka kostnaden till staten.
I fråga om barn ska vitesföreläggande ges vårdnadshavaren,
och återbetalningsskyldighet fullgöras av vårdnadshavaren.
Återbetalningsskyldigheten får sättas ner eller efterges, om
det finns skäl till det med hänsyn till den enskildes personliga
eller ekonomiska förhållanden.

10.9.1

Bestämmelser om vite och biträde av Polismyndigheten

Den ordning som finns i dag bör gälla även för en ny lag om rättsgenetisk undersökning. Domstol kan med stöd av blodundersökningslagen förelägga modern, barnet och den utpekade mannen att
lämna prov för att genomgå en rättsgenetisk undersökning för utredning av faderskap. Om ett prov inte lämnas frivilligt kan domstolen använda sig av hot om vite, döma ut sådant vite och använda
beslut om hämtning av polis för att lämna prov för undersökning.26
Det har tidigare ansetts finnas behov av bestämmelser om mer
effektiva tvångsmedel än vitesföreläggande för att säkerställa att en
rättsgenetisk undersökning som domstol har beslutat om blir av (se
prop. 1982/83:8 s. 9 f). En ny lag om rättsgenetisk undersökning bör
utgå från den intresseavvägning som blodundersökningslagen ger
uttryck för. Det talar för att, utöver möjligheten till vite, domstol
26

Polis kan hämta och transportera till mottagning där prov kan lämnas, jfr prop. 1982/83:8
s. 10 om att bestämmelsen också avser handräckning med själva provtagningen.
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ska få besluta om biträde av Polismyndigheten för att en provtagning
ska bli av.
Rättegångsbalken medger tvångsmedel mot parter i tvistemål i
form av vite och hämtning till rättegång (9 kap. RB). Det finns inte
där tvångsmedel som kan användas för att genomföra själva provtagningen inför undersökningen.
Eftersom en rättsgenetisk undersökning förutsätter att ett prov
tas behöver intresset av undersökningen särskilt avvägas mot skyddet
för den kroppsliga integriteten. Grundläggande bestämmelser om en
persons rättigheter finns i regeringsformen (RF) och i Europakonventionen. I 2 kap. RF finns bestämmelser om grundläggande fri- och
rättigheter. Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad
mot påtvingat kroppsligt ingrepp (2 kap. 6 § RF). Rättigheten får begränsas genom lag. Av 2 kap. 21 § RF framgår att begränsningar får
göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle samt att begränsningarna aldrig får gå utöver vad
som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett
dem. Ett salivprov enligt 28 kap. 12 a och 12 b §§ RB anses som ett
sådant kroppsligt ingrepp. Ett sådant är i allt väsentligt likadant som
ett sådant munskrapsprov som lämnas för att genomföra en rättsgenetisk undersökning för utredning av faderskap.
Det är troligen högst ovanligt att den som har hämtats till en undersökning framhärdar i att vägra medverka till själva provtagningen.
I förarbeten till den nuvarande regeln om biträde av Polismyndigheten anfördes att om en sådan undantagssituation likväl uppkommer
bör dock intresset av att faderskapet till ett barn utreds tillmätas större
vikt än den kroppsliga integriteten för den berörde. Liksom när det
gäller blodprovstagning på någon som är misstänkt för exempelvis
rattfylleri bör det på motsvarande sätt vara möjligt att få biträde av
Polismyndigheten för att få själva blodprovstagningen utförd, dvs.
att ett prov kan tas från exempelvis en utpekad man (prop. 1982/83:8
s. 10). Det prov som numera är aktuellt vid utredning av faderskap
är ett munskrapsprov. Provet kan tas av den enskilde själv under
överinseende av t.ex. en handläggare vid socialnämnden. Ett sådant
prov kan därmed anses som mindre ingripande än ett blodprov. Utredningen anser mot denna bakgrund att det även fortsättningsvis
ska finnas möjlighet för domstol att besluta om biträde av Polismyndigheten. Det bör även särskilt framgå av lagen att det krävs särskilda skäl för att besluta om biträde av Polismyndigheten i fråga om
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ett barn. Utredningen anser att biträde av Polismyndigheten inte får
lämnas om det finns risk för att barnet tar skada av hämtningen.
Utredningens bedömning innebär att en rättsgenetisk undersökning även fortsättningsvis ska kunna genomföras tvångsvis.
10.9.2

Ett återbetalningsansvar för merkostnader

Det bör finnas en bestämmelse om återbetalningsansvar för den som
orsakat det allmänna merkostnader. Har ett biträde av Polismyndigheten använts ska den som orsakat kostnaderna i dessa delar kunna
bli skyldig att återbetala sådan kostnad. En sådan reglering gäller i dag
enligt blodundersökningslagen och utredningen gör bedömningen
att det är lämpligt att skyldigheten att återbetala till staten behålls.
Sådan skyldighet ska i likhet med vad som gäller för återbetalningsskyldighet i till exempel brottmål gälla också om den mor eller man
som orsakat kostnaden är under 18 år. Om barnet inte har fyllt 18 år
ska dock betalningsskyldigheten i stället fullgöras av barnets vårdnadshavare.
Utredningen menar samtidigt att skyldigheten att återbetala kostnaden för hämtning ska kunna jämkas på samma sätt som gäller för
annan återbetalningsskyldighet till staten. Det innebär att domstolen,
på samma sätt som gäller exempelvis återbetalningsskyldighet i brottmål enligt 31 kap. 1 § fjärde stycket RB, ska ta hänsyn till personliga
och ekonomiska förhållanden när den prövar en fråga om ansvar för
återbetalning.

10.10 Kostnad för rättsgenetisk undersökning
Förslag: Kostnaden för provtagning och rättsgenetisk undersökning ska betalas av allmänna medel.
Sedan en längre tid gäller att kostnader för rättsgenetisk undersökning utgår av allmänna medel. Utredningen delar uppfattningen att
det är en lämplig ordning även enligt den nya lagen.
Beroende på om det är socialnämnd eller domstol som har tagit
initiativ till eller beslutat om den aktuella undersökningen har kost-
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naden för det allmänna fördelats på kommunen respektive över statsbudgeten. Danmark, Finland och Norge har en ordning som innebär
att den slutliga kostnaden för rättsgenetiska undersökningar som genomförs inom ramen för en myndighets eller domstols faderskapsärenden finansieras av statsbudgeten. Som redogjorts för tidigare är
det ett statligt åtagande att se till att faderskapsfrågor blir utredda.
Totalt sett är kostnaden för rättsgenetiska undersökningar inte särskilt hög. Det är lämpligt att staten står kostnaden, oavsett om det
är socialnämnden som tagit initiativ till undersökningen eller domstol som har beslutat om den.
Utredningen föreslår att staten ska stå hela kostnaden, totalt cirka
12 miljoner kronor enligt uppgift från RMV. Se närmare avsnitt 11.9.2
om utredningens överväganden hur de allmänna medlen ska fördelas.

10.11 Ytterligare bestämmelser behövs i förordning
Förslag: I en ny förordning om rättsgenetisk undersökning vid
utredning av faderskap anges att domstol och socialnämnd ska
underrätta den som ska utföra undersökningen om att sådan har
beslutats eller initierats, var den som har utfört undersökningen
ska skicka resultatet och vad som gäller om ett prov inte kan användas.
RMV ges, på samma sätt som i dag, rätt att meddela ytterligare
föreskrifter om verkställigheten av lagen om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap.
Enligt utredningen är det lämpligt att, på samma sätt som i dag, ange
regler om olika underrättelser i förordning. Det bör därför i en ny
förordning om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap anges att domstol ska underrätta den som ska utföra undersökningen om att förordnande om rättsgenetisk undersökning har
meddelats. I förordningen bör motsvarande anges när socialnämnd
tagit initiativ till undersökningen. Av förordningen bör också, så som
gäller i dag, framgå var utlåtandet över undersökningen ska skickas
och vad som gäller om ett insänt prov inte kan användas för genomförande av en rättsgenetisk undersökning.
Utredningen redovisar i avsnitt 11.8.5 överväganden och förslag
om vem som ska utföra rättsgenetiska undersökningar vid utredning
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av faderskap på uppdrag av domstol och socialnämnd. Utredningen
tar i det efterföljande avsnittet ställning till om det finns behov av regler
i den frågan och i så fall hur sådana bör utformas (se avsnitt 11.9).
Om prover för faderskapsanalys ska tas av blod eller annan substans i vilken DNA kan påvisas, är inte en fråga som bör regleras i
den nya lagen eller i den nya förordningen. DNA-analys kan numera
genomföras inte bara på blod utan även av bl.a. munskrap, vilket
tidigare redogjorts för ovan. Provtagningen bör därför inte begränsas till viss angiven substans. Det bör överlämnas åt den eller de aktörer som ska ansvara för utförandet av rättsgenetiska undersökningar
att utforma detaljerna kring provhanteringen (jfr prop. 2005/06:72
s. 77 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening
samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening). Rättsgenetiska undersökningar i faderskapsutredningar utförs enligt gällande bestämmelser vid RMV. Närmare verkställighetsföreskrifter om genomförandet av DNA-analyser och om hanteringen av vävnadsprover bör fortsättningsvis meddelas i förordning.
RMV har, med stöd av 6 § blodundersökningsförordningen, tidigare
meddelat föreskrifter för verkställigheten av provtagning m.m. Det
bör överlämnas åt RMV att även fortsättningsvis utfärda detaljföreskrifter. Särskilt bemyndigande i lagen för detta krävs inte. Däremot
föreslås, på samma sätt som tidigare, ett bemyndigande i den nya förordningen.
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11

Vem ska utföra
rättsgenetiska undersökningar
vid utredning av faderskap

11.1

Uppdraget

Utredningen ska undersöka om det är lämpligt och ändamålsenligt
att även andra aktörer än Rättsmedicinalverket(RMV) utför rättsgenetiska undersökningar i faderskapsärenden.
Om även andra aktörer ska genomföra rättsgenetiska undersökningar på uppdrag av det allmänna ingår det i utredningens uppdrag
att överväga vilka krav som ska ställas på dessa aktörer för att säkerställa rättssäkerheten i verksamheten. Utredningens uppdrag omfattar
i dessa fall, dvs. om flera aktörer ska kunna utföra undersökningar i
faderskapsärenden, att uppmärksamma att det skapas förutsättningar
för konkurrensneutralitet mellan de aktörer som ska bedriva verksamhet och att analysera hur verksamheten påverkas av att regler i
fråga om offentlig upphandling blir tillämpliga.

11.2

Olika begrepp

I den följande texten använder utredningen begreppet rättsgenetisk
undersökning. Med en sådan undersökning avses en undersökning
om huruvida ärftliga anlag finns hos barnet, dvs. att ett vävnadsprov
från barnet jämförs med ett prov från en man som eventuellt kan
vara far, för att kunna avgöra frågan om faderskap.
Det förekommer på ett par ställen i texten att utredningen i stället använder begreppet genetisk undersökning. Det är i den situationen när en undersökning omfattar en analys av de genetiska anlagen
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hos olika personer, men undersökningen inte nödvändigtvis är genomförd på initiativ av socialnämnd eller efter förordnande av domstol
för att användas i en utredning av faderskap. Genetiska undersökningar på uppdrag av det allmänna förekommer utöver i faderskapsärenden inom exempelvis migrationsärenden.
Utredningen har vidare valt att i de följande övervägandena använda begreppet aktör när bedömning görs om även andra än RMV
ska kunna utföra rättsgenetiska undersökningar i faderskapsärenden.

11.3

Det finns behov av en översyn

11.3.1

Blodundersökningsförordningen anger RMV

Av lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av
faderskap (blodundersökningslagen) framgår inte vem som får utföra en rättsgenetisk undersökning. En bestämmelse om en utförare
finns däremot i 1 § förordningen (1969:624) om blodundersökning
m.m. vid utredning av faderskap (blodundersökningsförordningen).
Förordningen anger uttryckligen att ett blodprov som avses i blodundersökningslagen ska undersökas genom RMV:s försorg. RMV är
alltså ensam utpekad utförare att undersöka sådana prov som avses i
blodundersökningslagen. Samtidigt använder socialnämnder ibland
en annan aktör för DNA-analys i ärenden där faderskap fastställs
genom bekräftelse eller dom.
Blodundersökningsförordningen anger också att ”annan undersökning rörande ärftliga egenskaper än blodundersökning” ska utföras av sakkunnig som godkänts av RMV. Detta uttryck har sin förklaring i att när blodundersökningslagen kom till var den senaste
tekniken för att utesluta faderskap baserad på att jämföra blodgrupper. Om det inte var möjligt kunde ”annan undersökning om ärftliga
egenskaper” användas. Det avsåg då till exempel utseendemässiga
egenskaper, såsom färg och form på ögon eller öronens form. Undersökningar av det slaget förekommer inte i dag och det finns inte heller
någon sådan godkänd sakkunnig enligt RMV.
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Andra aktörer erbjuder genetisk undersökning

Sedan mitten av 1990-talet utförs genetiska undersökningar med
DNA-analys. Den moderna tekniken har gjort det möjligt för fler
aktörer att erbjuda undersökningar i syfte att ta reda på om två personer bär på samma arvsanlag eller om det kan uteslutas att de är nära
släkt med varandra. Det finns sedan början av 2000-talet en aktör,
Dynamic Code AB, med ackrediterat laboratorium i Sverige som
genomför faderskapsundersökningar med DNA-teknik.1 Det finns
också laboratorier, både i Sverige och utomlands, som erbjuder genetiska undersökningar eller så kallade faderskapstest.
Flera socialnämnder har under de senaste åren uppdragit åt
Dynamic Code AB att utföra undersökning, dvs. anlitat annan än
RMV för att utföra en undersökning i ett ärende om faderskap.
Några kommuner har genomfört upphandlingar för socialnämndens
behov av tjänsten. Det rör sig både om socialnämnder i storstäderna,
men också mellanstora kommuner, sett till invånarantal, som upphandlat tjänsten.2 En tydlig anledning för socialnämnder att anlita en
annan utförare än RMV är ekonomiska skäl. Även sådant som användarvänlighet med exempelvis pedagogiska instruktioner, möjlighet till inloggning på webbplats och snabbt tillgängliga svar har betydelse.3 Sedan flera år tillbaka är alltså RMV inte ensam utförare när
det gäller undersökningar på uppdrag av socialnämnd.
11.3.3

Det finns behov av en tydlig reglering

Hur anlitandet av andra aktörer än RMV förhåller sig till blodundersökningsförordningen har en längre tid diskuterats bl.a. i kommunerna
och även betraktats som oklart.4 När förordningen kom till fanns
inte någon annan aktör än RMV som utförde blodundersökningar
för att bedöma faderskap och det var inte aktuellt att annan än myndigheten, eller av myndigheten utsedda sakkunniga, skulle utföra
undersökningar i faderskapsärenden. Det fanns inte då möjlighet att
förutse den utveckling som skett och att fler aktörer kan tillhanda1

Utredningen har särskild information om bolagets verksamhet efter ett studiebesök på laboratoriet den 23 mars 2018 och genom material som tillhandahållits från bolaget till utredningen.
2
Som till exempel Linköping, Göteborg, Malmö och nämnder i Stockholmsområdet, och även
Borås, Eskilstuna och Helsingborg.
3
Uppgift till utredningen vid besök på Familjerättsbyrån i Malmö den 12 september 2017.
4
Se t.ex. betänkandet Forensiska institutet Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och
rättspsykiatri (SOU 2006:63), s. 116
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hålla sådana undersökningar. Bakgrunden till att socialnämnder anlitar annan aktör än RMV är att det har ansetts att ett munskrapsprov
inte omfattas av förordningens reglering eftersom den tydligt anger
att RMV ska undersöka ett blodprov som avses i blodundersökningslagen. När socialnämnder anlitar annan aktör för rättsgenetisk
undersökning som genomförs efter munskrapsprov har bedömningen gjorts att det inte är fråga om ett blodprov i lagens mening.
RMV och Socialstyrelsen har i skrivelser till Justitiedepartementet
framfört att rättsläget behöver klargöras när det gäller möjligheterna
för kommuner och domstolar att vända sig till privata laboratorier för
genetiska undersökningar (Ju2005/02972/L2 och Ju2015/05398/L2).
Enligt Socialstyrelsen är lagen och förordningen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap även tillämpliga vid analyser på
annan vävnad än blod, t.ex. på munskrap. Detta eftersom namnet på
såväl lagen som förordningen talar om blodundersökning m.m. (jfr
SOSFS 2004:16). Myndigheten menar att RMV är utpekad utförare
också i dessa fall. Även RMV har bedömt att reglerna innebär att undersökningar på uppdrag av det allmänna ska utföras av myndigheten.
Det råder alltså en osäkerhet om vad dagens regler innebär i fråga
om vem som får utföra rättsgenetiska undersökningar när sådana inhämtas på initiativ av socialnämnd för utredning av faderskap. Frågan
påverkar de kommuner som behöver en rättsgenetisk undersökning
utförd i sin utredning av faderskap. Det har också betydelse för enskilda intressen som investerar i en verksamhet. I dag tillämpas blodundersökningslagen för beslut om rättsgenetiska undersökningar på
annat material än blod. Det finns behov av en tydlig reglering av vilka
möjligheterna är för socialnämnder och domstolar att vända sig till
andra aktörer än RMV för sådana undersökningar.

11.4

Utredningens utgångspunkter

11.4.1

En generell reglering där RMV ingår

En av direktiven given utgångspunkt för utredningens ställningstaganden ligger i frågan om det är lämpligt och ändamålsenligt att även
andra aktörer än RMV ska kunna utföra genetiska undersökningar i
faderskapsärenden. Det följer av uppdraget att RMV ska fortsätta att
tillhandahålla rättsgenetiska undersökningar på uppdrag av socialnämnd och domstol. Myndighetens rättsgenetiska verksamhet ska
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alltså finnas kvar, oavsett om andra aktörer ska kunna utföra undersökningar.
En central utgångspunkt för utredningen är därför att RMV:s
myndighetsuppdrag kvarstår. Det måste finnas i vart fall en aktör
som staten har gett i uppdrag att genomföra undersökningar, eftersom staten måste garantera medborgarna att rättsgenetiska undersökningar kan genomföras i syfte att utreda frågan om faderskap.
I praktiken handlar därför frågeställningen närmast om RMV bör ha
en ensamrätt att utföra rättsgenetiska undersökningar eller om även
andra aktörer, t.ex. ett laboratorium ägt av ett aktiebolag eller som
bedrivs av ett landsting, ska få utföra rättsgenetiska undersökningar
för att utreda faderskap.
En avgränsning som redan inledningsvis bör uppmärksammas är
att frågan gäller vem det allmänna ska kunna anlita för att genomföra
undersökningar där resultatet kan användas som utredning i fråga
om faderskap. Det ska lyftas fram att även andra aktörer kan bidra
med utredning i en fråga om faderskap, eftersom fri bevisprövning
gäller i Sverige. Det innebär att domstolar har att pröva den bevisning som läggs fram i ett mål om exempelvis fastställande av faderskap. Att en genetisk undersökning har genomförts av en annan
aktör än RMV innebär inte att resultatet inte får åberopas i rättegången eller att utredningen som bevis skulle sakna värde. I stället är
det upp till domstolen att värdera varje bevis som åberopas och göra
en bedömning om den utredning som åberopas är tillräcklig för att
avgöra frågan om faderskap.
Utredningens uppdrag är begränsat till när det allmänna på grund
av sina myndighetsuppgifter anlitar en aktör för att få fram tillräckligt underlag i en fråga om faderskap. Det betyder att en domstol
eller socialnämnd har bedömt att en rättsgenetisk undersökning är
nödvändig för att kunna utreda frågan om faderskap. Det handlar
om att offentliga medel används för att inhämta utredningen. Utredningens ställningstaganden påverkar inte olika aktörers, inklusive
RMV:s, möjligheter att utföra undersökningar på uppdrag av andra
än domstol eller socialnämnd, utan handlar endast om när underlag
ska hämtas in för att socialnämnd och domstol ska fullgöra myndighetsutövning.
Utredningen har att ta ställning till en generell reglering. Det gäller inte för utredningen att ta ställning till om det ska vara RMV eller
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RMV och Dynamic Code AB som utför rättsgenetiska undersökningar. Överväganden som är aktuella är om det endast bör vara en
statlig aktör som genomför rättsgenetiska undersökningar på uppdrag av socialnämnd och domstol eller om även andra offentliga eller
privata aktörer ska kunna anlitas för att genomföra sådana undersökningar.
Det innebär naturligen att det i framtiden kan komma att handla
om andra aktörer än de som i dag är verksamma. Det skulle exempelvis kunna vara en utförare vid ett svenskt universitetssjukhus eller en
utförare som kontrakterat ett amerikanskt laboratorium som underleverantör. Utredningen måste ta hänsyn till en sådan möjlighet.
11.4.2

Staten har ett ansvar för att utreda faderskap

En andra utgångspunkt för utredningen är att det offentliga åtagandet
omfattar krav på effektiva regler för att se till att varje barn har rättsliga föräldrar och att faderskap kan utredas på ett rättssäkert sätt. Avsikten med en rättsgenetisk undersökning är att den ska utgöra utredningsunderlag, för att kunna visa faderskap eller utesluta faderskap.
När ett barn inte får sin far bestämd enligt presumtionsregeln om
faderskap (1 kap. 1 § föräldrabalken, FB), ska i de fall det är aktuellt
att fastställa faderskap detta ske genom bekräftelse eller dom. Utredning i form av en rättsgenetisk undersökning i fråga om ett faderskap
är i de fall som barnet kommit till genom samlag av avgörande betydelse för faderskapet. En undersökning kan också bli aktuell när
en fråga om att häva ett faderskap aktualiserats.
Staten måste försäkra sig om att det finns rättssäkra metoder för
att fastställa vem som är far till ett barn. Vikten av att det finns effektiva medel och resurser för att utreda faderskap betonas också i
Europadomstolens praxis.5 Det betyder att det måste finnas tillräckliga, och för hela landet, tillgängliga resurser för att utredningar av
faderskap kan genomföras med tillförlitliga och rättssäkra resultat.
Det krävs därför rätt kompetens och teknisk utrustning för att tillgodose det allmännas behov av tillförlitliga analyssvar och utlåtanden om faderskap.

5

Se t.ex. Gaskin v. Storbritannien, (10454/83), dom den 7 juli 1989, Mikulic v. Kroatien, (53176/99),
dom den 2 februari 2002 och Jäggi v. Schweiz, (58757/00), dom den 13 juli 2006.
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Frågan är om detta bäst garanteras av den ordning som gäller med
RMV som ensam utpekad aktör eller om det är lämpligt och ändamålsenligt att flera aktörer, också privata företag, kan anlitas för utförandet av genetiska undersökningar.
11.4.3

Val av flera aktörer kan påverka utvecklingen positivt

Ytterligare en utgångspunkt är att en ordning med flera aktörer på
en marknad för uppdrag från domstolar och socialnämnder skulle
kunna bidra till ökad kvalitet och effektivitet. En reglering som öppnar upp för fler aktörer och skapar förutsättningar för konkurrens
har en tydlig styrka genom att det möjliggör innovation på ett sätt
som en enda verksamhet kan ha svårt att nå. Det kan avse prisdifferentiering, men gäller också framför allt användarvänlighet. Ett
exempel som några socialnämnder har lyft till utredningen är en
ökad användarvänlighet med webbsida och inloggning för snabbt
tillgängliga svarsbesked. Det finns också möjligheter att avtala om
arkivering av provsvar och tillhörande dokumentation.
Det är tydligt att andra leverantörer kan utföra rättsgenetiska
undersökningar till ett lägre pris än vad RMV kan. Så förhåller det sig
möjligen särskilt om upptagningsområdet och underlaget är större än
vad som följer av enbart svenska myndigheters behov. Att det finns
utrymme att hålla nere kostnader samtidigt som nödvändig kompetens upprätthålls talar typiskt sett för att närmare undersöka sådana
alternativ. Att flera socialnämnder uppdragit åt annan än RMV att
genomföra rättsgenetisk undersökning för utredning av faderskap
talar för en ordning med en kontrollerad marknad.6
11.4.4

Särskilda krav bör ställas på undersökningarna

En sista utgångspunkt är att utredningen i ett mål om faderskap, och
därmed också vad som gäller för rättsgenetiska undersökningar, har
stor betydelse för enskilda. Myndigheter och domstolar måste kunna
utgå från att både provhanteringen och den analys som en utförare
av en rättsgenetisk undersökning genomför är av sådan kvalitet att
6

Med en ordning med en kontrollerad marknad avses här att flera aktörer verkar i konkurrens
samtidigt som myndighet kan ha i uppdrag att säkerställa att den på marknaden tillgängliga
tjänsten uppfyller vissa gällande krav.
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resultatet är tillförlitligt. Resultatet som redovisas måste vara korrekt.
Det måste vara riktigt, inte endast givet de parametrar som har undersökts av utföraren, utan också utifrån de parametrar som är tekniskt
möjliga att undersöka (se vidare avsnitt 11.5.3). Det ska också gå att
lita på att rätt person har lämnat det prov som har blivit undersökt.
Betydelsen av undersökningen framgår också av att det allmänna
alltid bär kostnaden för dess genomförande. När en rättsgenetisk
undersökning utförs på uppdrag av domstol eller socialnämnd för att
utgöra utredning i ett faderskapsärende ska kostnaderna för provtagning och undersökning betalas av allmänna medel. Reglerna kan ses
som en naturlig och rimlig konsekvens av statens och socialnämndernas i lag fastlagda skyldighet att se till att faderskapet till barn
fastställs korrekt och fullständigt (prop. 1996/97:9 s. 151). I dag betalas kostnaden av stat och kommun och stannar också på dessa.
Utredningen har i avsnitt 10.10 föreslagit att staten ska stå hela kostnaden och att fördelning mellan statliga och kommunala medel alltså
inte ska ske.
Utredningen menar att när en rättsgenetisk undersökning efterfrågas av en domstol eller socialnämnd finns förutsättningar att ställa
särskilda krav på undersökningen och dess utförande. Det handlar
om såväl tillförlitlighet som rättssäkerhet och vikten av en enhetlig
tillämpning.

11.5

Vilka krav ska ställas på en aktör som utför
undersökningar på uppdrag av det allmänna?

11.5.1

Övergripande krav på verksamheten

Rättsgenetiska undersökningar i ärenden om faderskap har stor betydelse för enskilda och för deras familjeliv. När en rättsgenetisk
undersökning efterfrågas av en domstol eller socialnämnd finns därför enligt utredningen förutsättningar att ställa särskilda krav på
undersökningen och dess utförande. Det handlar om krav på såväl
tillförlitlighet som rättssäkerhet. I möjligaste mån måste det säkerställas att en verksamhet inte plötsligt upphör eller att dokumentation inte längre visar sig tillgänglig. Det betyder att den som driver
verksamheten behöver ha en solid grund, såväl vetenskapligt som
ekonomiskt och administrativt. Det handlar även om likvärdighet
och en enhetlig tillämpning, t.ex. på det viset att det inte ska ha någon
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avgörande betydelse var i landet barnet har sin hemvist. En rättsgenetisk undersökning ska ge samma resultat oavsett vem som utför den.
Enligt utredningen finns det några övergripande krav som en
ordning behöver säkerställa när det gäller rättsgenetiska undersökningar. Dessa är
i) förmåga att leverera korrekta utlåtanden,
ii) oberoende från såväl privata intressen som från utredande eller
beslutande myndigheter och opartiska i det enskilda fallet, och
iii) ekonomisk stabilitet.
Utifrån dessa övergripande villkor för den ordning som ska uppnås
går det att urskilja flera generella krav för en verksamhet. Dessa redovisar utredningen i det följande mer ingående.
11.5.2

Generella krav på verksamheten

En verksamhet behöver till att börja med vara dimensionerad för att
tillgodose och hantera beställningar från de myndigheter som är
behöriga att på det allmännas bekostnad inhämta utredning i ärenden
om faderskap. Det bör därför som utgångspunkt inte vara möjligt
för en utförare att neka att genomföra en undersökning. Det gäller
även möjligheten att hantera mer komplexa analyser och svårare
ärenden. En fråga om faderskap kan bli aktuell trots att prov från
mannen inte går att få fram. Det kan också visa sig att ytterligare
analyser av samma prov behöver genomföras för att kunna ge ett tillförlitligt svar. För att kunna ge ett tillförlitligt utlåtande i ett genetiskt komplext ärende måste verksamheten ha tillräcklig kompetens
för att analytiskt och biostatistiskt kunna ta hänsyn till genetiska
variationer som kan framkomma efter analys. Det kan exempelvis
vara en eller flera mutationer eller så kallade tysta alleler.7
Eftersom också undersökningar av mer komplicerad natur måste
kunna utföras och krav på rättssäkerhet ska tillgodoses behöver det
finnas en ordning som garanterar analyssvar med mycket hög tillförlitlighet i samtliga fall där domstol eller socialnämnd efterfrågar en
undersökning. Detta gäller särskilt i en situation där flera aktörer
konkurrerar. När flera möjliga utförare finns ökar det ansvar som

7

Se närmare om DNA-metoden och om genetiska markörer avsnitt 6.3.3.
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det offentliga har som beställare, dvs. ansvaret att välja den för ändamålet mest lämpliga utföraren. Den som beslutar om en undersökning
behöver i en sådan situation ha nödvändig kompetens för att kunna
säkerställa att undersökningsresultatet uppfyller kraven på tillförlitlighet, rättssäkerhet och oberoende. Det handlar om att förstå vilka
krav som bör ställas i beställningssituationen, vilket i många fall sker
när en upphandling genomförs. Det gäller också att ha resurser att
utvärdera och följa upp att kraven har uppfyllts i det enskilda fallet.
Det kan konstateras att beroende på vilket alternativ för en ordning som är mest lämplig – en statlig verksamhet eller val mellan en
statlig verksamhet och andra aktörer – behöver ett regelverk se delvis
olika ut. En vanlig metod när en verksamhet bedrivs av flera, snarare
än en central förvaltningsmyndighet, är exempelvis att genom föreskrifter ange mer detaljerade regler för verksamheten. Bestämmelser
måste dock i båda fallen skapa starka incitament så att varje utförarverksamhet uppfyller de här konstaterade övergripande kraven. Det
innebär att det finns ett behov av en reglering av området och framför allt av att närmare undersöka de generella kraven för en verksamhet som sådan.
De generella kraven som gör sig gällande beror som framgår i det
följande dels på verksamhetens karaktär, där kompetensen att genomföra en genetisk analys står i förgrunden, dels på att ändamålet med
resultatet är myndighetsutövning. De närmare kraven för en verksamhet som sådan påverkar vilka regler som behövs och möjligen
också hur de kan utformas eller vilka lösningar som kan bli aktuella.
Utredningen övergår därmed till att överväga vilka närmare generella
krav som bör gälla för en verksamhet som ska utföra rättsgenetiska
undersökningar på uppdrag av det allmänna. Samtliga har sin grund
i de övergripande kraven som redogjorts för inledningsvis.
11.5.3

Närmare om generella krav på verksamheten

Tillförlitlighet innebär mer än krav på en hög sannolikhetsgrad
Metoden med DNA-analys innebär en undersökning av cellernas
arvsmassa och en jämförelse av s.k. genetiska markörer. Det betyder
en undersökning av arvsmassan direkt, i stället för en undersökning av
indirekta egenskaper (se avsnitt 6.3.3.) Det går med hjälp av DNAanalys i många fall att utesluta en möjlig man som far till ett barn och
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det är även möjligt att beräkna sannolikheten för att en man är far
till ett barn.
RMV levererar i dag normalt sett utlåtanden med 99,999 procents
sannolikhet för ett faderskap. Det innebär att felmarginalen är 1 på
100 000. Andra aktörer kan erbjuda en något lägre sannolikhetsgrad.8
Exempelvis har Dynamic Code AB angett sin gräns för att i utlåtandet ange en man som far till ett visst barn till sannolikhetsgraden
99,99 procent.9 Det innebär att felmarginalen är 1 på 10 000. Det får
många gånger anses acceptabelt också med den nu nämnda lägre graden av sannolikhet. Samtidigt är det givetvis önskvärt med en så hög
sannolikhetsgrad som möjligt när undersökningen ska användas i en
utredning av faderskap. Det går dock inte att dra den slutsatsen att
en verksamhet för rättsgenetisk undersökning som en miniminivå ska
nå en viss förutbestämd sannolikhetsgrad. I det följande redovisar
utredningen varför bedömningen görs att det förhåller sig så.
Att metoden med DNA-analys innebär en undersökning av
genetisk information i arvsmassan behöver nämligen inte betyda att
svaret är tillförlitligt oavsett vem som driver det laboratorium som
utför undersökningen. Detta beror på flera faktorer, däribland vilka
rutiner för kvalitetssäkring den aktuella verksamheten har valt att
använda sig av. En central faktor är vilken kunskap och metodik för
biostatistiska beräkningar som tillämpas på resultatet av DNA-analyserna. Av betydelse är också den använda teknikens precision.
Den metod som ett laboratorium använder sig av kan skilja sig
från ett annat laboratoriums metod. Ett exempel på att olika metoder
kan användas är hur verksamheten säkerställer ett korrekt analysresultat. En av flera aspekter är hur laboratorieprocessens olika steg
kvalitetssäkras. RMV genomför alltid två parallella analyser av varje
prov för intern kvalitetssäkring. I vissa fall där utfallet av dessa analyser inte har blivit detsamma inhämtar myndigheten nya prover för
att verifiera provtagningen. Dynamic Code AB har i stället valt en
annan metod där kritiska moment i analysen har identifierats. Krav
har uppställts som innebär att för varje sådant moment deltar alltid två
medarbetare. Ytterligare metoder än de nu redovisade är tänkbara.
Precisionen i en DNA-analys kan skilja sig åt mellan tekniker och
hur modern tekniken är. Utvecklingen har till exempel gått mot att
8

Det går att vid en enkel sökning på webben få träff på flera aktörer som på svenska erbjuder
faderskapstest. Aktörerna anger varierande sannolikhetsgrad, från 99 till 99,999 procent.
9
Uppgift från företagets webbplats och till utredningen lämnat material den 23 mars 2018.
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fler markörer analyseras, där dagens standardteknik innebär att 15 eller
21 markörer används jämfört med 9 markörer för 15 år sedan. Det
kan också handla om sekvenseringen eller andra infallsvinklar beroende på om genetiken är komplicerad i det enskilda fallet.10
Ett annat exempel är att den databas som används för den statistiska beräkningen måste vara representativ för den del av befolkningen
som förekommer i det enskilda ärendet. Det kan särskilt behöva uppmärksammas om en utförare anlitar ett i annat land verksamt laboratorium som underleverantör. Den genetiska variationen i populationen påverkar nämligen beräkningens utfall.11
Sammanfattningsvis möjliggör utvecklingen att fler aktörer kan
uppnå en hög grad av sannolikhet i sina undersökningsresultat. Både
provhantering och provtagning är också enklare och inte lika kostsam eftersom det är tillräckligt med ett munskrap, jämfört med blodprov. Utvecklingen har medfört att fler aktörer än RMV kan utföra
genetiska undersökningar med en mycket hög sannolikhetsgrad. En
hög grad av sannolikhet är emellertid inte ett ensamt avgörande mått
för ett tillförlitligt svar på frågan om en viss man är far till ett barn.
Även vid DNA-analys finns det skillnader i metod och teknik. Det
är också möjligt att det förekommer skillnader i den statistiska beräkning som utförare använder och som utlåtanden grundar sig på.
Faktorer som t.ex. hur en kvalitetssäkrande metod kan skilja sig åt
mellan utförare har betydelse för tillförlitligheten. Det är också en
förhållandevis stor skillnad på ett svar som anger att en man med
98 procents sannolikhet är far till ett barn, jämfört med över 99 procents sannolikhet. I det förra fallet finns en möjlig felfrekvens om
två per hundra tänkbara fäder.
En verksamhet måste därför uppfylla krav på en hög grad av
sannolikhet, men också uppfylla krav på en lämplig metod och relevant teknik för DNA-analys i faderskapsärenden.
Förmåga att hantera också komplicerade ärenden
Komplexiteten av ett ärende kan ibland avgöras på förhand. Ofta går
det dock inte att förutse att det är ett genetiskt svårt ärende. Det är
många gånger först när en första analys har genomförts som det fram10
11

Med sekvensering avses någon metod för att fastställa en ordningsföljd i DNA-molekylen.
Med population avses den mängd individer som statistiken avser.
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kommer att ett ärende är komplicerat. I ett komplicerat ärende behöver ibland fler markörer än det antal som används i standardmetoden
analyseras för att ett utlåtande med en godtagbar sannolikhet för att
en viss man är far till ett barn ska kunna lämnas.12 Det kan också vara
att andra markörer behöver analyseras än de som vanligtvis används.
RMV har till utredningen uppgett att myndigheten har möjlighet att
analysera omkring 190 markörer för att minimera risken för att ett
utlåtande inte når upp till en sannolikhet på mer än 99,999 procent.
Enligt uppgift från Dynamic Code AB används 21 markörer i de
situationer då 15 markörer inte är tillräckligt.13
Av ett utlåtande framgår normalt sett inte om det har varit ett
genetiskt komplicerat ärende eller inte. Det kan finnas olika skäl till
det. Ett skäl är att det inte har betydelse om frågeställningen ändå
har besvarats med en mycket hög grad av sannolikhet. Det kanske i
sådana fall skulle leda till en onödig osäkerhet hos enskilda kring resultatet. Det intressanta för utredningen av faderskap i det enskilda
fallet är om det finns en genetisk koppling mellan barnet och en viss
man. Att det av utlåtandet inte framgår om det var ett komplicerat
ärende betyder å andra sidan att det för den domstol eller socialnämnd som ska uppfylla sin myndighetsuppgift på grund av undersökningen är svårt att värdera om exempelvis ett tillräckligt antal
markörer har använts för att kunna komma till den slutsats som redovisas i utlåtandet.
Det är också svårt att följa upp och utvärdera det resultat i form
av ett utlåtande efter en genomförd DNA-analys som domstolen
eller socialnämnden har fått del av. I de fall där själva analysen, ofta
i form av tabeller för barn, mor och man, finns bifogad kan möjligen
en van handläggare hos socialnämnden uppmärksamma att fler markörer än vanligt har använts vid undersökningen. Att det betyder att
det var ett komplicerat ärende och att utföraren därför kan ha behövt
genomföra flera analyser inför att svaret avgetts är inte tydligt, men
kan i ett sådant fall leda till ökat förtroende för utföraren i fråga. Det
är emellertid den omvända situationen som är problematisk, dvs. att
det för domstolar och socialnämnder är svårt att upptäcka om svaret,
som visserligen kan vara korrekt utifrån den metod som har använts,
12

Såvitt utredningen kunnat utröna används av flera laboratorier normalt sett 15 markörer vid
en första DNA-analys. Det kan dock variera mellan utförare vilken rutin som gäller.
13
Dynamic Code AB anger att det inte har funnits behov av att använda fler markörer än 21,
även om de har kapacitet för 30 markörer, uppgift till utredningen vid besök den 23 mars 2018.
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inte är baserat på en tillräckligt noggrann utförd analys. Det är inte
ovanligt att utlåtandet endast redovisar slutsatsen om faderskap. Så är
det vanligtvis enligt Dynamic Code AB.14 RMV uppger till utredningen
att också analysresultaten bifogas till utlåtandet. Några föreskrifter om
vilka närmare uppgifter som bör framgå av ett utlåtande finns inte.15
Det finns ett utrymme för en utförare att redovisa en genomförd
analys med en beräknad sannolikhetsgrad som är lägre i stället för
att utföra ytterligare en ny analys med fler markörer. Sannolikhetsgraden kan fortfarande framstå som hög. Väljer utföraren att redovisa ett svar där en annan utförare i stället hade valt att genomföra
ytterligare en analys med förfinad teknik, kan resultatet alltså bli
olika beroende på vilken utförare som domstol eller socialnämnd har
anlitat. Det väcker i sig starka betänkligheter. Framför allt understryker det vikten av att en utförare ska kunna hantera också komplicerade ärenden.
För värderingen av utlåtandet som bevisning kan i ett genetiskt
svårare fall vara avgörande hur utföraren redovisar slutsatserna. Det
är då viktigt att det finns en transparens om utföraren har valt att
leverera ett utlåtande i stället för att genomföra ytterligare en analys.
Det kan t.ex. vara att ange att resultatet kan bero på att ett släktförhållande kan finnas, men att resultatet också kan vara helt slumpmässigt utifrån den genetiska sammansättningen i arvsmassan. Här
finns en motsättning, eftersom sådan transparens tydliggör möjliga
brister i tillförlitligheten. Detta innebär enligt utredningen ett behov
av reglering.
Det är naturligtvis av stor betydelse att domstolar och socialnämnder utifrån resultatet förstår om det finns anledning att gå vidare i
utredningen, exempelvis genom att låta utföra ytterligare en undersökning. Behöver en ny undersökning genomföras av en annan utförare påverkar det bl.a. effektivitet och kostnader.
Utredningens utgångspunkt är att en utförare normalt inte ska
kunna neka att utföra ett uppdrag från domstol eller socialnämnd.
Domstol och socialnämnd måste därtill kunna förutsätta att ett utlåtande är tillförlitligt, också i den meningen att en annan utförare
inte skulle komma till ett annat resultat. Det betyder att ett generellt
14

Dynamic Code AB erbjuder också kommuner arkivering av prover efter analys, vilka i sådant fall kan finnas sparade.
15
Det finns dock internationella vägledningar (guidelines) som forensiska och rättsgenetiska
laboratorier ofta följer.
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krav som måste ställas är att verksamheten måste ha kompetens att
hantera också komplicerade ärenden.
En ordning måste således säkerställa att utförarens slutsats i utlåtandet är tillförlitlig. Om det inte är möjligt att ange en tillförlitlig
slutsats måste utföraren lämna sådan information till mottagaren att
en korrekt värdering av undersökningens resultat ändå kan ske.
Rutiner för att minimera risker för felaktigheter
En verksamhet måste ha rutiner och ett strukturerat arbete som
innebär att risken för felaktigheter minimeras. Det kan exempelvis
gälla lokalernas utformning och rutiner för hur bl.a. provförväxlingar
och kontaminering av prov ska undvikas. Även generella rutiner för
hanteringen, allt från provtagning till provhantering inklusive transport, måste finnas. Det kan exempelvis gälla beprövade rutiner för
att säkerställa att proverna kommer från rätt person. Det gäller också
att ett säkert system för ärendehantering och för internkontroll
måste finnas. Det är även nödvändigt med rutiner för kalibrering av
teknisk utrustning och spårbarhet av resultat och dokumentation.
Verksamheten behöver utformas så att risken för felaktigheter i
hanteringen minimeras.
Utlåtandet och stöd för att förstå svaret
En undersökning vid utredning av faderskap ska utgöra underlag för
domstol och socialnämnd i myndighetsutövning. Det är nödvändigt
att en aktör som genomför undersökningen har insikt och förståelse
för att ändamålet med undersökningen är att utgöra bevisning. Det
är t.ex. önskvärt att ett utlåtande utformas efter svenska förhållanden
och regelverk då det förekommer att den som utfört undersökningen
anlitas som sakkunnig.
Eftersom det handlar om utlåtanden som ska användas av domstolar och socialnämnder krävs att sådana är skrivna på svenska. Utlåtandena måste också kunna förklaras på svenska för den som ska
värdera utredningen. Det kan antas att även en utländsk aktör rimligen kan tillgodose sådana krav.
För att bedöma om resultatet av en undersökning ger ett tillräckligt säkert svar på frågan om en viss man är far till ett visst barn är en
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hög grad av sannolikhet för påståendet i sig inte ensamt avgörande (se
avsnitt 11.5.3 under rubriken Tillförlitlighet innebär mer än krav på en
hög sannolikhetsgrad). Det finns skillnader av betydelse som kan påverka
värderingen av det bevis som utlåtandet utgör vid myndigheten. Detta
gäller inte minst när det har varit fråga om genetiskt komplicerade
ärenden, vilket berörts ovan. För att förstå sådana skillnader behöver
den som ska bedöma undersökningens resultat ha kunskap om genetik och statistiska beräkningar. Det kan inte förutsättas att sådan
kunskap finns inom domstolar och socialnämnder.
Ett generellt krav på verksamheten måste därför vara att ett utlåtande ska utformas på ett sådant sätt att domstol och socialnämnd
kan förstå dess innehåll och värdera resultatet.
Integritetsskydd
En rättsgenetisk undersökning utgörs av en DNA-analys för att utreda faderskap (eller annat släktskap) mellan olika individer. Undersökningarna innefattar genetisk information. Sådan kan innehålla integritetskänsliga uppgifter som t.ex. avslöjar biogeografiskt ursprung.
De genetiska markörer som studeras närmare i analysen förekommer
dock i de delar av DNA-kedjan som, enligt nuvarande kunskap, inte
har någon egentlig funktion. Analyserna utgör således genetiska
undersökningar av DNA som saknar information om genetiska anlag,
dvs. det finns normalt sett inte någon kodning för mänskliga egenskaper i dessa genetiska markörer. Det kan dock vara möjligt att utläsa
ett ursprung.16 Personuppgifter som förekommer i ärenden om faderskap eller annat släktskap är i hög grad integritetskänsliga. Bland de
uppgifter som registreras i ärenden om faderskap finns uppgifter om
provgivarens namn och personnummer, uppgift om uppdragsgivaren
och svar på frågeställningen om faderskap.
Eftersom såväl personnummer som genetiska uppgifter är särskilt
integritetskänsliga uppgifter är ett starkt skydd för sådana uppgifter
mycket viktigt. Det finns ett generellt regelverk genom bestämmel-

16

De markörer som analyseras ger viss information om t.ex. ursprung, men inte egenskaper
eller sjukdomar.
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serna i dataskyddsförordningen.17 Den gäller för aktörer inom EU
som hanterar personuppgifter i sin verksamhet.18 Det finns därutöver
för vissa verksamheter särskilda regler att förhålla sig till, ibland utformade för vissa myndigheter. I förhållande till det allmänna har
också var och en ett grundlagsstadgat skydd mot betydande intrång
i den personliga integriteten som innebär kartläggning eller övervakning av den enskildes personliga förhållanden.
Det finns alltid risker kopplade till integritetskänsliga uppgifter
och hanteringen av lämnade prover samt bevarande av dem. De rättsgenetiska undersökningar som RMV genomför är emellertid i detta
hänseende en noga reglerad verksamhet, för vilken gäller både sekretessbestämmelser och dataskyddsregler. Det finns ett förslag om
förstärkta regler på så vis att när myndigheten behandlar personuppgifter ska utöver dataskyddsförordningens regler även bestämmelser i en för RMV särskild datalag gälla.19 Enligt uppgift från RMV
hanterar myndigheten också uppgifter om avlidna personer på motsvarande sätt.
Dataskyddsförordningen är tillämplig även i privat verksamhet.
Någon särskild sekretessregel enligt lagen (2009:400) om offentlighet och sekretess (OSL) finns däremot inte för utförare av genetiska
undersökningar.
Det är utredningens uppfattning att det är av stor vikt att en aktör
kan garantera en korrekt hantering av personuppgifter och att en aktör
uppnår samma skydd som dataskyddsförordningen. Det finns således
starka skäl att se närmare på integritetsskyddet för enskilda vid en
ordning där även andra aktörer utför undersökningar. Detta utesluter
inte att fler aktörer ska kunna anlitas på uppdrag av det allmänna. Ett
stärkt integritetsskydd skulle kunna åstadkommas exempelvis genom
att reglera en tystnadsplikt i lag, i vart fall för verksamheter i Sverige.20
När det gäller hanteringen av personuppgifter gäller för aktörer inom
EU och EES också dataskyddsförordningen. För aktörer som sänder

17

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
18
Undantag finns, se t.ex. artikel 2 dataskyddsförordningen, såsom för försvarsverksamhet
eller för rikets säkerhet, i verksamhet av särskilt viktigt allmänt intresse och liknande.
19
Se avsnitt 6.4.4 Dataskydd vid myndigheten, bl.a. om 25 kap. 1 § lagen (2009:400) om offentlighet och sekretess och om förslaget om en särskilt anpassad dataskyddsreglering för myndigheten (se SOU 2017:80).
20
Jfr 15 kap. socialtjänstlagen (2001:453) om tystnadsplikt i enskild verksamhet.
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prover för analys utanför EU och EES är inte givet att samma eller
ens liknande regler om dataskydd gäller.
En slutsats i denna del är att ett krav på en aktör är att den kan
garantera motsvarande nivå av integritetsskydd som gäller inom EU.
Effektivitet
De flesta undersökningar som utförs i dag utgår från att tre prov
analyseras (från barnet, modern och en man), vilket resulterar i ett
utlåtande. Det är utifrån RMV:s statistik få fall som tar längre tid än
sju dagar att behandla. Dynamic Code AB har liknande genomströmningstider, med möjlighet att få tillgång till svaren genom inloggning via företagets webbplats.
Att tillgängligheten av svar kan ske på några dagar är fullgod för att
täcka det behov som domstolar och socialnämnd har.21 Det är däremot problematiskt om längre handläggningstider uppstår. Faderskapsärenden ska handläggas skyndsamt.22
Kostnaden hos Dynamic Code AB är cirka 3 900 kronor för ett
faderskapsärende. Det finns även aktörer som marknadsför sig på
olika webbplatser, t.ex. pappatest.se, som erbjuder faderskapsundersökningar med ett pris från 1 200 kronor. Verksamheten avseende
genetiska undersökningar är avgiftsfinansierad hos RMV. Den taxa
som myndigheten tillämpar medför normalt en kostnad om cirka
5 000 kronor för ett faderskapsärende.
Själva laboratorieprocessen är i huvudsak standardiserad. Samtidigt
gäller att metod och beräkningar är avgörande för resultatets tillförlitlighet. Det innebär att det är möjligt att hålla nere kostnaderna,
särskilt om ett urval till sådana ärenden som inte kräver mer än en
analys med de vanligaste markörerna kan ske.23 Som utredningen har
beskrivit tidigare är det samtidigt många gånger inte möjligt att i
förväg veta om ett ärende är genetiskt komplicerat. De ärenden som
tar längre tid kan å andra sidan kräva en del extra resurser. Det krävs
kompetens, en större mängd ärenden och erfarenhet för att kunna
identifiera komplexitet. Det gäller därmed framför allt för analysen,
21

RMV anger 5 arbetsdagar i median. Dynamic Code AB anger svar, vanligtvis, inom en vecka.
Se 2 kap. 8 § FB om att utredningen ska bedrivas skyndsamt. Den ska vara slutförd inom ett
år från barnets födelse, om inte särskilda skäl föranleder annat, HSLF-FS 2017:49, s. 13.
23
Jfr EU domstolens dom den 3 mars 2011 i mål C-437/09 AG2R Prévoyance mot Beadout
Pére er Fils SARL.
22
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exempelvis när det är en mer komplicerad frågeställning. Det kan
också vara fallet om prov inte finns tillgängligt från en av de inblandade. Den man som är den tänkbara fadern kanske inte har möjlighet
att lämna ett prov och därför undersöks i stället om en släkting till
mannen, som då frivilligt lämnar ett prov, har genetiska markörer som
stämmer med de ärftliga anlag som barnet bär på.24 Det kan också
handla om administrativt arbete som krävs, t.ex. för att överhuvudtaget få in prover eller i situationer där ett nytt prov, eller flera, behöver tas för att analysen ska kunna genomföras.
Kostnaden för en rättsgenetisk undersökning måste vara rimlig.
En princip som bygger på att även genetiskt komplicerade ärenden
ska resultera i en hög grad av sannolikhet för ett faderskap, om detta
inte kan uteslutas, utan att det på ett dramatiskt sätt påverkar kostnaden är önskvärt. Det är enligt utredningen lämpligt att kollektivet
betalar för enstaka svårare ärenden.
11.5.4

Slutsatser om vilka krav som ska kunna ställas

Utredningens slutsats är att en aktör som anlitas av det allmänna måste
uppfylla vissa krav för att kunna komma ifråga. Utföraren behöver
vara ekonomiskt stabil och verksamheten kvalitetssäker. Utföraren
måste ha förmåga att hantera beställningar i rimlig tid och leverera
tillförlitliga analyssvar. Utföraren ska ha förmåga att genomföra också
genetiskt komplicerade analyser, alternativt redovisa vad utlåtandet är
baserat på. Det är då inte tillräckligt att ange en sannolikhetsgrad.
För rättssäkerheten är utarbetade och beprövade rutiner som minimerar risker för felaktigheter nödvändigt. Det gäller för såväl själva
DNA-analysen som provhantering, ärendehantering och den biostatistiska beräkningen. Verksamheten måste vidare omfatta ett integritetsskydd, motsvarande en EU-rättslig nivå. Det måste också finnas
kapacitet att förklara utlåtanden, för att en värdering av dessa som
bevis ska kunna ske. Därutöver måste kostnaden för ett ärende vara
rimlig.

24

Det kan t.ex. bero på att mannen är avliden eller befinner sig permanent i ett annat land och
inte går att få kontakt med.
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11.6

Behovet av uppföljning
för att garantera rättssäkerheten

11.6.1

Ackreditering är inte tillräckligt
– ytterligare garantier behövs

SOU 2018:68

Om flera aktörer kan utföra undersökningar på uppdrag av domstol
eller socialnämnder finns anledning att överväga om det kräver en
ordning för tillsyn eller uppföljning av verksamheten. En reglering
skulle också kunna omfatta krav på tillstånd för att driva verksamhet.
Sådana krav kan innebära begränsningar för att etablera en verksamhet eller andra konkurrensbegränsningar, och måste därför övervägas
även ur det perspektivet. Ytterligare en aspekt handlar om organiseringen av en tillsynsverksamhet, det är nämligen inte tydligt vem och
hur tillsyn skulle bedrivas. Om det finns behov av en tillstånds- eller
tillsynsordning måste en sådan reglering således utformas på ett sätt
som skapar konkurrensneutrala förhållanden för flera aktörer, som
utgångspunkt på den europeiska marknaden.
Det ackrediteringsförfarande som Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll (Swedac) tillhandahåller utgår från en viss verksamhets val av metod, rutiner och riktlinjer. Det innebär att en ackreditering inte omedelbart kan anses ersätta ett behov av tillsyn. Det har också
tidigare konstaterats att externa gransknings- och tillsynsmöjligheter
som finns av de bedömningar som RMV gör genom utlåtanden är
begränsade.25
Det finns för närvarande bara ett företag som utför faderskapsundersökningar i Sverige och som har ett laboratorium som är ackrediterat av Swedac för genetik.26 RMV har ett laboratorium som är
ackrediterat för rättsgenetik. Det finns dock flera aktörer som erbjuder faderskapstester där prov sänds för DNA-analys utomlands.
En ackreditering är samtidigt en viss garanti för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs, såtillvida att det innebär att en verksamhet blir granskad, bedömd och bekräftad enligt en internationell
25

Detta anger t.ex. Riksrevisionen i Stödet till polisens brottsutredningar (2004:27) se även betänkandet Översyn av den rättsmedicinska verksamheten (SOU 2006:103). Kvalitetskontrollen
sägs bl.a. handla om att ta hjälp av utomstående expertis för att utvärdera olika delar av verksamheten, använda sig av kollegiala granskningar s.k.peer-review-granskningar, eller att göra
en systematisk uppföljning av myndighetens utlåtanden.
26
Det finns två privata företag med laboratorium ackrediterat av Swedac, men bara ett av företagen utför faderskapsundersökningar (Dynamic Code AB).
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standard.27 Enligt aktuell standard för ackreditering ska en för ändamålet lämplig metod användas. Efter att en verksamhet har blivit ackrediterad följer Swedac regelbundet upp och granskar den, också genom
platsbesök. Det handlar samtidigt om att kvalitetssäkra processer
snarare än kvalitativa krav vad gäller innehållsmässiga bedömningar.28
En ackreditering bedömer inte om resultaten av den process som
är aktuell är korrekta. En väl kvalitetssäkrad process leder samtidigt
naturligen ofta till ett riktigt resultat, förutsatt att en lämplig process
är vald. När det gäller exempelvis utlåtanden om sannolikheten för
att en man är far till ett barn är det inte själva analysresultatet från
en laboratorieprocess utan slutsatserna som kan dras av resultatet,
och som redovisas i utlåtandet, som utgör underlaget i utredningen
av faderskap. Det kan därmed inte anses tillräckligt med enbart ett
krav på ackreditering.
RMV:s ackreditering omfattar den statistiska beräkningsmodell
som myndigheten tillämpar. Det behöver alltså inte vara fallet med
andra aktörer. Standarden föreskriver att en lämplig metod för ändamålet ska användas. Inom ramen för det avgör alltså aktören vilken
metod som ska tillämpas. Dynamic Code AB har bl.a. metoden
släktskapsanalys inom ackrediteringen.
En ackreditering hos Swedac är inte ensamt tillräckligt för att
garantera tillförlitlighet och rättssäkerhet i samband med genomförandet av en rättsgenetisk undersökning. En ackreditering är inte
heller detsamma som tillsyn eller tillståndspliktig verksamhet, utan
ett instrument för att underlätta handel på den gemensamma marknaden. En ackreditering kan därmed enligt utredningen inte ersätta
en självständig granskning i form av tillsyn eller en på annat sätt
oberoende utvärderande uppföljning.
11.6.2

En särskild ordning för tillsyn behövs inte
om RMV är ensam aktör

Dagens ordning med myndighetsstyrning och regleringsbrev är generellt sett tillräcklig för att säkerställa rättssäkerheten i ärendehanteringen hos RMV. Myndigheters verksamhet står vidare under tillsyn av
27

Ett ackrediterat laboratorium ska uppfylla kraven i ISO/IEC 17025:2017, Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier. En svensk utgåva har antagits i maj 2018,
SS-EN ISO/IEC 17025:2018.
28
Jfr Statskontoret (2016), Myndighetsanalys av Rättsmedicinalverket, 2016:6 s. 49.
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Justitieombudsmannen (JO) och som statlig myndighet är RMV:s
verksamhet också underkastad Justitiekanslerns (JK) tillsyn. Den
grundlagsfästa offentlighetsprincipen och även meddelarskyddet innebär också en garanti för transparens på ett sätt som inte helt enkelt
skulle kunna införas för verksamhet i ett privat företag. Den insyn i
verksamheten som reglerna om offentlighet innebär, t.ex. genom
rätten att ta del av allmänna handlingar, utgör ett incitament för utföraren att upprätthålla exempelvis krav på likabehandling. Det utgör
dessutom en möjlighet till granskning av verksamheten från enskilda
och från medier.
Utredningen gör därför bedömningen att det inte krävs en särskild ordning för tillsyn om RMV är ensam aktör.
11.6.3

En särskild ordning för tillsyn behövs om andra aktörer
ska kunna anlitas av domstol och socialnämnd

Eftersom det är av stor vikt att undersökningar som utförs på uppdrag
av det allmänna är tillförlitliga kan det enligt utredningen behövas en
mer kvalitativt inriktad tillsyn. För RMV:s del skulle en sådan ordning
i så fall gälla antingen i stället för den styrning som nu sker, utöver
författningsregleringen om rättsgenetisk undersökning, dels genom
myndighetsinstruktion, dels regleringsbrev eller som komplement.
Tillsyn innebär en verksamhet som avser självständig granskning
för att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller krav som följer av
författningar och vid behov kan leda till beslut om åtgärder som
syftar till att åstadkomma rättelse av den objektsansvarige.29 Den
myndighet som i dag besitter tillräcklig kompetens för att utöva en
tillsyn är RMV. Någon annan myndighet med kompetens inom
området för faderskapsundersökningar finns inte. För att garantera
trovärdigheten i tillsynen bör sådan utföras av ett organ som är självständigt från den verksamhet som tillsynen riktas mot. Enligt utredningen är det inte en önskvärd ordning där en aktör, i det här fallet
RMV, som själv utför undersökningar även utövar tillsyn över sin
egen verksamhet och andra aktörer. Det förekommer visserligen att
myndigheter, när det bedöms finnas skäl för det, ansvarar för både
drift och tillsyn av en verksamhet.30 I sådana fall krävs att den för
29

Se regeringens skrivelse, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn Skr. 2009/10:79, s. 16.
Det förekommer ibland i exempelvis kommunal verksamhet, även om kommuner ofta inrättar olika nämnder inom den kommunala organisationen för att skilja drift från tillsyn.
30
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tillsynsverksamheten nödvändiga självständigheten garanteras genom
en tydlig åtskillnad av ansvaret för drift och tillsyn inom organisationen. Med hänsyn till att RMV verkar i konkurrens med andra
aktörer när myndigheten utför uppdrag vid sidan av sina uppgifter
som ansvarig för rättsgenetisk verksamhet kan det inte anses lämpligt att RMV utövar tillsyn.
Eftersom RMV enligt instruktionen har ansvar för rättsgenetisk
verksamhet är myndigheten inte en lämplig tillsynsmyndighet för
det fall att en sådan ordning krävs om fler aktörer ska kunna genomföra rättsgenetisk undersökning på uppdrag av domstol och socialnämnd. RMV har inte heller erfarenhet av tillsynsarbete, varför det
skulle bli ett nytt verksamhetsområde. Det är enligt utredningen inte
motiverat att ändra myndighetens inriktning.
Inte heller ser utredningen att det finns klara förutsättningar för
någon annan myndighet att utöva tillsyn. Skälet är att det saknas tillräcklig kompetens på området rättsgenetik hos nu befintliga myndigheter. Det kan konstateras att Socialstyrelsen visserligen sedan
tidigare har erfarenhet av tillsyn. Socialstyrelsen har dock inte längre
någon tillsynsverksamhet utan endast föreskriftsrätt. Myndigheten
har inte någon specialkompetens på området.
En myndighet som har erfarenhet av tillsyn är Inspektionen för
vård och omsorg, (IVO). Myndigheten utövar bl.a. regelbunden tillsyn över vissa verksamheter som hanterar mänsklig vävnad och celler
(vävnadsinrättningar). Sådan verksamhet är också tillståndspliktig.31
Myndigheten har således erfarenhet av liknande område, men precis
som i fråga om Socialstyrelsen saknas specialistkompetens på det
aktuella området, eftersom det inte är fråga om hälso- och sjukvård
eller socialtjänst. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
(MFoF) har särskild familjerättslig kompetens och föreskriftsrätt
för socialnämndens verksamhet. Myndigheten har också erfarenhet
av tillsynsverksamhet eftersom myndigheten både auktoriserar och
utövar tillsyn, men inom adoptionsområdet. MFoF har dock inte erfarenhet och kompetens på området för rättsgenetik eller laboratorieanalys. Nationellt forensiskt centrum (NFC) har erfarenhet av DNAanalyser, om än för profilering och i huvudsak inom ramen för förundersökning. NFC anlitar dock ibland RMV för just rättsgenetisk
31

Se lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader
och celler, vävnadslagen, och förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler.

277

323

Vem ska utföra rättsgenetiska undersökningar vid utredning av faderskap

SOU 2018:68

verksamhet. NFC har inte erfarenhet av tillsyn. Det finns således
inte någon myndighet som det ligger nära till hands att utöka uppdraget för.
Om en ordning för tillsyn över faderskapsärenden inrättas skulle
enligt utredningens bedömning IVO eller MFoF möjligen ändå kunna
vara en sådan myndighet. Det förekommer att myndigheter får utökade uppdrag. I nu aktuellt fall skulle den nya verksamheten vara
av annan karaktär än myndighetens övriga. En förutsättning för att
tillföras ett tillsynsuppdrag på området för rättsgenetiska undersökningar är dock att myndigheten tillförs resurser, särskilt i form
av biostatistisk kompetens och insikt i rättsgenetisk verksamhet.
Om en ordning för tillsyn över rättsgenetiska undersökningar för
utredning av faderskap inrättas, skulle således en ny myndighet behövas för ändamålet eller skulle möjligen en befintlig myndighet få
ett utökat uppdrag. Det behöver i sammanhanget också beaktas den
komplikationen att en svensk tillsynsmyndighet skulle kunna ställas
inför att utöva tillsyn på verksamhet utanför riket, inklusive aktörer
som ligger utanför EU.
Som framgått tidigare finns det enligt utredningen inte ett behov
av en särskild ordning för tillsyn när det gäller RMV:s rättsgenetiska
verksamhet. Det finns dock ett tydligt behov av en kvalitativ uppföljning av andra aktörers verksamhet och framför allt av att kunna
säkerställa rättssäkerheten. Det är dock svårt att se en lösning som
innebär en tillsyn för andra aktörer. Det talar mot en ordning där domstol och socialnämnd ska kunna anlita även andra aktörer än RMV.
Att någon ny ordning för tillsyn inte behövs om RMV ensamt utför
rättsgenetiska undersökningar, talar för att det är enbart RMV som
bör utföra sådana undersökningar på uppdrag av det allmänna.

11.7

Ekonomiska aspekter

11.7.1

Fler aktörer ger ett lägre pris lokalt

En ordning som utgår från fler än en aktör och som skapar förutsättningar för en ökad konkurrens, kan bidra till ökad effektivitet. Kostnaden för uppdragsgivaren kan bli lägre, om fler aktörer konkurrerar
om att utföra undersökningar. Som framgått tidigare är också kostnaden för ett ärende där undersökningen omfattar tre prov (barnet,
modern och en man) i dag lägre hos exempelvis Dynamic Code AB
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än den taxa som RMV tillämpar (se avsnitt 11.5.3 under rubriken
Effektivitet).
Majoriteten av de undersökningar som utförs på uppdrag från det
allmänna är initierade av socialnämnd. Det är därmed främst socialnämnderna som kan få lägre kostnader för undersökningar (för närvarande drygt 1 000 kronor per ärende). För att få en uppfattning om
storleksordningen för den kommunala budgeten beror det såklart på
antalet undersökningar som den aktuella socialnämnden bedömer att
den behöver hämta in. I Göteborg finns den socialnämnd som har den
sett till antalet faderskapsutredningar mest omfattande verksamheten
i landet. Under 2017 inhämtade nämnden omkring 100 analyser i de
600 ärenden som följde det s.k. MF-protokollet.32 Det betyder, om
en beräkning utgår från en schabloniserad minskning av kostnaden
på 1 000 kronor, en besparing i dessa ärenden på 100 000 kronor. Näst
störst sett till antalet faderskapsutredningar är Malmö, som 2017
också tog initiativ till omkring 100 undersökningar.33 Att genomföra
en upphandling innebär å andra sidan en utgift för kommunen, som
dock kan slås ut över flera år. De avtal som utredningen har tagit del
av har i flera fall löpt på ett år i taget, med möjlighet till förlängning.
11.7.2

RMV har förmåga att tillgodose det allmännas behov

Det genomförs varje år ett begränsat antal genetiska undersökningar
i faderskapsärenden i Sverige. Andelen ärenden i förhållande till befolkningsmängden har i stort sett varit densamma under flera decennier, omkring två procent.34 Även om befolkningen har ökat de
senaste åren är det rimligt att anta att volymen undersökningar måste
vara väsentligt högre för att antalet undersökningar skulle vara tillräckligt för att det ska vara ekonomiskt lönsamt för ett större antal
aktörer att konkurrera om uppdragen, givet den investering som krävs
i kompetens och utrustning.35 Detsamma gäller sannolikt för att det
32

Uppgift till utredningen från socialförvaltningen Göteborgs kommun, de senaste tre åren har
socialnämnden där tagit initiativ till omkring 90 till 100 ärenden per år.
33
Nämnden godkände 4 054 faderskapsbekräftelser det året. Uppgift till utredningen från socialförvaltningen i Malmö kommun. Åren 2015, 2016 och 2017 togs initiativ till nära 100 undersökningar per år. Enligt uppgift från Nacka kommun tar socialnämnden initiativ till omkring
tio undersökningar per år.
34
RMV (2001), Om faderskap och rättsgenetiska undersökningar – teknikutveckling, organisation
och resultat, rapport 2001:2. Statistik till utredningen från RMV den 17 augusti 2017. Även RMV
(2017), Årsredovisning 2016 och RMV (2018), Årsredovisning 2017.
35
För aktörer som sänder prover utomlands finns i de flesta fall inte samma investeringskostnad.
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sammantagna behovet av rättsgenetiska undersökningar hos domstolar och socialnämnder skulle vara så stort att de skulle behöva vända
sig till fler än en utförare. Anledningen till att socialnämnder i dag
anlitar en annan aktör än RMV är framför allt en kostnadsfråga. Det
handlar inte om att RMV skulle sakna kapacitet att utföra vad som
efterfrågas.
Tillsammans med privata uppdragsgivare finns å andra sidan antagligen ett tillräckligt underlag för att det ska finnas ett ekonomiskt
utrymme att driva en affärsverksamhet. Det visar om inte annat den
omständigheten att det alls finns andra aktörer vid sidan av RMV:s
rättsgenetiska uppdragsverksamhet. En offentlig uppdragsgivare kan
för en sådan verksamhet vara betydelsefull, även om den ensam inte
skulle vara tillräcklig för att få lönsamhet. Det är rimligt att utgå från
att betalningsförmåga finns hos en offentlig uppdragsgivare och det
kan också ge ett renommé att få leverera till myndighet och skapa
trovärdighet hos andra kunder. Det är därmed inte orimligt att utgå
från att det också i framtiden kan finnas ett affärsmässigt intresse
från andra aktörer att utföra rättsgenetiska undersökningar på uppdrag av socialnämnd och domstol.
Behovet från det allmännas sida, vilket är utredningens fokus, torde
dock kunna tillgodoses av en aktör. Antalet nyfödda barn per år har de
senaste åren varit förhållandevis konstant, omkring 115 000 barn.36
Det allmännas behov sett till antalet undersökningar under överskådlig
tid bör således kunna förväntas tillgodoses av RMV.
11.7.3

De ekonomiska effekterna är svårbedömda

För kommuner är de ekonomiska förutsättningarna mycket viktiga.
Om det inte längre skulle vara möjligt att anlita annan aktör än RMV
finns en risk att det skulle bli dyrare för de socialnämnder som i dag
inte anlitar RMV. Enligt RMV:s bedömning kommer emellertid kostnaden, och därmed den avgift som myndigheten tar ut, sjunka om fler
ärenden handläggs hos myndigheten. Att RMV skulle pekas ut som
ensam utförare behöver alltså inte innebära att det i förlängningen
blir dyrare för kommunerna. Bedömningen är i stället att, sett över
tid, det är troligt att avgiften skulle bli något lägre om endast RMV
36

SCB (2017) Befolkningsstatistik. 2013 föddes 113 000 barn, 2014 resp. 2015 föddes knappt
115 000 barn, 2016 föddes 117 000 barn och 2017 föddes 115 000 barn.
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utförde undersökningar på uppdrag av det allmänna. Skälet är att RMV
har vissa fasta kostnader, oavsett antalet ärenden. Enligt uppgift från
myndigheten har andelen ärenden som är mer resurskrävande ökat
på senare år samtidigt som antalet ärenden totalt sett har minskat.
Det innebär att om RMV framöver kommer att genomföra samtliga
rättsgenetiska undersökningar för utredning av faderskap kommer
kostnaden per ärende att minska jämfört med i dag. Detta eftersom
fler ärenden betalar för de fasta kostnaderna och andelen ärenden
som kräver mer resurser kommer att minska. Om samtliga undersökningar genomförs vid myndigheten har RMV uppskattat att avgiften för en undersökning kommer att hamna i paritet med kostnaden
för att anlita en annan aktör.37 Därmed är de ekonomiska effekterna
enligt utredningen svårbedömda på längre sikt.
Det behöver också ur ett mer snävt ekonomiskt perspektiv göras
en bedömning, företrädesvis på lite längre sikt, om det är samhällsekonomiskt fördelaktigt med fler än en aktör. Skälet är att en ordning med flera aktörer medför ett behov av uppföljning av de krav
som måste ställas för att garantera tillförlitlighet och rättssäkerhet.
Det innebär en kostnad att inrätta och driva tillstånds- och inspektionsverksamhet. En sådan verksamhet medför också ofta att en tillsynsavgift tillkommer till priset för tjänsten.38 Det kostar också att
svara upp mot bedriven tillsyn. Även de resurser som krävs för att
genomföra fullgoda upphandlingar och en uppföljning av dessa från
kommunal sida behöver beaktas vid en samlad bedömning av de ekonomiska effekterna för det allmänna.
Enligt utredningen utgör de kortsiktiga ekonomiska aspekterna
inte ett tungt vägande skäl för att flera aktörer ska tillåtas. Detta
eftersom bedömningen görs att kostnadseffekten för det allmänna
som helhet kommer att påverkas negativt om fler aktörer ges möjlighet att på uppdrag av socialnämnd och domstol genomföra rättsgenetiska undersökningar.

37
38

RMV sänkte taxan 2014, som sedan dess legat på samma nivå.
Tillsyn bör i normalfallet finansieras genom avgifter, se t.ex. Skr. 2009/10:79 s. 19.
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11.8.1

I statens regi eller en kontrollerad marknad

SOU 2018:68

Uppdraget innebär enligt direktiven att utredningen har att ta ställning till två huvudsakliga möjligheter. Den första är att RMV är ensam
utförare av sådana rättsgenetiska undersökningar som inhämtas på
initiativ av socialnämnd eller efter beslut av domstol. Det betyder en
ordning som innebär att staten garanterar undersökningarnas kvalitet och oberoende genom att driva en laboratorieverksamhet i egen
regi. Den andra möjligheten är att även andra än myndigheten kan
vara utförare av sådana undersökningar för utredning av faderskap.
Det betyder en ordning som utgår från en kontrollerad marknad där
upphandling säkerställer undersökningarnas kvalitet och oberoende.
Bedrivs verksamheten fortsatt endast hos RMV behöver en reglering tydliggöra att lagstiftaren har gjort avvägningen att verksamhet i
statens regi är att föredra. En av de mer framträdande fördelarna är
att därigenom åtar sig staten ett direkt ansvar att garantera verksamheten, inklusive ekonomisk stabilitet genom tillräcklig finansiering.
Om det är lämpligt och ändamålsenligt att även flera aktörer kan
anlitas av domstolar och socialnämnder behöver tydliga krav för
verksamheten som sådan ställas, för att garantera säkra analyser och
tillförlitlighet, opartiskhet och integritetsskydd. Möjligheten och
förmågan hos Sveriges domstolar och socialnämnderna att som
beställare utforma sådana krav är svårt att göra en prognos om, men
kan antas variera. Mot bakgrund av att den tekniska och metodologiska utvecklingen av rättsgenetiska undersökningar fortgår är det
samtidigt varken möjligt eller lämpligt att i detalj genom författning
reglera hur en verksamhet ska bedrivas.39 En ordning får i stället utgå
från vad som kan beskrivas som en kontrollerad marknad, med bl.a.
ackreditering som verktyg, och upphandling. Swedac:s ackreditering
utgör därvid en åtgärd för att säkerställa att en genetisk undersökning som erbjuds på marknaden genomförs med en för ändamålet
lämplig metod. Den som uppdrar åt en utförare att genomföra en
undersökning kan välja att kräva att laboratoriet som genomför
undersökningen är ackrediterat. Det betyder att relevanta krav på
verksamheten i första hand får utformas av Sveriges domstolar och
39

Det är inte heller givet att det är oproblematiskt att låta RMV som en aktör bland flera ha
föreskriftsrätt för verksamheten.
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socialnämnder som beställare av undersökningarna. En sådan ordning
kan kompletteras med en tillsyn av aktuella verksamheter.
11.8.2

Undersökningar i statens regi ger förutsättningar
för tillförlitlighet och rättssäkerhet

RMV har under flera decennier varit den aktör som genomfört undersökningar enligt blodundersökningslagen på uppdrag av det allmänna.
RMV har kompetens och infrastruktur att genomföra rättsgenetiska
undersökningar om faderskap. Verksamheten som bedrivs vid RMV
uppfyller de krav som måste ställas på utredningen av faderskap.
Myndigheten utgör en expertmyndighet inom rättsväsendet. RMV
har även ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete och ett
sedan många år väl etablerat samarbete med akademi och internationella organisationer. Någon särskild ordning för uppföljning och
granskning av att verksamheten uppfyller de övergripande kraven
om stabilitet i verksamheten och opartiskhet i det enskilda fallet eller
de särskilda kraven på säkra analyser och tillförlitliga utlåtanden behöver inte införas för myndighetens rättsgenetiska verksamhet. Det
råder ett starkt skydd för enskildas integritet inom verksamheten.
Det finns såvitt utredningen kan bedöma genom det samlade behovet
hos domstolar och socialnämnder ett tillräckligt underlag för att
också i framtiden bedriva rättsgenetisk verksamhet.
RMV har en klar fördel i förhållande till andra aktörer, eftersom
myndigheten kan genomföra även mer komplicerade ärenden och
har tillgång till spetskompetens och förfinad teknik jämfört med
standardtekniken. Mot bakgrund av att myndigheten anfört att en
effektiv och ändamålsenlig rättsgenetisk verksamhet förutsätter att
denna uppnår en viss volym innebär RMV:s förmåga att hantera också komplicerade ärenden ett tungt vägande skäl för att RMV ensam
ska ha rätt att utföra genetiska undersökningar i faderskapsärenden.
Ytterligare en fördel för myndigheten är det förstärkta skydd för den
enskildes integritet som gäller i myndighetens verksamhet.
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Flera aktörer medför ett behov av uppföljning

Svårigheter att ställa krav innebär ett behov av tillsyn
En ordning som öppnar för att även andra aktörer kan anlitas av
domstol eller socialnämnd bör omfatta en tillsyn över aktuell verksamhet för att säkerställa tillförlitlighet, opartiskhet och integritetsskydd. Att endast ställa krav på ackreditering är enligt utredningens
mening inte tillräckligt. Inte heller sammantaget med övriga krav
som kan specificeras i varje enskilt fall genom upphandling innebär
att tillräckliga garantier för rättssäkerheten kan antas uppnås.
Det finns flera svårigheter kopplade till att genomföra och följa
upp upphandlingar. När det gäller rättsgenetiska undersökningar är
det särskilt så eftersom förmågan att ställa nödvändiga krav vid upphandlingen förutsätter en specialistkunskap om genetiska undersökningar och om vad utlåtandet bedömer. Det kräver också kunskaper
om familjerätt och vad utredningsskyldigheten innebär för minsta
godtagbara nivå. Det måste också finnas utrymme att säkerställa att
den som vinner upphandlingen har kapacitet att hantera också mer
komplicerade faderskapsärenden. Dessa svårigheter innebär att ackreditering och upphandlingsförfarande behöver kompletteras med tillståndsgivning eller annan tillsyn av rättsgenetisk verksamhet.
Eftersom RMV enligt myndighetsinstruktionen har ansvar för rättsgenetisk verksamhet är myndigheten inte en lämplig tillsynsmyndighet i det fall ordningen är att även fler aktörer ska kunna genomföra
rättsgenetisk undersökning på uppdrag av domstol och socialnämnd.
Ska en ny myndighet inrättas för detta ändamål behöver förhållandevis ansenliga resurser tas med i kalkylen.
Den möjlighet som nuvarande blodundersökningsförordningen
ger, där RMV kan utse en godkänd sakkunnig, är inte ett alternativ till
tillsyn. Det skulle innebära en situation där myndigheten å ena sidan
ansvarar för tillstånd för viss verksamhet, samtidigt som den själv utför sådan verksamhet för samma krets av uppdragsgivare. Samma skäl
gör sig gällande här som legat till grund för utredningens slutsats att
RMV inte bör utöva tillsyn över en konkurrents verksamhet. En sådan
ordning är nämligen problematisk ur ett trovärdighetsperspektiv.
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Svårigheter att ställa krav så att enhetlig tillämpning uppnås
Med endast en utförare blir det ett enhetligt förfarande för provhantering och undersökning. Även utformningen av utlåtande och
möjligheter till stöd i att förstå detta blir enhetligt. Det skulle med
andra ord medföra en likabehandling i dessa delar, oavsett till vilken
socialnämnd den enskilde tillhör. Vid en jämförelse av rutinerna för
provhantering, utlåtande och service i efterhand mellan RMV och
Dynamic Code AB finns också vissa skillnader. Det handlar exempelvis om metoden för intern kvalitetssäkring, metoden för statistiska
beräkningar och tillgänglighet för beställaren. Det ska understrykas
att utredningens frågeställning handlar om även andra aktörer ska
kunna anlitas av domstol och socialnämnd. Det är alltså inte fråga
om ett val mellan RMV eller RMV och Dynamic Code AB. Att det
finns skillnader i exempelvis metodval innebär dock att det är rimligt
att utgå från att om det var möjligt att anlita andra aktörer skulle det
finnas liknande skillnader mellan olika utförare, oavsett att de skulle
vara ackrediterade och under tillsyn.
Det är svårt att för utredningen bedöma i vilken mån sådana skillnader innebär en risk för att valet av utförare kan bli avgörande för
en utredning av faderskap. Om det i praktiken finns möjlighet att
minimera risken för att sådana skillnader påverkar den rättsgenetiska
undersökningens resultat är också svårbedömt. Om det för kvaliteten och rutiner finns krav på en verksamhet av andra aktörer borde
en tillräcklig grad av enhetlighet kunna uppnås.
Sådana krav skulle enligt utredningen alltså behöva ställas i författning eller genom upphandling. I båda fallen måste sådana krav utformas på ett sätt som säkerställer att de inte är diskriminerande i förhållande till en leverantör med verksamhet som bedrivs från ett annat
EU-land. Kraven måste vidare vara nödvändiga och proportionerliga.
11.8.4

En förhållandevis liten verksamhet av stor betydelse

Det är i sammanhanget nödvändigt att sätta olika lösningar i relation
till vilken kostnad det allmänna i dag har för undersökning vid utredning av faderskap. Statistik från RMV visar att andelen av det
totala antalet nyfödda barn i Sverige där det blir aktuellt att utföra
en rättsgenetisk undersökning historiskt sett har legat förhållandevis
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konstant de senaste fem decennierna.40 Sedan mitten av 2000-talet
anlitar allt fler socialnämnder även Dynamic Code AB för att utföra
rättsgenetisk undersökning. Också om en beräkning tar höjd för en
något högre andel än tidigare blir det allmännas totala kostnader för
undersökningarna med dagens situation i storleksordningen omkring
12 miljoner kronor. En del av kostnaden belastar statsbudgeten, en del
belastar kommunal budget.
För att upprätthålla en tillräcklig kunskapsnivå, vilket är nödvändigt
för att garantera kvaliteten på undersökningarna, krävs enligt RMV
ett visst minsta antal ärenden. RMV har i en skrivelse till Justitiedepartementet 2005 påtalat att myndigheten ser en vikande trend av
antalet inkommande faderskapsärenden.41 Skrivelsen kan ses i ljuset
av ett behov av att säkerställa medarbetarnas kompetens och att den
kritiska nivån för myndighetens rättsgenetiska verksamhet enligt
myndighetens bedömning då var nära. Det betyder att en verksamhet av den storlek som bedrivs vid myndighetens rättsgenetiska enhet behöver ett årligt underlag motsvarande mellan 1 500 ärenden till
2 000 ärenden. Med flera aktörer med endast ett mindre antal ärenden finns mot den bakgrunden en inte oansenlig risk att kvalitet och
tillförlitlighet inte kan upprätthållas hos aktörer som verkar företrädesvis på den svenska marknaden. Det finns av samma skäl risker
för den ekonomiska stabiliteten i sådana verksamheter. Aktörer som
kan få en större volym via andra uppdragsgivare än rättstillämpande
myndigheter är inte lika utsatta för dessa risker. Med flera aktörer
finns också en risk att RMV får en högre andel av de ärenden som är
mest komplicerade och därmed tidskrävande och kostsamma.
Det är sett till antalet ärenden och de totala kostnaderna för
undersökningarna sammantaget en förhållandevis liten verksamhet.
Samtidigt är verksamheten av mycket stor betydelse för barnet i det
enskilda fallet. Detta särskilt som utlåtandena har en nära koppling
till den myndighetsutövning som sker i domstolar och socialnämnder. I praktiken är utlåtandet avgörande för utgången i fråga om
faderskap i det enskilda fallet. Som utredningen inledningsvis har
redogjort för är det ett offentligt åtagande att ha effektiva medel för
att utreda faderskap, vilket ytterst beror på att envar har rätt till

40

Se not 34. Andelen varierar från 1,5 procent till 2 procent av varje årskull nyfödda barn.
Se myndighetens skrivelse till departementet, dnr Ju2005/00601/L2, som också nämns i dir.
2017:28.
41
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respekt för sitt familje- och privatliv (se avsnitt 11.4.2). En rättsgenetisk undersökning är en del av att utreda faderskap. Betydelsen av att
RMV kan utföra sitt uppdrag som ansvarig myndighet för rättsgenetisk verksamhet ska sättas i det sammanhanget.
De senaste årens utveckling av ärenden hos RMV i faderskapsärenden från socialnämnder har enligt myndighetens statistik varit
vikande. Myndigheten menar att det krävs en större volym av ärenden för att upprätthålla nödvändig kompetens och laboratorieteknisk
förmåga. Kostnaden för dessa nyckelfunktioner i verksamheten är i
princip lika höga för ett fåtal ärenden som för fler ärenden. Kan kostnaden slås ut på många ärenden blir kostnaden dock lägre per ärende.
Mot bakgrund av RMV:s uppgifter om att en viss volym ärenden
krävs för att kunna upprätthålla en fullgod rättsgenetisk verksamhet
behöver risken för att myndigheten skulle behöva höja sin avgift om
antalet ärenden från socialnämnder fortsätter att minska beaktas.
Mer komplicerade undersökningar genomförs i regel alltid av RMV.
För att kunna säkerställa att myndigheten har tillräcklig kunskap för de
mest komplicerade undersökningarna, måste kunskap finnas även beträffande de enklare ärendena. Det krävs alltså ett visst minsta antal
anställda och viss teknisk utrustning för att upprätthålla förmågan
att leverera rättssäkra utlåtanden. RMV genomför också kostnadskrävande utveckling och forskning, som innebär att RMV är mycket
framstående på området rättsgenetik.42 Om fler aktörer skulle ges
möjlighet att utföra genetiska undersökningar skulle det kunna innebära att myndigheten inte kan upprätthålla samma kunskapsnivå utan
att priset för en utredning blir omotiverat hög. Det talar med viss
styrka för att endast RMV ska utföra genetiska undersökningar.
11.8.5

Det är lämpligt att endast RMV utför uppdrag
för det allmänna vid utredning av faderskap

Förslag: RMV ska vara utförare av sådana undersökningar som
ska genomföras med stöd av lagen om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap och på initiativ av socialnämnd
enligt föräldrabalken.

42

Inom den statistiska beräkningen och populationsdata rör det sig om världsledande kompetens.
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Det finns endast ett fåtal argument som talar för att fler aktörer ska
utföra rättsgenetiska undersökningar på uppdrag av domstol och
socialnämnd. Ett argument som talar för flera aktörer är att en sådan
ordning kan tänkas innebära positiva effekter när det gäller utveckling och innovation, men även effektivitet. Det går att se exempel på
det, bl.a. genom mer användarvänliga lösningar för tillgång till svarsbesked. En ordning med endast en myndighet som utförare kan på
motsvarande sätt tänkas innebära en minskad ständig effektivitetsutveckling.
Ett annat argument som kan tala för en ordning med fler än en
aktör är att kostnaden för uppdragsgivaren kan bli lägre, i vart fall för
socialnämnd. Som utredningen redogjort för är dock de ekonomiska
effekterna av en ordning med flera aktörer på lång sikt svårbedömda.
En fördel som ofta utmärker situationer med en kontrollerad
marknad och upphandling är att det minskar myndigheters behov av
att använda egen specialiserad personal och undviker dubbelarbete.
Detta gör sig dock inte gällande när det gäller undersökningar vid utredning av faderskap eftersom RMV fortsatt ska utföra rättsgenetiska
undersökningar. Det innebär i stället att ytterligare specialiserad kompetens krävs, både inom olika förvaltningars upphandlingsverksamhet
och inom ramen för en nyinrättad tillsynsverksamhet vid myndighet.
Utredningen kan konstatera att det finns flera argument av vikt
mot att flera aktörer ska utföra rättsgenetiska undersökningar vid
utredning av faderskap på uppdrag av det allmänna. RMV får vid en
sammantagen bedömning som särskilt omfattar det allmännas ansvar
att också kunna hantera svåra och komplexa ärenden anses ha en tydlig fördel. Eftersom det krävs ett visst minsta antal ärenden, för att
varje medarbetare som är involverad i varje steg av analysen har rätt
kvalifikation och för att upprätthålla nödvändig kompetens, innebär
det även att det är ändamålsenligt att RMV ensam är den aktör som
domstol och socialnämnd anlitar för rättsgenetisk undersökning.
Utredningen ser stora svårigheter när det gäller behovet av uppföljning för att tillgodose rättssäkerheten. Enligt utredningen finns
det inte tillräckliga fördelar med att även andra aktörer ska kunna
utföra rättsgenetiska undersökningar för att det ska vara försvarbart
att föreslå en lösning som säkerställer det behov av uppföljning som
finns om även fler aktörer i framtiden ska utföra undersökningar på
uppdrag av det allmänna. Med hänsyn till att den samlade kostnaden
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för utredning i form av rättsgenetisk undersökning i faderskapsfrågor uppgår till uppskattningsvis 12 miljoner kronor årligen talar
emellertid enbart de ekonomiska aspekterna av att en tillsynsverksamhet behövs, starkt för att i stället låta RMV vara ensam aktör.
Sammantaget leder detta till att utredningen anser att det är mest
lämpligt att endast RMV kan utföra sådana undersökningar som
kommer ifråga med stöd av den föreslagna lagen om rättsgenetisk
undersökning och på initiativ av socialnämnd enligt föräldrabalken.
Någon möjlighet för t.ex. en kommun att välja en annan utförare bör
således inte finnas.43
Utredningen gör därmed bedömningen att RMV ska vara ensam
utförare när domstol förordnar eller socialnämnd initierar en rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap.

11.9

RMV ansvarar för rättsgenetiska undersökningar

Förslag: Det är lämpligt att i förordning om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap reglera att RMV är utförare av
en sådan undersökning.

11.9.1

RMV kan anges som ensam utförare i författning

Enligt utredningen bör det på samma sätt som i dag i förordning anges att en rättsgenetisk undersökning som avses i den nya lagen ska
genomföras av RMV. Det har till utredningen framhållits att det är
tveksamt om de nuvarande reglerna om blodundersökning gäller också för socialnämnd. Den nya lagen innehåller huvudsakligen bestämmelser om domstols förordnande om rättsgenetisk undersökning.
Endast en hänvisning till att undersökningar enligt den nya lagen ska
genomföras av RMV kan därmed inte anses tillräcklig för att tydliggöra att även undersökningar på initiativ av socialnämnd omfattas.
Utredningen anser därför att det i förordning bör framgå att även en
rättsgenetisk undersökning på initiativ av socialnämnd enligt 2 kap.
6 § FB ska genomföras av RMV.
43

Det finns samtidigt möjlighet att i en utredning använda sig av en undersökning utförd av
annan aktör när en sådan finns tillgänglig exempelvis för domstol genom parternas försorg.
Det blir då en fråga om att värdera undersökningen som bevis i det enskilda fallet.
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Avsikten med de nuvarande reglerna om blodundersökning har
varit att RMV ska vara den statliga myndighet som ska utföra undersökningar i faderskapsärenden på uppdrag av det allmänna. Reglerna
om fri rörlighet, och därmed särskilt etableringsrätten såsom den
uttrycks bl.a. i tjänstedirektivet, syftar inte till att påverka eller att
ändra en monopolställning som finns med stöd av lag.44
Eftersom undersökningarna nära nog alltid har en avgörande betydelse för beslut i frågor om faderskap, har analysen och utformningen av utlåtandet en nära koppling till den myndighetsutövning
som sker hos domstolar och socialnämnder. Det betyder att det finns
ett konkurrensrättsligt utrymme för att tilldela RMV en exklusiv behörighet att utföra sådana undersökningar. Det gäller särskilt som
RMV under lång tid har varit utpekad som ensam aktör. Denna ordning har inte heller påverkats när tjänstedirektivet trädde i kraft för
Sveriges del. Utredningen har föreslagit att RMV ensam är den aktör
som ska utföra rättsgenetiska undersökningar även i fortsättningen.
För att skapa tydlighet i fråga om vilken aktör domstolar och socialnämnder kan anlita när de inhämtar rättsgenetiska undersökningar
är det nödvändigt att i förordning ange att RMV ska utföra genetiska
undersökningar som sker med stöd av den föreslagna lagen om rättsgenetiska undersökningar vid utredning av faderskap och på initiativ
av socialnämnd enligt föräldrabalkens regler. Det är också en proportionerlig åtgärd med beaktande av att den säkrar det allmännas
behov av tillförlitlig utredning på ett rättssäkert sätt.
Den ordning som gällt sedan reglernas tillkomst är med utredningens förslag oförändrad. Bedömningen är därmed att EU-rätten
inte hindrar att RMV även framöver pekas ut som ensam utförare av
genetiska undersökningar i faderskapsärenden.
Utredningen föreslår därför att sådant prov som lämnats med
stöd av lagen om rättsgenetisk undersökning och när socialnämnd
tagit initiativ till sådan undersökning ska undersökas genom RMV:s
försorg. Detta bör framgå av den nya förordningen om rättsgenetisk
undersökning (se avsnitt 10.11).

44

Se artikel 51 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre
marknaden (tjänstedirektivet).
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RMV:s verksamhet bör finansieras av anslag

Förslag: Genomförandet av rättsgenetiska undersökningar på uppdrag av domstol eller socialnämnd för utredning av faderskap ska
finansieras av anslag efter beslut av riksdagen.
Enligt den nuvarande blodundersökningslagen ska allmänna medel
bekosta rättsgenetiska undersökningar som förordnats av domstol.
Socialnämnd ska på motsvarande sätt bekosta rättsgenetiska undersökningar som initierats av nämnden. Ordningen har ansetts som ett uttryck för den skyldighet som finns för det allmänna att fastställa faderskap för barn (se t.ex. prop. 1996/97:9 s. 151). Utredningen föreslår
att det i den nya lagen om rättsgenetisk undersökning vid utredning
av faderskap ska anges att allmänna medel ska bekosta rättsgenetiska
undersökningar (se avsnitt 10.10).
Enligt instruktionen för RMV är myndigheten ansvarig för rättsgenetisk verksamhet. Med utredningens förslag kommer myndigheten att utföra samtliga rättsgenetiska undersökningar som domstol
och socialnämnd bedömer behövs som utredning i fråga om faderskap. Det är därmed rimligt att staten också fullt ut bekostar verksamheten. Det är ekonomiskt sett en förhållandevis liten verksamhet.
Frågan om faderskap är samtidigt av stor betydelse för de enskilda som
berörs och det är ett ansvar för staten att varje barn har en familjerättslig tillhörighet. Faderskapet får rättsliga följder för barnet och
för den som fastställs som far. Det har genom t.ex. arvsrätten också
betydelse för modern och mannens arvingar. Danmark, Finland och
Norge har samtliga en ordning som innebär att den slutliga kostnaden för rättsgenetiska undersökningar som genomförs inom ramen
för en domstols eller myndighets faderskapsärenden finansieras av
statsbudgeten.
Utredningen föreslår mot denna bakgrund att den rättsgenetiska
verksamheten vid RMV ska finansieras genom anslag över statsbudgeten. Det är också ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att fördela
kostnaderna för rättsgenetiska undersökningar.
Utredningen har fått information om att det i något fall kan tänkas vara så att när socialnämnden bedömer att ett ärende kommer att
behöva hanteras av domstol kan den enskilda handläggaren avvakta
med frågan om rättsgenetisk undersökning. Risken att socialnämnderna skulle låta flera genomgå en rättsgenetisk undersökning än om
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den undersökningen bekostades av den kommunala budgeten bedömer utredningen som mycket liten. Det framstår som obefogat, bl.a.
utifrån den vana som socialnämnderna har av att hantera skattefinansierad verksamhet.
Av instruktionen framgår i dag att RMV får ta ut avgift för verksamheten. Det kan övervägas att i instruktionen förtydliga att det
avser uppdrag från annan än socialnämnd eller domstol.
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12

Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

Förslag: De nya reglerna bör träda i kraft den 1 januari 2021.
Genom den nya lagen om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap upphävs lagen om blodundersökning m.m.
vid utredning av faderskap. En övergångsbestämmelse ska införas
som innebär att den upphävda lagen fortfarande gäller vid överklagande av en domstols beslut.
Bedömning: När det gäller övriga förslag saknas behov av övergångsbestämmelser.

12.1

Reglerna bör träda i kraft den 1 januari 2021

Utredningen föreslår att de nya reglerna träder i kraft den 1 januari
2021. De nya reglerna bör träda i kraft så snart som möjligt. Viss tid
behövs för remittering och beredning inom Regeringskansliet. Övriga
skäl för den föreslagna tidpunkten för ikraftträdande redovisas i det
följande.
En elektronisk bekräftelse kräver att det finns en teknisk lösning
på plats vid ikraftträdandet. Det är enligt utredningens förslag Skatteverket som ansvarar för att utveckla en teknisk möjlighet till elektronisk bekräftelse. Myndigheten behöver tid för att ta fram en funktion för en sådan bekräftelse. Det arbetet omfattar även att inför
ikraftträdandet ta fram en säker process för e-tjänsten. Skatteverket
behöver också tid för att ta fram nödvändiga föreskrifter för en elektronisk bekräftelse. Arbetet inför att en bekräftelse ska kunna göras
elektroniskt kommer därmed att kräva viss tid. Det är svårt att med
säkerhet bedöma hur lång tid som är nödvändig för att e-tjänsten för
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elektronisk bekräftelse ska vara på plats. Det skulle därför kunna övervägas att överlämna till regeringen att bestämma tidpunkten för när
den lagstiftning som gäller elektronisk bekräftelse ska träda i kraft. Utredningen gör dock bedömningen att den föreslagna tidpunkten för
ikraftträdande möjliggör för Skatteverket att genomföra nödvändiga
förberedelser för en elektronisk bekräftelse till den 1 januari 2021.
Även när det gäller de nya reglerna om rättsgenetisk undersökning
är den föreslagna tidpunkten lämplig. Tidpunkten för ikraftträdandet
ger möjlighet för Rättsmedicinalverket (RMV) att vidta nödvändiga
förberedelser för det ökade antalet undersökningar som kommer att
genomföras på uppdrag av det allmänna. Den information utredningen
har om de avtal som flera socialnämnder har med annan aktör för
utförande av genetiska undersökningar än RMV är att avtalen i flera
fall löper på ett år i taget, med möjlighet till förlängning. Ett ikraftträdande enligt vad som föreslås innebär att eventuella ekonomiska
konsekvenser av om ett ingånget avtal måste avslutas i förtid därmed
undviks.
Utredningen gör bedömningen att det är lämpligt att de nya reglerna
träder i kraft den 1 januari 2021.

12.2

Behovet av övergångsbestämmelser

Utredningen bedömer att ett införande av en föräldraskapspresumtion
och en presumtion för faderskap och moderskap när en av eller båda
makarna har ändrat könstillhörighet inte medför ett behov av övergångsbestämmelser. Presumtionen kommer att vara tillämplig från
ikraftträdandet och gälla om den som föder ett barn är gift vid barnets
födelse. Mot den bakgrunden behövs det inte heller övergångsbestämmelser med anledning av de följdändringar som föreslås i föräldrabalken med anledning av införande av en föräldraskapspresumtion.
Utredningen gör vidare bedömningen att det inte behövs några
övergångsbestämmelser med anledning av de nya reglerna om bekräftelse av faderskap och föräldraskap. De nya reglerna kommer att gälla
från ikraftträdandet. Det innebär att omständigheterna i det enskilda
fallet avgör vilka regler som ska tillämpas om ett ärende inleds hos
socialnämnden före ikraftträdandet, men avslutas när de nya reglerna
har trätt i kraft. Om exempelvis en bekräftelse av faderskap görs före
ikraftträdandet och före barnets födelse ska socialnämnden tillämpa
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de bestämmelser som gäller vid tidpunkten då bekräftelsen görs. Det
innebär att bevittning krävs. Att socialnämnden eventuellt godkänner
bekräftelsen vid ett senare tillfälle, när de nya reglerna har trätt i kraft,
saknar enligt utredningen betydelse. Om socialnämnden får en underrättelse om ett nyfött barn och inleder ett ärende före ikraftträdandet
och mannen bekräftar faderskapet efter ikraftträdandet är det de nya
reglerna som gäller för bekräftelsen. Det innebär bl.a. att bekräftelsen ska göras vid personlig inställelse hos socialnämnden och att bevittning inte krävs.
När det gäller den nya lagen om rättsgenetisk undersökning vid
utredning av faderskap ska det anges att lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap ska upphöra att gälla
genom den nya lagen. Det betyder att om ett mål eller ärende har inletts före ikraftträdandet, men avgörs av samma instans efter ikraftträdandet, ska den nya lagen tillämpas. Om exempelvis ett mål om
fastställande av faderskap har inletts vid tingsrätt före ikraftträdandet och beslut i fråga om rättsgenetisk undersökning meddelas efter
att den nya lagen har trätt i kraft, då ska den nya lagen tillämpas. Det
behövs en övergångsbestämmelse för den situationen att ett beslut
som domstol har meddelat enligt den upphävda lagen överklagas. I en
sådan situation ska inte den nya lagen om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap tillämpas av högre rätt. I stället ska det
av övergångsbestämmelsen framgå att högre rätt i en sådan situation
ska tillämpa den upphävda lagen. Utredningen gör bedömningen att
förslaget i övrigt inte innebär ett behov av övergångsbestämmelser.
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Konsekvenser

13.1

Utredningens konsekvensbeskrivning

Utredningen lämnar flera förslag till författningsändringar, förslag
till ny författningsreglering och förslag till regeringsuppdrag. Utredningen gör också ett antal bedömningar. Konsekvensbeskrivningen
berör enbart de förslag som utredningen lämnar. Utredningen har
valt att i första hand belysa konsekvenserna av de olika författningsförslagen som presenteras inom respektive kapitel. I kapitlen ges
mer ingående beskrivningar av förslagens syfte och vilka som berörs,
i förekommande fall konsekvenser av att inte genomföra förslagen,
och möjliga alternativa lösningar.
Utredningen redovisar i det följande först vilka konsekvenser förslagen bedöms få för enskilda och då särskilt vilka konsekvenser förslagen bedöms få för barn. Därefter redovisas vilka konsekvenser som
utredningens förslag bedöms få för kostnader och intäkter för staten,
kommuner, landsting, företag eller andra enskilda. En beräkning av
eventuella kostnader samt, i förekommande fall, förslag till finansiering för kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller landsting redovisas också. Om förslagen bedöms innebära
samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt redovisas även dessa.1
Enligt direktiven ska utredningen, utöver att särskilt belysa vilka konsekvenser de förslag utredningen lämnar bedöms få för barn, även redovisa om förslagen bedöms ha någon påverkan på jämställdheten mellan
kvinnor och män. Eventuell sådan påverkan redovisas därför också.
Utredningen har inför konsekvensbeskrivningen kontaktat några
kommuner, myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
för att få fram underlag för kostnadsbedömningar. De uppgifter som
utredningen har tagit del av avseende kostnader har varit uppskattningar.
1

14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474).
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13.2

Införande av en föräldraskapspresumtion

13.2.1

Utredningens förslag

Utredningen har kommit fram till att föräldraskap enligt 1 kap. 9 §
föräldrabalken (FB) ska presumeras för den kvinna som är gift eller
registrerad partner med barnets mor på motsvarande sätt som ett
faderskap presumeras för en gift man.
Det föreslås även att ett rättsligt föräldraskap ska presumeras när
den som har fött ett barn är gift och en av makarna eller båda har
ändrat könstillhörighet. Riksdagen har i juni i år beslutat att införa
särskilda regler för faderskap och moderskap för en person som har
ändrat könstillhörighet. Mot den bakgrunden har utredningen kommit fram till att det behöver införas en presumtionsregel för dessa
fall. Det betyder att utredningen föreslår att flera presumtionsregler
införs.
13.2.2

Konsekvenser för enskilda

Bedömning: Förslaget får positiva konsekvenser för kvinnliga
gifta par och kvinnor som är registrerade partner samt de gifta par
där en av eller båda makarna har ändrat könstillhörighet när ett
barn föds efter ikraftträdandet.
Det finns drygt 3 100 kvinnliga par som är gifta eller registrerade
partner. Det har hittills endast varit några få fall där ett barn har fötts
efter att en av eller båda föräldrarna har ändrat det kön som framgår
av folkbokföringen.2 För kvinnliga gifta par och kvinnor som är registrerade partner samt de gifta par där en av eller båda makarna har
ändrat könstillhörighet bedöms förslaget om en presumtion få positiva konsekvenser om ett barn föds efter ikraftträdandet. Makarna
kommer nämligen i samtliga dessa fall inte behöva vidta några aktiva
åtgärder för att den make som inte har fött barnet ska bli förälder till
barnet.

2

Uppgift från Skatteverket till utredningen den 19 juni 2018.
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13.2.3

Konsekvenser

Konsekvenser för barn

Bedömning: Barn till gifta föräldrar kommer att behandlas mer
lika. Förslaget kan innebära positiva konsekvenser för barn.
Barn till gifta föräldrar kommer genom utredningens förslag att behandlas mer lika. Färre barn kommer att få en rättslig förälder fastställd genom bekräftelse eller dom, eftersom föräldraskapet i stället
kommer att presumeras vid barnets födelse. Förslaget kan därmed
innebära positiva konsekvenser för barn.
13.2.4

Konsekvenser för kommuner

Bedömning: Förslaget bedöms inte få annat än begränsade konsekvenser för kommuner.
Förslaget innebär att föräldraskapet enligt 1 kap. 9 § FB för den
kvinna i äktenskapet eller det registrerade partnerskapet som inte har
fött barnet kommer att presumeras vid barnets födelse. Även i de fall
där en av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet kommer
maken till den som har fött barnet att presumeras som far eller mor
till barnet. Det betyder att socialnämnden i färre fall än i dag kommer
att behöva genomföra en utredning av föräldraskap.
Förslaget påverkar samtidigt en förhållandevis liten del av det
antal utredningar som socialnämnderna genomför totalt sett varje år.
Utredningen bedömer därmed att förslaget för kommunernas del får
begränsade konsekvenser. Förslag som innebär ett minskat åtagande
för kommunerna aktualiserar finansieringsprincipen. De minskade
kostnaderna för kommunerna till följd av förslaget bedöms dock bli
försumbara och någon ekonomisk reglering föreslås därför inte. Förslaget bedöms inte påverka den kommunala självstyrelsen.
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13.2.5

Konsekvenser för domstolar

Bedömning: Förslaget bedöms inte få annat än marginella konsekvenser för domstolar. De kostnadsökningar som kan uppkomma bedöms kunna hanteras inom befintliga ramar.
Det kan tänkas att förslaget om en presumtionsregel för föräldraskap innebär att ett litet antal av de mål som i dag rör fastställande
av föräldraskap inte kommer att behöva föras till domstol. Antalet
sådana mål kommer därmed att minska marginellt. Utredningen har
vidare kommit fram till att motsvarande förutsättningar som för att
häva ett faderskap ska gälla för att häva ett föräldraskap. Det förslaget kan medföra att domstolar kan komma att handlägga mål om
hävande av föräldraskap som presumerats för ett barn. Förslaget bedöms dock endast innebära att ett mycket begränsat antal mål om
hävande av föräldraskap aktualiseras vid domstol varje år. Skälet är
att i de allra flesta fall där presumtionen är tillämplig är det inte
aktuellt att föra en talan om att kvinnan i äktenskapet inte är förälder
till barnet. Förslaget bedöms därmed inte påverka domstolarnas
verksamhet mer än ytterst marginellt. Inte heller bedöms regler om
presumerat faderskap respektive moderskap när en av eller båda
föräldrarna har ändrat könstillhörighet medföra någon nämnvärd
kostnadsökning för domstolar. De kostnadsökningar som utredningen bedömer kan uppkomma till följd av att Domstolsverkets
handbok behöver ses över är också marginella och bedöms kunna
hanteras inom befintliga ramar.
13.2.6

Konsekvenser för MFoF

Bedömning: De kostnadsökningar som kan uppkomma till följd
av att MFoF behöver omarbeta sina rutiner, föreskrifter och allmänna råd är marginella och bedöms kunna hanteras inom befintliga ramar.
Förslaget innebär att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) behöver se över sina förskrifter och allmänna råd i de
delar som berör fastställande av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB och
vad som gäller vid faderskap och moderskap när en av eller båda
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föräldrarna har ändrat könstillhörighet. Det pågår sedan tidigare ett
arbete inom myndigheten att ta fram ett kunskapsstöd motsvarande
den handbok Socialstyrelsen publicerade 2005, Att fastställa faderskap. De kostnadsökningar som kan uppkomma till följd av att
MFoF behöver omarbeta sina rutiner, föreskrifter och allmänna råd
är marginella och bedöms kunna hanteras inom befintliga ramar.
13.2.7

Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män

Bedömning: Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för
jämställdheten mellan kvinnor och män.
Förslaget om presumtionsregler medför en ordning där ett barns rättsliga förälder kan antas, utan att göra åtskillnad mellan om moderns
make är en man eller en kvinna. Förslaget bedöms dock inte få några
konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män.
13.2.8

Övriga konsekvenser

Bedömning: Förslaget bedöms inte ha några nämnvärda konsekvenser för de övriga aktörer och förhållanden som anges i 14 och
15 §§ kommittéförordningen.
Utredningen bedömer att förslaget inte får några nämnvärda konsekvenser för företag eller andra enskilda än de som beskrivits ovan.
Förslaget bedöms inte heller få några nämnvärda konsekvenser för
andra myndigheter än domstolarna och MFoF. Förslaget bedöms inte
få några konsekvenser för det brottsförebyggande arbetet, sysselsättning eller offentlig service i olika delar av landet, eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. Inte heller bedöms
förslaget få konsekvenser för den personliga integriteten. Förslaget
påverkar inte Sveriges internationella åtaganden.
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13.3

Nytt sätt att bekräfta faderskap och föräldraskap

13.3.1

Utredningens förslag

En bekräftelse av faderskap görs skriftligen. Utredningen har kommit fram till att kravet på bevittning av bekräftelsen ska tas bort för
bekräftelser som avser barn som inte har fyllt 18 år. För att säkerställa att en identitetskontroll kan genomföras ska i dessa fall i stället
bekräftelsen göras vid personlig inställelse hos socialnämnden, vilket
i de flesta fall sker redan i dag. Bekräftelsen ska, på samma sätt som
i dag, skriftligen godkännas av socialnämnden och modern.
Liksom i dag kommer, genom hänvisningar till bestämmelsen,
samma formkrav att gälla också för bekräftelse av föräldraskap enligt
1 kap. 9 § FB och för bekräftelser av moderskap eller faderskap när
en av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet.
Utredningen lämnar också förslag som gör det möjligt att bekräfta faderskap eller föräldraskap för ett nyfött barn utan att besöka
socialnämnden, genom att bekräftelse kan göras elektroniskt inom
14 dagar från barnets födelse. Samma formkrav ska gälla som för en
bekräftelse enligt huvudregeln, med den skillnaden att en bekräftelse
som görs elektroniskt inte ska godkännas av socialnämnden. Skatteverket ska tillhandahålla och administrera systemet för elektronisk
bekräftelse.
Socialnämnden ska fortsatt ha ett ansvar för att barnet får en
rättslig förälder fastställd. Socialnämndens utredningsskyldighet ska
dock inträda först om faderskapet eller föräldraskapet inte har blivit
fastställt inom 14 dagar från barnets födelse.
13.3.2

Konsekvenser för enskilda

Bedömning: Förslaget får positiva konsekvenser för majoriteten
av alla nyblivna föräldrar i Sverige när modern är ogift.
Varje år föds cirka 115 000 barn i Sverige. Av dessa barn har ungefär
55 procent ogifta föräldrar, dvs. drygt 63 000 barn. Utredningen bedömer att ungefär 80 procent av de ärenden som varje år handläggs
vid landets socialnämnder är ärenden där förutsättning finns att i stället bekräfta faderskapet eller föräldraskapet elektroniskt. I Danmark
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finns sedan flera år en möjlighet att elektroniskt anmäla s.k. omsorgsoch ansvarserklaering (se avsnitt 7.3.1.), vilken ligger till grund för
registrering av faderskap. Erfarenheterna från Danmark visar att
över 90 procent av nyblivna ogifta föräldrar som lämnar en sådan
förklaring använder den elektroniska möjligheten. Med hänsyn till de
danska erfarenheterna görs bedömningen att i vart fall 90 procent av
de som genom förslaget får möjlighet att bekräfta faderskap eller
föräldraskap elektroniskt också kommer att använda möjligheten.
Det innebär att förslaget bedöms få konsekvenser för föräldrarna till
mer än 45 000 barn varje år.
Med en möjlighet till elektronisk bekräftelse finns vinster som kan
göras för föräldrar i fråga om ökad tillgänglighet och lägre kostnader.
Det kan för en del föräldrar också upplevas mer bekvämt, eftersom ett
besök på socialnämndens kontor inte längre är nödvändigt.
13.3.3

Konsekvenser för barn

Bedömning: Förslaget får positiva konsekvenser för drygt
45 000 barn varje år.
Förslaget bedöms få konsekvenser för majoriteten av alla barn som
föds i Sverige när modern är ogift eftersom föräldraskapet för den
som inte har fött barnet kan bekräftas elektroniskt i dessa fall i stället
för vid ett besök hos socialnämnden. Det innebär att fler än
45 000 barn varje år berörs av förslaget. Förslaget innebär också att
det blir en stärkt rättssäkerhet i fråga om kontroll av identitet när
det gäller elektronisk bekräftelse i förhållande till vad som i dag
gäller när handläggaren vid socialnämnden skickar ett utredningsprotokoll och bekräftelse med post till modern för parterna att själva
fylla i.
En bekräftelse får enligt förslaget göras elektroniskt inom 14 dagar
från barnets födelse. Om bekräftelse görs elektroniskt kommer fler
barn än i dag att få faderskapet eller föräldraskapet registrerat i folkbokföringen i nära anslutning till barnets födelse. Det är en påtagligt
kortare tid än vad som i dag gäller för exempelvis bekräftelse av föräldraskap.
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13.3.4

Konsekvenser för kommuner

Bedömning: Kostnaderna för socialnämndernas ärenden om utredning av faderskap och föräldraskap totalt för hela landets kommuner bedöms minska med i vart fall 90 miljoner kronor per år.
Som framgått ovan beräknas drygt 45 000 barn per år påverkas av
förslaget om elektronisk bekräftelse. Utredningen bedömer att ungefär 80 procent av de ärenden som varje år handläggs vid landets socialnämnder är ärenden där förutsättning finns att i stället bekräfta faderskapet eller föräldraskapet elektroniskt, dvs. ärenden där det endast
finns en tänkbar far eller förälder och modern och den som bekräftar
faderskap eller föräldraskap lämnar samstämmiga uppgifter om att
de är övertygade om att barnet är deras gemensamma.3 I Danmark
finns, som framgår ovan, sedan flera år en möjlighet att elektroniskt
anmäla s.k. omsorgs- och ansvarserklaering. Erfarenheterna från
Danmark innebär att mer än 90 procent av de som har möjlighet att
lämna en sådan förklaring också gör det. Utredningen gör därmed bedömningen att de allra flesta ärenden hos socialnämnden där det endast finns en tänkbar far eller förälder inte längre kommer att handläggas där. I stället kommer möjligheten till elektronisk bekräftelse
att användas.
Socialnämndens skyldighet att utreda ett rättsligt föräldraskap i
de fall där ett sådant inte blir fastställt genom en bekräftelse som
görs elektroniskt utgör inte ett utökat åtagande för kommunerna
jämfört med i dag. Förslaget bedöms därmed inte påverka den kommunala självstyrelsen. De förenklingar som föreslås innebär att socialnämndernas sammantagna kostnader för ärendehanteringen beräknas minska. Beräkningen kan påverkas av flera olika faktorer,
exempelvis lönekostnad och hur varje enskild socialnämnd handlägger utredningar av faderskap och föräldraskap. Beroende på hur
beräkningen görs kan besparingen bedömas uppgå till så mycket
som 190 miljoner kronor.4 Utredningen gör bedömningen att med
en försiktig beräkning innebär förslaget att kostnaden totalt för hela

3

Uppgifterna har lämnats till utredningen av SKL och de pilotkommuner som ingått i projektet
Enklare faderskap/föräldraskap.
4
Uppgifter till utredningen från SKL där beräkningen utgår från en total handläggningstid om
mellan 1 h 45 min och 3 h exklusive politisk beredning per ärende.
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landets kommuner kommer att minska med i vart fall 90 miljoner
kronor per år.
Utredningens samtliga förslag innebär sammantaget en kostnadsökning för staten, nämligen kostnader dels för Skatteverket, se avsnitt 13.3.5, dels för Rättsmedicinalverket (RMV), se avsnitt 13.4.
Samtidigt innebär förslagen en större samhällsekonomisk besparing
för det allmänna. Utredningen föreslår med tillämpning av finansieringsprincipen att medel för förslaget om att bekräftelse ska kunna
göras elektroniskt tas från utgiftsområde 25 (Allmänna bidrag till
kommuner). Det innebär att det allmänna bidraget till kommuner
kan minska i motsvarande omfattning som statens kostnader ökar
till följd av förslaget. Den besparing som socialnämnderna i hela
landet sammantaget gör varje år är betydligt större än Skatteverkets
och RMV:s beräknade årliga förvaltningskostnad.
13.3.5

Konsekvenser för Skatteverket

Bedömning: Skatteverket ska ansvara för att ta fram en funktion
för elektronisk bekräftelse. Inför att lagändringarna träder i kraft
ska Skatteverket ges i uppdrag att ta fram en säker process för
tjänsten för elektronisk bekräftelse. Myndigheten bör därför tillföras medel av engångskaraktär med 20 miljoner kronor och därefter årligen med 6 miljoner kronor. Medlen kan tas från utgiftsområde 25 (Allmänna bidrag till kommuner).
Förslaget att Skatteverket ska utarbeta informationsmaterial i
samarbete med MFoF och Socialstyrelsen får endast marginella
konsekvenser för verket. Eventuella kostnadsökningar i den delen
bör kunna hanteras inom befintliga ramar.
Skatteverket ska ansvara för att ta fram en funktion för elektronisk
bekräftelse och även ansvara för driften av systemet. Inför att lagändringarna träder i kraft ska Skatteverket ges i uppdrag att ta fram
en säker process för tjänsten för elektronisk bekräftelse. Skatteverket
har uppskattat att kostnaden för att utveckla en teknisk lösning för
att hantera elektroniska bekräftelser uppgår till 20 miljoner kronor.
Den uppskattade årliga förvaltningskostnaden är cirka 6 miljoner
kronor. Medlen kan genom en tillämpning av finansieringsprincipen
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tas från utgiftsområde 25 (Allmänna bidrag till kommuner), eftersom utredningen föreslår att det anslaget ska minskas på sätt som
framgår av avsnitt 13.3.4. Det nya sättet att bekräfta faderskap och
föräldraskap innebär minskade kostnader för kommunerna när den
nuvarande hanteringen hos socialnämnderna för motsvarande ärenden uteblir.
Förslaget att MFoF i samråd med bl.a. Skatteverket ska utarbeta
informationsmaterial bedöms få endast marginella konsekvenser för
Skatteverket. Eventuella kostnadsökningar i denna del bör kunna hanteras inom befintliga ramar.
13.3.6

Konsekvenser för andra myndigheter

Bedömning: Uppdraget att utarbeta informationsmaterial om ett
nytt sätt att bekräfta det rättsliga föräldraskapet medför begränsade konsekvenser för MFoF och marginella konsekvenser för
Socialstyrelsen. Eventuella kostnadsökningar bör kunna hanteras
inom befintliga ramar.
De kostnadsökningar som kan uppkomma till följd av att
MFoF och Socialstyrelsen behöver omarbeta sina rutiner, föreskrifter och allmänna råd är marginella och bedöms också kunna
hanteras inom befintliga ramar.
Blivande föräldrar får i dag information om hur det går till att bekräfta det rättsliga föräldraskapet från bl.a. mödrahälsovården, landstingen och socialnämnderna. Förslaget innebär att det uppdras åt
MFoF, att i samråd med Socialstyrelsen och Skatteverket, ta fram
informationsmaterial om att en bekräftelse av det rättsliga föräldraskapet för ett nyfött barn kan göras elektroniskt. Det ingår även att
sprida informationen till relevanta verksamheter. Bedömningen görs
att uppdraget medför begränsade eller marginella konsekvenser för
aktuella myndigheter. Eventuella kostnadsökningar för MFoF och
Socialstyrelsen med anledning av uppdraget bör kunna hanteras inom befintliga ramar.
De kostnadsökningar som kan uppkomma till följd av att MFoF
och Socialstyrelsen behöver omarbeta rutiner, föreskrifter och allmänna råd är marginella och bedöms kunna hanteras inom befintliga
ramar.
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13.3.7

Konsekvenser

Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män

Bedömning: Jämställdheten mellan kvinnor och män bedöms endast påverkas marginellt.
Förslaget kan få marginella konsekvenser för jämställdheten då det
kan ses som positivt att män ges möjlighet att vara mer delaktiga i
frågan om bekräftelse. En elektronisk bekräftelse utgår från att det
är den som bekräftar faderskapet eller föräldraskapet som initierar
bekräftelsen genom att ange barnets personnummer i den tjänst som
Skatteverket tillhandahåller. Dagens rutiner utgår från att socialnämnden kontaktar modern eftersom det naturligen saknas uppgift
om vem som är far eller förälder när socialnämnden underrättas om
att ett barn har fötts.
13.3.8

Övriga konsekvenser

Bedömning: Förslaget bedöms inte ha några nämnvärda konsekvenser för de övriga aktörer och förhållanden som anges i 14 och
15 §§ kommittéförordningen.
Utredningen bedömer att förslaget inte får några nämnvärda konsekvenser för företag eller andra enskilda än de som beskrivits ovan.
Förslaget bedöms inte heller få några nämnvärda konsekvenser för
domstolar eller andra myndigheter än MFoF, Skatteverket och Socialstyrelsen. Förslaget bedöms inte heller få några konsekvenser för det
brottsförebyggande arbetet, sysselsättning eller offentlig service i
olika delar av landet, eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. Inte heller bedöms förslaget få konsekvenser för
den personliga integriteten. Förslaget påverkar inte Sveriges internationella åtaganden.
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13.4

Nya regler om rättsgenetisk undersökning

13.4.1

Utredningens förslag

Utredningen har kommit fram till att en ny lag om rättsgenetisk
undersökning ska ersätta lagen (1958:642) om blodundersökning m.m.
vid utredning av faderskap. Den nya lagen ska gälla för utredning av
faderskap vid domstol och socialnämnd. Lagen innehåller bestämmelser om rättsgenetisk undersökning för fastställande av faderskap
och hävande av faderskap.
Beslut om rättsgenetisk undersökning får avse barnet, modern
och den man som är möjlig som far till barnet. I mål om fastställande
av faderskap ska under vissa förutsättningar ett förordnande om
rättsgenetisk undersökning för utredning av faderskap på vävnad
från en avliden man få meddelas.
RMV ska anges som den aktör som ska utföra rättsgenetiska
undersökningar på uppdrag av det allmänna. Verksamheten föreslås
vara anslagsfinansierad i stället för avgiftsfinansierad.
13.4.2

Konsekvenser för enskilda

Bedömning: Förslaget bedöms få begränsade konsekvenser för
enskilda.
Som nämnts ovan föds cirka 115 000 barn per år i Sverige. Statistik
från RMV visar att andelen av det totala antalet nyfödda barn i
Sverige där det blir aktuellt att utföra en rättsgenetisk undersökning
historiskt sett har legat förhållandevis konstant de senaste fem decennierna.5 Behovet av en rättsgenetisk undersökning bedöms därmed vara detsamma, oavsett förslaget om en ny lag. Frågan om en
rättsgenetisk undersökning kan beräknas bli aktuell för ungefär 2 procent av alla nyfödda barn. Det innebär att ungefär 2 300 barn årligen
berörs av förslaget. Även modern och den presumtiva fadern till
barnet berörs av förslaget eftersom en rättsgenetisk undersökning
för utredning av faderskap, förutom barnet, nästan alltid omfattar
5

RMV (2001), Om faderskap och rättsgenetiska undersökningar – teknikutveckling, organisation
och resultat, rapport 2001:2, s. 39, och Rättsmedicinalverkets statistik vid utredningens besök
den 17 augusti 2017, som visar att andelen under perioden varierat mellan 1,5 procent och
2 procent av varje årskull nyfödda barn.
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även modern och mannen. Antalet rättsgenetiska undersökningar
bedöms inte öka annat än ytterst marginellt till följd av förslaget att
domstol får meddela förordnande om rättsgenetisk undersökning
för utredning av faderskap på vävnad från en avliden man. Det är
därmed fråga om begränsade konsekvenser till följd av förslaget.
13.4.3

Konsekvenser för barn

Bedömning: Förslaget kan innebära positiva konsekvenser för barn.
Frågan om en rättsgenetisk undersökning aktualiseras för ungefär
2 procent av alla nyfödda barn. Det innebär att förslaget bedöms beröra cirka 2 300 barn varje år. Förslaget innebär att det finns en tydlig reglering för de fall där en utredning av faderskap vid socialnämnd
eller domstol behöver omfatta en rättsgenetisk undersökning. Det
betyder att det finns ett effektivt rättsmedel för att utreda faderskap.
Förslaget innebär att i de enstaka fall där vävnad från en avliden man
behöver undersökas för att kunna fastställa ett faderskap finns uttryckligt stöd i lag. Förslaget kan därmed innebära positiva konsekvenser för barn eftersom fler barn kan komma att få en rättslig far
fastställd.
13.4.4

Konsekvenser för kommuner

Bedömning: Förslaget att verksamheten hos RMV ska finansieras genom anslag innebär en marginell positiv konsekvens för
kommuner.
Utredningen föreslår att kostnaden för att genomföra rättsgenetisk
undersökning enligt den nya lagen ska belasta statsbudgeten. Det
betyder att sådana undersökningar som socialnämnd tar initiativ till
enligt föräldrabalken inte kommer att belasta den kommunala budgeten. Inte heller behöver upphandlingar genomföras, vilket innebär
en viss besparing för den enskilda kommunen.
Förslaget innebär en tydlig regel att endast RMV ska genomföra
sådan rättsgenetisk undersökning som socialnämnd bedömer krävs
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för en utredning av faderskap. Den tydligheten medför att socialnämnden inte behöver överväga eller ta ställning till eventuella andra
alternativ som erbjuds verksamheten.
Förslaget påverkar inte den kommunala självstyrelsen, men bedöms minska de kommunala kostnaderna nationellt sett med omkring
10 miljoner kronor. Samtidigt föreslår utredningen att verksamheten vid RMV ska finansieras genom anslag. Medel för det kan med
tillämpning av finansieringsprincipen tas från utgiftsområde 25 (Allmänna bidrag till kommuner), jfr avsnitt 13.3.4. Bedömningen görs
därför att förslaget i sin helhet endast innebär en marginell positiv
konsekvens för en enskild kommun.
13.4.5

Konsekvenser för domstolar

Bedömning: Förslaget bedöms inte få annat än marginella konsekvenser för domstolar. Eventuella kostnadsökningar bör kunna
hanteras inom befintliga ramar.
Förslaget att RMV:s verksamhet ska vara anslagsfinansierad
innebär att Sveriges domstolars budget bör minskas med 2 miljoner
kronor eftersom kostnaden för rättsgenetiska undersökningar inte
längre kommer att belasta domstolarna.
Den föreslagna lagen innebär på samma sätt som i dag att domstol
får förordna om rättsgenetisk undersökning i vissa fall. I lagen tydliggörs att domstol under vissa förutsättningar även får besluta om
rättsgenetisk undersökning av vävnad från en avliden man. Med hänsyn till vad som tidigare har framkommit om antalet ärenden i sådana
situationer görs bedömningen att det endast kommer att vara fråga
om ett mycket begränsat antal förordnanden per år. Det innebär att
förslaget endast medför marginella konsekvenser för domstolarna.
De kostnadsökningar som kan uppkomma till följd av att Domstolsverkets handbok behöver ses över är marginella. Eventuella kostnadsökningar bör kunna hanteras inom befintliga ramar.
Förslaget att verksamheten vid RMV ska finansieras genom anslag innebär att Sveriges domstolars budget totalt sett bör minskas i
motsvarande storleksordning eftersom kostnaden för rättsgenetiska
undersökningar inte längre kommer att belasta domstolarna.
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Konsekvenser för MFoF

Bedömning: De kostnadsökningar som kan uppkomma till följd
av att MFoF behöver omarbeta sina rutiner, föreskrifter och allmänna råd är marginella och bedöms kunna hanteras inom befintliga ramar.
Den nya lagen innebär att MFoF behöver se över och omarbeta föreskrifter och allmänna råd i de delar som berör socialnämndernas
initiativ till rättsgenetisk undersökning och möjligheten för domstol
att förordna om rättsgenetisk undersökning på vävnad från en avliden
man. Som angetts ovan i avsnitt 13.2.6 pågår vid myndigheten sedan
tidigare ett arbete med att ta fram ett kunskapsstöd. De kostnadsökningar som kan uppkomma till följd av att MFoF behöver omarbeta
sina rutiner, föreskrifter och allmänna råd är marginella och bedöms
kunna hanteras inom befintliga ramar.
13.4.7

Konsekvenser för RMV

Bedömning: Förslaget att RMV ska utföra samtliga rättsgenetiska
undersökningar på uppdrag av det allmänna får begränsade konsekvenser för myndigheten.
RMV bör med anledning av att verksamheten ska anslagsfinansieras tillföras medel med omkring 12 miljoner kronor. Medlen
kan tas från utgiftsområde 25 (Allmänna bidrag till kommuner)
eftersom förslaget om en elektronisk bekräftelse innebär att det
utgiftsområdet kommer att minska på ett sådant sätt att förslagen
som helhet väl rymmer den nu aktuella kostnadsökningen. Medel
kan även omfördelas inom utgiftsområde 04 (Rättsväsendet) eftersom kostnaden för rättsgenetiska undersökningar inte längre kommer att belasta domstolarna.
Majoriteten av de rättsgenetiska undersökningar som genomförs för
att utreda en fråga om faderskap sker på uppdrag av socialnämnd. De
undersökningar som genomförs på uppdrag av domstol är enligt
uppgift från RMV klart färre, och utgör mindre än en femtedel av
samtliga genomförda undersökningar på ett år. Som angetts ovan i
avsnitt 13.4.2 visar statistik att andelen av det totala antalet nyfödda
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barn i Sverige där det blir aktuellt att utföra en rättsgenetisk undersökning historiskt sett har legat förhållandevis konstant de senaste
tre decennierna. Det innebär att bedömningen görs att RMV kommer att utföra cirka 2 000–2 300 rättsgenetiska undersökningar per
år på uppdrag av det allmänna. Det innebär en ökning jämfört med
antalet ärenden de senaste åren med ungefär 1 000 ärenden. Mängden
ärenden beräknas dock hamna i paritet med de antal ärenden som RMV
tidigare har genomfört varje år under exempelvis perioden 2008–2011.
Den totala kostnaden för att genomföra rättsgenetiska undersökningar enligt förslaget beräknas till omkring 12 miljoner kronor.
En konsekvens av förslaget är att hela kostnaden kommer att belasta
stadsbudgeten. En mindre del av kostnaden, uppskattningsvis 2 miljoner kronor, belastar redan statsbudgeten genom att domstolarna
i dag står kostnaden för rättsgenetiska undersökningar som beslutas
av domstol. Ungefär 10 miljoner kronor belastar kommunal budget.
RMV uppskattar därför att ytterligare omkring 10 miljoner kronor
skulle belasta statsbudgeten om en anslagsfinansiering genomförs.
Medel för utgiften kan med tillämpning av finansieringsprincipen tas
från utgiftsområde 25 (Allmänna bidrag till kommuner), eftersom utredningens förslag innebär att kommunerna kommer att få minskade
kostnader för rättsgenetiska undersökningar. Det finns även möjlighet att omfördela medel inom utgiftsområde 04 (Rättsväsendet), eftersom kostnaden för rättsgenetiska undersökningar inte längre kommer att belasta domstolarna.
Förslaget att verksamheten ska anslagsfinansieras bedöms få vissa
andra konsekvenser för RMV. Det innebär exempelvis ekonomiska
besparingar för verksamheten eftersom administrativt arbete som
krävs vid finansiering genom avgift inte längre krävs.
13.4.8

Konsekvenser för företag

Bedömning: Förslaget innebär att en osäkerhet om vilka aktörer
som kan utföra en rättsgenetisk undersökning på uppdrag av det
allmänna undanröjs. För företag generellt får förslaget inga nämnvärda konsekvenser, men förutsättningarna påverkas negativt för
ett företag.
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Utredningen har kommit fram till att endast RMV ska utföra rättsgenetiska undersökningar för att utreda faderskap på uppdrag av det
allmänna. Utredningen bedömer att genom en tydlig reglering undanröjs en osäkerhet om vad som gäller. Det finns enligt uppgift från
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) två ackrediterade laboratorier för genetisk analys i Sverige. Utredningen har
varit i kontakt med båda dessa företag, och det är endast ett av företagen som i dag bl.a. bedriver verksamhet med faderskapsundersökningar. Detta företag, Dynamic Code AB, bedriver också annan
verksamhet mot bakgrund av metoden med DNA-analys. Det finns
andra företag som har deltagit i upphandlingar som kommuner har
genomfört under senare år. De upphandlingar som utredningen har
tagit del av har dock samtliga ställt som krav att verksamheten ska
vara ackrediterad. Det innebär att företag i stort inte påverkas av
förslaget. Det påverkar inte heller konkurrensförhållanden mellan
företag, varken mindre i förhållande till större, eller på annat sätt.
Detta eftersom förslaget gäller lika för all sådan verksamhet som
i dag vänder sig till socialnämnd för uppdrag i fråga om faderskapsundersökningar. Förslaget påverkar det företag som nu erbjuder
faderskapsundersökningar till socialnämnder negativt.
En följd av utredningens förslag är alltså att Dynamic Code AB
inte längre på uppdrag av socialnämnd kommer att kunna genomföra
faderskapsundersökningar inom ramen för den föreslagna lagen. Det
hindrar visserligen inte att en undersökning utförd av bolaget kan ha
betydelse i en fråga om faderskap. Det får dock ändå givetvis konsekvenser för företaget, eftersom socialnämnd i framtiden kommer att
vända sig till RMV för sådan undersökning som ska genomföras med
stöd av den föreslagna lagen. De upphandlingar som socialnämnder
har genomfört med företaget och som utredningen har tagit del av
har i flera fall lett till avtal som löpt på ett år i taget, med möjlighet
till förlängning. Med hänsyn till den tidpunkt som utredningen föreslår för ikraftträdande (se avsnitt 12.1) finns möjlighet för företaget
att anpassa verksamheten efter den tydliga reglering som nu föreslås.
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13.4.9

Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män

Bedömning: Förslaget bedöms inte påverka jämställdheten mellan kvinnor och män.
Förslaget bedöms inte påverka jämställdheten mellan kvinnor och män.
13.4.10 Övriga konsekvenser
Bedömning: Förslaget bedöms inte ha några nämnvärda konsekvenser för de övriga aktörer och förhållanden som anges i 14 och
15 §§ kommittéförordningen.
Utredningen bedömer att förslaget inte får några nämnvärda konsekvenser för andra myndigheter än domstolar, MFoF och RMV. Förslaget bedöms inte heller få några konsekvenser för det brottsförebyggande arbetet, sysselsättning eller offentlig service i olika delar av
landet, eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.
Inte heller bedöms förslaget få konsekvenser för den personliga integriteten. Förslaget påverkar inte Sveriges internationella åtaganden.
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14.1

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken

1 kap.
3§
Om det inte är fråga om fall som avses i 1 § eller 9 § första stycket eller om
rätten har meddelat förklaring enligt 2 § första stycket eller 9 a §, fastställs
faderskapet genom bekräftelse eller dom. I fall som avses i 9 § andra och
tredje styckena fastställs i stället föräldraskapet för en kvinna.
Faderskap eller föräldraskap fastställs dock inte om
1. modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför
kroppen enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
eller om modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför
kroppen vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del
av uppgifter om spermiedonatorn,
2. modern vid behandlingen var en ensamstående kvinna enligt 1 kap.
5 § lagen om genetisk integritet m.m., och
3. det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet
har tillkommit genom behandlingen.
Andra stycket hindrar inte att spermiedonatorn bekräftar faderskapet.

I paragrafen anges när faderskapet eller föräldraskapet för ett barn
ska fastställas.
I första stycket görs ett tillägg med anledning av införandet av en
föräldraskapspresumtion. Tillägget innebär att ett faderskap inte ska
fastställas om ett föräldraskap presumeras enligt 9 § första stycket.
Hänvisningen ändras i fråga om i vilka fall ett föräldraskap för en
kvinna ska fastställas i stället för ett faderskap. Den nya hänvisningen
innebär att föräldraskap ska fastställas för en kvinna som är moderns
sambo när villkoren enligt 9 § andra eller tredje styckena är uppfyllda.
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4§
En bekräftelse av faderskap för ett barn som inte har fyllt 18 år görs skriftligen vid personlig inställelse hos socialnämnden. Bekräftelsen ska skriftligen
godkännas av socialnämnden och av modern eller en särskilt förordnad
vårdnadshavare för barnet. Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det kan antas att mannen är far till barnet.
Bekräftelsen får göras även före barnets födelse.
En bekräftelse av faderskap för ett myndigt barn görs skriftligen och ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av barnet självt.
Det finns särskilda bestämmelser om elektronisk bekräftelse av faderskap i
4 a §.

Paragrafen innehåller bestämmelser om faderskapsbekräftelse.
I första stycket anges formkraven för bekräftelse när barnet inte
har fyllt 18 år. Ändringen innebär att det inte längre uppställs ett
krav att bekräftelsen ska bevittnas av två personer. Det anges att en
bekräftelse görs skriftligen vid personlig inställelse hos socialnämnden.
Kravet att mannen ska bekräfta faderskapet i samband med besök hos
socialnämnden säkerställer att handläggaren kan kontrollera mannens identitet. Kravet får till följd att det inte längre är möjligt för
socialnämnden att skicka hem ett utredningsprotokoll och bekräftelse med post till modern som paret själva kan fylla i. Det förutsätts
att mannen har uppnått nödvändig mognad för att avge en så betydelsefull förklaring som det här är fråga om.
Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden. Även
modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet ska
godkänna bekräftelsen. Att modern är omyndig hindrar inte att hon
kan godkänna bekräftelsen. Det förutsätts dock att hon förstår rättshandlingens innebörd. En förutsättning för socialnämndens godkännande av bekräftelsen är att det kan antas att mannen är far till barnet.
I tredje stycket anges formkraven för bekräftelse när barnet har
fyllt 18 år och alltså är myndigt. Formkraven är desamma som enligt
nuvarande reglering. Det innebär att en bekräftelse ska vara skriftlig.
Det uppställs även ett krav att bekräftelsen ska bevittnas av två
personer. I fråga om vittnena gäller lagen (1946:805) med särskilda
bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar. Som vittne får
inte godkännas den mot vilken rättshandlingen ska företas, inte heller
den som är under 15 år eller som på grund av psykisk störning saknar
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insikt om betydelsen av vittnesbekräftelse. Bevittningen är därmed
en nödvändig förutsättning för att bekräftelsen ska anses giltig.
Ett ytterligare krav är att barnet själv skriftligen ska godkänna
bekräftelsen. Det uppställs inget krav att även modern eller socialnämnden godkänner bekräftelsen.
I fjärde stycket, som är nytt, hänvisas till att det finns särskilda
bestämmelser om elektronisk bekräftelse av faderskap i 4 a §.
4a§
En bekräftelse av faderskap får göras elektroniskt, om
1. barnet är folkbokfört i Sverige, och
2. modern och mannen är myndiga och folkbokförda i Sverige.
En bekräftelse ska göras inom 14 dagar från barnets födelse. Bekräftelsen
ska godkännas elektroniskt av modern.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om en elektronisk bekräftelse.

Paragrafen är ny. Genom paragrafen införs en möjlighet till elektronisk bekräftelse av faderskap.
Det anges i första stycket att en bekräftelse under vissa förutsättningar får göras elektroniskt. I förordning ska föreskrivas att en
elektronisk bekräftelse ska göras i ett system för sådan bekräftelse
som tillhandahålls av Skatteverket. Det är därmed inte möjligt att
bekräfta faderskap på annat elektroniskt sätt, exempelvis genom att
scanna in en skriftlig bekräftelse som sänds till Skatteverket i ett
elektroniskt meddelande. Bekräftelsen måste ske inom 14 dagar från
barnets födelse. En förutsättning för elektronisk bekräftelse är enligt
första punkten att barnet är folkbokfört i Sverige. Det krävs också
enligt andra punkten att modern och den som bekräftar faderskapet
är folkbokförda här och att de är myndiga. Om föräldrarna inte är
myndiga få de i stället vända sig till socialnämnden för bekräftelse
enligt huvudregeln i 4 §.
Av andra stycket framgår att bekräftelsen måste göras inom
14 dagar från barnets födelse. Det ska i förordning föreskrivas en
skyldighet för Skatteverket att därefter, dvs. när barnet är 15 dagar,
underrätta socialnämnden om ett barn har folkbokförts och inte har
fått ett faderskap registrerat. Vid samma tidpunkt inträder också
socialnämndens skyldighet att utreda faderskapet (se 2 kap. 1 §). Om
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en man vill bekräfta faderskapet för ett barn som är äldre än 14 dagar
kan han göra det hos socialnämnden enligt bestämmelserna i 4 §.
Mannens bekräftelse måste alltid godkännas elektroniskt av modern.
Till skillnad från vad som gäller enligt 4 § krävs dock inte att en
elektronisk bekräftelse godkänns av socialnämnden.
I tredje stycket ges regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer bemyndigande att meddela föreskrifter om utformningen
av en elektronisk bekräftelse.
4b§
Om det senare visar sig att den som har lämnat bekräftelsen inte är far till
barnet, ska rätten förklara att bekräftelsen saknar verkan mot honom.

I paragrafen, som är ny, anges när domstol kan förklara att en bekräftelse saknar verkan mot den man som har lämnat den. Paragrafen
motsvarar hittillsvarande 4 § tredje stycket.
En bekräftelse kan enligt paragrafen angripas även på annan
grund än att den enligt allmänna regler är ogiltig. Om det senare visar
sig att den som har bekräftat faderskapet inte är far till barnet, ska
domstol förklara att bekräftelsen saknar verkan mot honom. Genom
den utveckling som skett på rättsgenetikens område är möjligheterna numera stora att, om en bekräftelse är oriktig, även långt
efter det att den avgetts visa att så är fallet. Även om mannen frivilligt
och medvetet avstått från att påkalla en rättsgenetisk undersökning
är han inte berövad rätten att efteråt föra talan om att bekräftelsen
saknar verkan mot honom. Detsamma gäller om ett faderskap har
bekräftats trots att mannen inte ska anses som far, t.ex. därför att
barnet har tillkommit genom assisterad befruktning vid en behörig
inrättning i utlandet, men utan möjlighet för barnet att ta del av uppgifter om spermiedonatorn. Även i en sådan situation ska domstol
förklara att bekräftelsen saknar verkan mot mannen.
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9§
Om modern vid ett barns födelse är gift med en kvinna eller registrerad partner,
ska hennes make eller registrerade partner anses som barnets förälder. Detsamma
gäller, om moderns make eller registrerade partner är avliden och barnet föds
inom sådan tid efter kvinnans död att barnet kan ha tillkommit dessförinnan.
Om modern med samtycke av en kvinna som är hennes sambo har
genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen enligt 6 eller
7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. och det med hänsyn
till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen, ska den som har lämnat samtycket anses som barnets förälder.
Andra stycket gäller även om inseminationen eller befruktningen utanför kroppen har utförts vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har
rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.
Ett föräldraskap enligt andra eller tredje stycket fastställs genom bekräftelse eller dom. Det som sägs i 4–4 b §§ om bekräftelse av faderskap tillämpas också i fråga om bekräftelse av ett sådant föräldraskap.

Paragrafen innehåller bestämmelser om föräldraskap för en kvinna
som är gift, registrerad partner eller sambo med barnets mor när
barnet har tillkommit genom assisterad befruktning.
Av ett nytt första stycke följer att moderns make eller registrerade
partner anses som barnets förälder på samma sätt som faderskapet
presumeras om modern är gift med en man vid barnets födelse. Presumtionen för föräldraskapet gäller även om maken eller den registrerade partnern är avliden, under förutsättning att barnet föds inom
sådan tid efter dödsfallet att barnet kan ha tillkommit innan kvinnan
avled. Presumtionen är utformad i överensstämmelse med faderskapspresumtionen.
I andra stycket görs ändringar med anledning av att föräldraskapet
för moderns make eller registrerade partner regleras i ett nytt första
stycke.
Det görs en språklig ändring i första meningen som innebär att
paragrafen i dess helhet utformas i presens. Ändringen innebär inte
någon förändring i sak. En förutsättning för att föräldraskap ska
antas när barnet har tillkommit genom assisterad befruktning är att
den kvinna som är moderns sambo vid tillfället för behandlingen har
samtyckt till densamma.
Det tredje stycket motsvarar vad som från den 1 januari 2019 gäller
enligt andra stycket.
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Av fjärde stycket, som i huvudsak motsvarar vad som från den
1 januari 2019 gäller enligt tredje stycket, framgår att föräldraskapet
för moderns sambo fastställas genom bekräftelse eller dom. Ändringarna görs med anledning av att föräldraskapet för moderns make
eller registrerade partner inte längre ska fastställas genom bekräftelse
eller dom eftersom föräldraskapet i stället presumeras för den kvinna
som är gift eller registrerad partner med modern vid barnets födelse.
Det görs även ändringar med anledning av de nya bestämmelserna
om bekräftelse av faderskap. Som tidigare gäller genom hänvisning
samma regler för bekräftelse av faderskap som för bekräftelse av föräldraskap. Ändringarna innebär exempelvis att ett föräldraskap kan bekräftas elektroniskt och att om det senare visar sig att den som har bekräftat föräldraskapet för ett barn inte är förälder, ska rätten förklara
att bekräftelsen saknar verkan mot den kvinna som har lämnat den.
9a§
Rätten ska förklara att kvinnan i äktenskapet eller det registrerade partnerskapet
inte är förälder till barnet, om modern har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen och
1. kvinnan inte har samtyckt till behandlingen,
2. behandlingen inte har utförts enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om
genetisk integritet m.m. eller behandlingen inte har utförts vid en behörig inrättning i utlandet eller barnet inte har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn, eller
3. det med hänsyn till samtliga omständigheter inte är sannolikt att barnet
har tillkommit genom behandlingen.
Om kvinnan i äktenskapet eller det registrerade partnerskapet godkänner
en mans eller annan kvinnas bekräftelse av faderskapet eller föräldraskapet och
har i fråga om bekräftelsen bestämmelserna i 4 § iakttagits, ska därigenom anses fastställt att kvinnan i äktenskapet eller det registrerade partnerskapet inte
är barnets förälder. Bekräftelsen ska dock i detta fall alltid vara skriftligen godkänd av modern.

Paragrafen är ny och anger när domstol ska förklara att kvinnan i
äktenskapet eller det registrerade partnerskapet inte är förälder till
barnet. Det anges också när det genom annans bekräftelse ska anses
fastställt att kvinnan i äktenskapet eller det registrerade partnerskapet
inte är barnets förälder.

320

366

SOU 2018:68

Författningskommentar

I första stycket anges att rätten, om vissa förutsättningar inte är uppfyllda när modern har genomgått en assisterad befruktning, ska förklara att moderns make eller registrerade partner inte är förälder till
barnet. Grunderna för domstol att häva ett föräldraskap är desamma
som gäller för hävande av ett faderskap till ett barn som tillkommit
genom assisterad befruktning när modern är gift med en man.
Om maken eller den registrerade partnern inte har samtyckt till behandlingen ska föräldraskapet enligt första punkten hävas. Det avgörande förhållandet är om kvinnan har samtyckt till behandlingen. Om
barnet har tillkommit genom en insemination ska samtycket avse inseminationen (jfr 6 kap. 1 b § lagen om genetisk integritet m.m.). Om
barnet har tillkommit genom en befruktning utanför kroppen ska samtycket avse behandlingen, dvs. även införandet av det befruktade ägget
i moderns kropp (jämför 7 kap. 3 § lagen om genetisk integritet m.m.).
Enligt andra punkten finns grund för domstol att häva föräldraskapet om behandlingen inte har utförts inom svensk hälso- och
sjukvård eller om behandlingen inte har utförts vid en behörig inrättning i utlandet eller det inte finns någon rätt för barnet att ta del
av uppgifter om spermiedonatorn. För att en behandling i utlandet
ska anses ha skett vid en behörig inrättning krävs att behörigheten
följer av föreskrifter i det aktuella landet eller där tydligt framgår på
annat sätt, t.ex. genom att inrättningen har tillstånd att utföra assisterade befruktningar. Behörigheten måste också omfatta den typ av
behandling som har utförts i det enskilda fallet, t.ex. en insemination
med donerade spermier. För att kravet avseende barnets rätt att ta
del av uppgifter om spermiedonatorn ska anses uppfyllt krävs att
barnet genom inrättningen i utlandet eller på annat sätt ska kunna
hämta in grundläggande information om donatorns identitet, t.ex.
donatorns namn.
Det finns även grund för att häva föräldraskapet enligt tredje punkten
om det med hänsyn till samtliga omständigheter inte är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen. Det innebär att domstolen ska
förklara att kvinnan i äktenskapet inte är förälder till barnet om sambandet mellan moderns behandling och barnets tillkomst inte är sannolikt.
Domstol ska förklara att kvinnan i äktenskapet eller det registrerade partnerskapet inte är förälder till barnet om någon av de grunder
som anges i första stycket föreligger. Det innebär att ett föräldraskap
ska hävas om barnet saknar rätt att ta del av uppgifter om spermie-
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donatorn, även om kvinnan i äktenskapet har samtyckt till en behandling som skett vid en behörig inrättning i utlandet och det är
sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen.
Enligt andra stycket gäller, på samma sätt som i fråga om ett faderskap, att om kvinnan i äktenskapet eller det registrerade partnerskapet
godkänner en mans eller annan kvinnas bekräftelse av faderskapet
eller föräldraskapet, fastställs att kvinnan i äktenskapet eller det registrerade partnerskapet inte är barnets förälder. Ytterligare krav är att
de bestämmelser som gäller för bekräftelse har iakttagits och att bekräftelsen alltid är skriftligen godkänd av modern. Det innebär för
ett barn som inte har fyllt 18 år att bekräftelsen görs skriftligen vid
personlig inställelse hos socialnämnden och att socialnämnden skriftligen ska godkänna bekräftelsen. För ett barn som är myndigt krävs att
bekräftelsen görs skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska även skriftligen godkännas av barnet.
10 §
Om en man föder ett barn gäller 11–14 §§. Föder en kvinna ett barn gäller
11 a–11 e §§ för hennes make, om maken har ändrat könstillhörighet, och 13 och
14 §§ för en annan person som uppfyller villkoren enligt 5 eller 8 §, om den
personen har ändrat könstillhörighet.

Paragrafen anger vilka bestämmelser som gäller i fråga om föräldraskap vid ändrad könstillhörighet.
Det införs ändringar i paragrafen med anledning av att faderskap
och moderskap för maken till den som föder barnet presumeras när
en av eller båda makarna i äktenskapet har ändrat könstillhörighet.
11 a §
Om den som har fött barnet är gift med en man vid barnets födelse, ska mannen
anses som far till barnet. Detsamma gäller, om maken har avlidit och barnet föds
inom sådan tid efter mannens död att barnet kan ha tillkommit dessförinnan.
Om den som har fött barnet är gift med en kvinna vid barnets födelse, ska
kvinnan anses som mor till barnet. Detsamma gäller om maken är avliden och
barnet föds inom sådan tid efter kvinnans död att barnet kan ha tillkommit
dessförinnan. För kvinnan gäller dock det som i andra kapitel i denna balk och
i andra författningar sägs om far och faderskap.
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Paragrafen, som är ny, anger när faderskapet eller moderskapet ska
presumeras för maken till den som föder ett barn när en av eller båda
makarna i äktenskapet har ändrat könstillhörighet. Presumtionerna
är utformade i överensstämmelse med faderskapspresumtionen.
Om den som föder ett barn är gift med en man gäller enligt första
stycket att mannen ska anses som far till barnet. Presumtionen för
faderskapet gäller även om maken är avliden, under förutsättning att
barnet föds inom sådan tid efter dödsfallet att barnet kan ha tillkommit innan mannen avled.
Om den som föder ett barn är gift med en kvinna anges i andra
stycket att kvinnan ska anses som mor till barnet. Presumtionen för
moderskapet gäller även om kvinnan är avliden, under förutsättning
att barnet föds inom sådan tid efter dödsfallet att barnet kan ha tillkommit innan kvinnan avled. Det anges också att för kvinnan gäller
det som i andra kapitel i föräldrabalken och i andra författningar sägs
om far och faderskap. Det innebär att bestämmelserna i exempelvis
3 kap. 1 § om hävande av ett faderskap gäller för ett moderskap som
har presumerats enligt moderskapspresumtionen.
11 b §
Rätten ska förklara att den man eller kvinna i äktenskapet som inte har fött
barnet inte är far eller mor till barnet, om
1. det är utrett att den som har fött barnet har haft samlag med annan än
maken under tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga
omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget,
2. det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan
hållas för visst att mannen eller kvinnan inte är far eller mor till barnet, eller
3. barnet har tillkommit före äktenskapet eller under det att makarna levde
åtskilda och det inte är sannolikt att makarna har haft samlag med varandra
under tid då barnet kan ha tillkommit.

Paragrafen, som är ny, anger under vilka förutsättningar domstol ska
häva ett faderskap eller moderskap som har presumerats enligt 11 a §
när barnet har tillkommit genom samlag.
Det anges att rätten, om vissa förutsättningar är uppfyllda, ska
förklara att den man eller kvinna som inte har fött barnet inte är far
eller mor till barnet. Grunderna för domstol att häva ett faderskap
eller moderskap som antas enligt presumtionerna i 11 a § är desamma
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som gäller för hävande av ett faderskap som presumeras enligt 1 § till
ett barn som tillkommit genom samlag.
Om det är utrett att den som har fött barnet har haft samlag med
annan än maken under tid då barnet kan ha tillkommit och det med
hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget ska faderskapet eller moderskapet enligt första
punkten hävas.
Enligt andra punkten gäller att om det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen eller kvinnan inte är barnets far eller mor finns grund för att häva
faderskapet eller moderskapet. På samma sätt som gäller i fråga om
hävande av ett faderskap enligt 1 § ska rätten vara helt övertygad om
att maken inte är barnets far eller mor då det uppställs ett krav på
full bevisning,
Rätten ska enligt tredje punkten förklara att den make som inte
har fött barnet inte är far eller mor till barnet om barnet har tillkommit före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och
det inte är sannolikt att makarna har haft samlag med varandra under
tid då barnet kan ha tillkommit.
11 c §
Rätten ska förklara att kvinnan eller mannen i äktenskapet inte är mor eller
far till barnet, om den som har fött barnet har genomgått en insemination eller
befruktning utanför kroppen och
1. kvinnan eller mannen inte har samtyckt till behandlingen,
2. behandlingen inte har utförts enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om
genetisk integritet m.m. eller behandlingen inte har utförts vid en behörig inrättning i utlandet eller barnet inte har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn, eller
3. det med hänsyn till samtliga omständigheter inte är sannolikt att barnet
har tillkommit genom behandlingen.

I paragrafen, som är ny, anges under vilka förutsättningar domstol
ska häva ett faderskap eller moderskap som har presumerats enligt
11 a § när barnet har tillkommit genom assisterad befruktning.
Det anges att rätten, om vissa förutsättningar inte är uppfyllda,
ska förklara att den man eller kvinna som inte har fött barnet inte är
mor eller far till barnet. Grunderna för domstol att häva ett faderskap
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eller moderskap som antas enligt presumtionerna i 11 a § är desamma
som gäller för hävande av ett faderskap som presumeras enligt 1 § till
ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning.
Om maken inte har samtyckt till behandlingen ska faderskapet
eller moderskapet enligt första punkten hävas. Det avgörande förhållandet är om maken har samtyckt till behandlingen (se även kommentaren till 9 § första stycket första punkten).
Enligt andra punkten finns grund för domstol att häva faderskapet eller moderskapet om behandlingen inte har utförts inom svensk
hälso- och sjukvård eller om behandlingen inte har utförts vid en
behörig inrättning i utlandet eller det inte finns någon rätt för barnet
att ta del av uppgifter om spermiedonatorn (se även kommentaren
till 9 § första stycket första punkten).
Det finns även grund för att häva faderskapet eller moderskapet
enligt tredje punkten om det med hänsyn till samtliga omständigheter
inte är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen. Det
innebär att domstolen ska förklara att maken inte är mor eller far till
barnet om sambandet mellan behandlingen och barnets tillkomst
inte är sannolikt.
11 d §
Om mannen eller kvinnan i äktenskapet skriftligen godkänner annan mans
eller kvinnas bekräftelse av faderskapet, moderskapet eller föräldraskapet och
har i fråga om bekräftelsen bestämmelserna i 4 § iakttagits, ska därigenom
anses fastställt att mannen eller kvinnan i äktenskapet inte är far eller mor till
barnet. Bekräftelsen ska dock i detta fall alltid vara skriftligen godkänd av den
som har fött barnet.

Paragrafen, som är ny, anger när det genom annans bekräftelse ska
anses fastställt att den i äktenskapet som inte har fött barnet inte är
far eller mor till barnet.
Om den som inte har fött barnet godkänner en mans eller kvinnas
bekräftelse av faderskapet, moderskapet eller föräldraskapet, fastställs att maken i äktenskapet som inte har fött barnet inte är barnets
far eller mor. Det krävs dock att de bestämmelser som gäller för
bekräftelse har iakttagits och att bekräftelsen alltid är skriftligen
godkänd av den som har fött barnet. Det innebär för ett barn som
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inte har fyllt 18 år att bekräftelsen görs skriftligen vid personlig inställelse hos socialnämnden och att socialnämnden skriftligen ska
godkänna bekräftelsen. För ett barn som är myndigt krävs att bekräftelsen görs skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska även skriftligen godkännas av barnet.
11 e §
Om rätten har meddelat förklaring enligt 11 b eller 11 c §, ska faderskapet eller
moderskapet fastställas enligt 13 eller 14 §.

I paragrafen, som är ny, anges vad som gäller om rätten har förklarat
att maken i äktenskapet inte är far eller mor till barnet.
Om rätten har hävt ett faderskap eller moderskap som har presumerats enligt 11 a § anges att faderskap eller moderskap i ett sådant
fall ska fastställas enligt vad som gäller enligt 13 eller 14 §.
13 §
En man som uppfyller villkoren enligt 5 eller 8 § ska anses som far till barnet.
Ett faderskap enligt första stycket fastställs genom bekräftelse eller dom.
Det som sägs i 4–4 b §§ om bekräftelse av faderskap tillämpas även i detta fall.
Vid tillämpningen av 4, 4 a, 5 och 8 §§ ska det som sägs om en mor gälla
för en man enligt 11 §.

Paragrafen innehåller regler om faderskap för den som inte har fött
barnet i fall då någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet och faderskapet inte presumeras enligt 11 a § första stycket.
I andra stycket läggs 4 a och 4 b §§ till i uppräkningen av bestämmelser som också ska gälla för faderskap för den som inte har
fött barnet. Av hänvisningen till paragraferna följer att den som inte
har fött barnet kan bekräfta faderskapet elektroniskt under vissa
förutsättningar och att talan får föras om att en bekräftelse saknar
verkan mot den som har lämnat den.
Även i tredje stycket läggs 4 a § till i uppräkningen i fråga om när
det som sägs om en mor ska gälla för en man enligt 11 §. Av hänvisningen till 4 a § följer att det är den man som har fött barnet som ska
godkänna en elektronisk bekräftelse.

326

372

SOU 2018:68

Författningskommentar

14 §
En kvinna som uppfyller villkoren enligt 5 eller 8 § ska anses som mor till
barnet. För kvinnan gäller dock det som i andra kapitel i denna balk och i
andra författningar sägs om far och faderskap.
Ett moderskap enligt första stycket fastställs genom bekräftelse eller dom.
Det som sägs i 4 och 4 a §§ om bekräftelse av faderskap tillämpas också i
fråga om bekräftelse av ett sådant moderskap.
Vid tillämpningen av 4, 4 a, 5 och 8 §§ ska det som sägs om en mor gälla
för en man enligt 11 §.

Paragrafen innehåller regler om moderskap för den som inte har fött
barnet i fall då någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet och moderskapet inte presumeras enligt 11 a § andra stycket.
I andra stycket läggs 4 a § till i uppräkningen av bestämmelser som
också ska gälla för moderskap för den som inte har fött barnet. Av
hänvisningen till paragrafen följer att den som inte har fött barnet
kan bekräfta moderskapet elektroniskt under vissa förutsättningar.
Även i tredje stycket läggs 4 a § till i uppräkningen i fråga om när
det som sägs om en mor ska gälla för en man enligt 11 §. Av hänvisningen till 4 a § följer att det är den man som har fött barnet som ska
godkänna en elektronisk bekräftelse.
2 kap.
1§
Om en viss man inte ska anses som far enligt 1 kap. 1 § eller en viss kvinna
inte ska anses som förälder enligt 1 kap. 9 § första stycket till ett barn, är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att
faderskapet fastställs, om
1. barnet är 14 dagar gammalt,
2. barnet står under någons vårdnad och
3. barnet har hemvist i Sverige.

Paragrafen innehåller delvis nya bestämmelser om socialnämndens
skyldighet att sörja för att faderskapet för ett barn fastställs när faderskap eller föräldraskap inte presumeras enligt 1 kap. 1 eller 9 § första
stycket.
Socialnämnden har en skyldighet att försöka utreda vem som är
far till ett barn när faderskap eller föräldraskap inte presumeras för
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den man eller kvinna som modern är gift med. Tidigare undantogs
endast barn där faderskapet presumeras på grund av att föräldrarna
är gifta. Eftersom en föräldraskapspresumtion införs ska även barn
där föräldraskapet presumeras på grund av att föräldrarna är gifta
undantas från nämndens utredningsskyldighet. Nämnden ska också,
på samma sätt som i dag, se till att faderskapet fastställs. Enligt första
punkten, som är ny, gäller socialnämndens skyldighet om barnet är
14 dagar gammalt. Skälet till att utredningsskyldigheten inträffar på
barnets femtonde dag är att det finns en möjlighet att senast 14 dagar
efter barnets födelse elektroniskt bekräfta ett faderskap. Det ska i
förordning föreskrivas en skyldighet för Skatteverket att, när barnet
är 15 dagar gammalt, underrätta socialnämnden att ett barn har folkbokförts, men inte har någon far eller förälder registrerad. Bestämmelserna hindrar inte att socialnämnden före denna tidpunkt utreder
vem som är far till ett barn. Om exempelvis modern och hennes sambo kontaktar socialnämnden före barnets födelse, finns möjlighet
för mannen att bekräfta faderskapet och för modern att godkänna
bekräftelsen. Socialnämnden ska i en sådan situation, enligt gällande
allmänna råd och föreskrifter, dock avvakta med att godkänna bekräftelsen till dess barnet är fött.
Av andra punkten framgår att utredningsskyldigheten gäller under
förutsättning att barnet står under någons vårdnad. Det är samma krav
som tidigare har gällt och innebär att barnet inte ska ha fyllt 18 år.
I den tredje punkten anges, på samma sätt som gäller i dag, att en
förutsättning för socialnämndens utredningsskyldighet är att barnet
har sin hemvist här.
6§
Socialnämnden bör verka för att en rättsgenetisk undersökning äger rum
beträffande barnet, modern och den som kan vara far till barnet, om denne
begär det eller det finns anledning att anta att modern haft samlag med mer
än en man under tid då barnet kan ha tillkommit.

Paragrafen anger när socialnämnden ska ta initiativ till en rättsgenetisk undersökning.
Som en följd av den nya lagen om rättsgenetisk undersökning vid
utredningen av faderskap anges att socialnämnden kan ta initiativ till
en sådan undersökning. Övriga ändringar i paragrafen är språkliga.
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8a§
Om det kan antas att en kvinna ska anses som förälder enligt 1 kap. 9 §
andra eller tredje stycket till ett barn som står under någons vårdnad och som
har hemvist i Sverige, är socialnämnden skyldig att försöka utreda om sådant föräldraskap föreligger och, om så är fallet, se till att detta fastställs
i stället för faderskapet.
Det som sägs i 2–5, 7 och 8 §§ om utredning av faderskap tillämpas också i fråga om föräldraskapet för en kvinna.

Paragrafen anger socialnämndens skyldighet att utreda föräldraskap
i vissa fall.
En ändring görs i första stycket med anledning av att föräldraskapet för den kvinna som modern är gift med vid barnets födelse ska
presumeras på samma sätt som när modern är gift med en man. Det
innebär att socialnämndens skyldighet att utreda föräldraskap endast
avser ett barn till en mor som är sambo med en kvinna.
9§
Om en viss man enligt 1 kap. 1 § ska anses som far till ett barn eller om en
viss kvinna enligt 1 kap. 9 § första stycket ska anses som förälder till ett barn
som står under någons vårdnad och som har hemvist i Sverige, ska socialnämnden, om vårdnadshavaren eller någon av vårdnadshavarna eller mannen
eller kvinnan begär det och det är lämpligt, utreda om en man kan vara far
till barnet eller om en kvinna ska anses som barnets förälder enligt 1 kap.
9 § andra eller tredje stycket.
I fråga om utredningen tillämpas 2–6 och 8 §§. Vid utredning av en kvinnas föräldraskap tillämpas dock inte 6 §. Utredningen får läggas ner om det
finns skäl som anges i 7 § första stycket 1 eller 4 eller om det annars är lämpligt. Utredningen ska läggas ner om faderskap eller föräldraskap inte ska
fastställas enligt 1 kap. 3 §.
Socialnämndens beslut att inte påbörja en utredning enligt denna paragraf eller att lägga ner en påbörjad utredning får överklagas till länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen anger socialnämndens utredningsskyldighet när ett faderskap eller föräldraskap har presumerats när modern är gift vid barnets
födelse.
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Ändringarna i första stycket görs med anledning av att föräldraskapet för den kvinna som modern är gift med vid barnets födelse
ska presumeras på samma sätt som när modern är gift med en man.
Det innebär att socialnämnden under vissa förutsättningar ska utreda
om en annan man kan vara far till barnet eller om en annan kvinna
kan vara förälder, om en vårdnadshavare eller den man eller den
kvinna som modern är gift med begär det. En sådan utredning förutsätter att barnet står under någons vårdnad, dvs. inte har fyllt 18 år,
och har hemvist i Sverige. En ytterligare förutsättning är att det är
lämpligt att utreda frågan om faderskap eller föräldraskap.
3 kap.
2a§
Om ett barn vill vinna förklaring enligt 1 kap. 4 b § att en bekräftelse saknar
verkan mot den man som har lämnat den, ska barnet väcka talan om detta mot
mannen eller, om han är död, hans arvingar.
Om den man som har lämnat en bekräftelse vill vinna förklaring enligt
1 kap. 4 b § att bekräftelsen saknar verkan mot honom, ska han väcka talan
om detta mot barnet.

I paragrafen, som är ny, anges vem som har rätt att väcka talan om
att en bekräftelse saknar verkan mot den som har lämnat den.
I första stycket anges att en talan enligt 1 kap. 4 b § om att en bekräftelse saknar verkan mot den som har lämnat den väcks av barnet.
Talan ska väckas mot mannen eller, om han är död, hans arvingar.
Vem som har rätt att väcka talan om att en bekräftelse saknar verkan
har tidigare kommit till uttryck genom praxis. Genom den nya
paragrafen framgår nu uttryckligen vad som gäller.
Enligt andra stycket kan en talan om att en bekräftelse saknar
verkan även väckas av den man som har bekräftat faderskapet. Talan
väcks mot barnet.
Det finns ingen möjlighet för barnets mor att väcka talan om att
en bekräftelse saknar verkan mot den som har lämnat den.
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3§
En talan som avses i 1, 2 eller 2 a § får väckas vid rätten i den ort där barnet
har sin hemvist eller, om det har avlidit, vid den rätt som har att ta upp tvist
om arv efter barnet. Om det inte finns någon annan behörig domstol, ska
målet tas upp av Stockholms tingsrätt.

Paragrafen innehåller bestämmelser om behörig domstol.
I första hand väcks talan om att viss man inte är far till ett barn
och en talan om att en bekräftelse saknar verkan mot den som har
lämnat den vid domstolen i den ort där barnet har sin hemvist. Om
barnet har avlidit, är den domstol som är behörig att ta upp tvist om arv
efter barnet behörig. Saknas annan behörig domstol är Stockholms
tingsrätt behörig att ta upp målet.
4§
Om part i mål som avses i 1, 2 eller 2 a § är underårig, får förmyndaren eller
god man, om sådan enligt 11 kap. ska förordnas, föra talan för parten. Modern
ska höras i målet, om det kan ske.

Paragrafen innehåller bestämmelser om att en underårigs talan i vissa
fall får föras av förmyndaren eller god man, om sådan är förordnad.
Enligt paragrafen gäller att förmyndaren eller god man får föra
talan om en part i ett mål om förklaring att viss man inte är far är
underårig. Detsamma gäller även numera i ett mål om att en bekräftelse saknar verkan mot den som har lämnat den. En god man kan
förordnas enligt de förutsättningar som gäller enligt 11 kap. Det anges
också att modern ska höras i målet, om det är möjligt och kan ske.
14 §
Om en kvinna som enligt 1 kap. 9 § första stycket ska anses som barnets förälder vill vinna förklaring enligt 1 kap. 9 a § att hon inte är barnets förälder, ska
hon väcka talan om det mot barnet eller, om barnet har avlidit dess arvingar.
Om kvinnan är död och hon inte varaktigt har sammanbott med barnet
och inte heller efter barnets födelse bekräftat att barnet är hennes, har den avlidnas make eller registrerade partner och var och en som jämte eller näst efter
barnet är berättigad till arv efter kvinnan rätt att väcka talan om att kvinnan
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inte är förälder till barnet. Efterlämnar den avlidna förutom make eller registrerad partner sådana arvingar som avses i 3 kap. 2 § ärvdabalken, har var
och en av dem rätt att väcka talan under här angivna förutsättningar.
Rätt att väcka talan föreligger inte, om vid kvinnans död mer än ett år har
förflutit från det att talan, som grundats på att kvinnan är förälder till barnet,
väckts mot henne och hon fått del därav eller om mer än ett år har förflutit
sedan anspråk på samma grund framställts mot kvinnans dödsbo.

Paragrafen, som är ny, anger vad som gäller om en kvinna som har
presumerats vara förälder till ett barn vill få föräldraskapet hävt. Bestämmelserna motsvarar vad som gäller när en man har presumerats
vara far enligt 1 kap. 1 § och vill få faderskapet hävt.
Enligt första stycket gäller att kvinnan ska väcka talan om hävande
mot barnet eller, om barnet har avlidit mot dess arvingar.
Av andra stycket följer att kvinnans make eller registrerade partner och var och en som jämte eller näst efter barnet är berättigad till
arv efter kvinnan har rätt att väcka talan om att kvinnan inte är
förälder till barnet. En förutsättning för en sådan talan är att kvinnan
inte varaktigt har sammanbott med barnet och inte heller efter barnets födelse bekräftat att barnet är hennes. På samma sätt som gäller
i fråga om hävande av ett faderskap kan det inte krävs att kvinnan
uttryckligen har bekräftat att barnet är hennes utan det måste anses
tillräckligt att kvinnan kan anses ha gett ett bestämt uttryck för att
låta barnet gälla som hennes.
I tredje stycket anges begränsningar i fråga om rätten att väcka
talan när kvinnan är avliden. Rätten att väcka talan går förlorad om
vid kvinnans död mer än ett år har förflutit från det att talan, som
grundats på att kvinnan är förälder till barnet, väckts mot henne och
hon fått del av ansökan om stämning. Detsamma gäller om mer än
ett år har förflutit sedan anspråk på samma grund framställts mot
kvinnans dödsbo.
15 §
Om ett barn vill vinna förklaring enligt 1 kap. 9 a § att en viss kvinna inte är
barnets förälder, ska barnet väcka talan om detta mot kvinnan eller, om hon
är död, hennes arvingar. Efterlämnar kvinnan förutom make eller registrerad
partner sådana arvingar som avses i 3 kap. 2 § ärvdabalken, ska talan, såvitt
angår dessa, riktas mot den eller dem som har den bästa arvsrätten efter kvinnan
när talan väcks.
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Paragrafen, som är ny, anger vad som gäller om ett barn vill att ett
föräldraskap ska hävas för en kvinna som har presumerats vara förälder. Bestämmelserna motsvarar vad som gäller när en man har presumerats vara far enligt 1 kap. 1 § och barnet vill få faderskapet hävt.
Barnet ska väcka talan om hävande av föräldraskapet mot den
kvinna som har ansetts som förälder enligt presumtionen i 1 kap. 9 §
första stycket. Om kvinnan är död, ska talan i stället väckas mot
hennes arvingar. Det framgår att om kvinnan förutom make eller registrerad partner efterlämnar arvingar som avses i 3 kap. 2 § ärvdabalken,
ska talan i fråga om dessa arvingar riktas mot den eller dem som har
den bästa arvsrätten efter kvinnan. Avgörande för den frågan är tidpunkten när talan väcks. För att avgöra vilka arvingar det är fråga om,
är det nödvändigt att få klarhet i hur arvsföljden förhåller sig om det
bortses från det barn som har väckt talan i målet. Talan måste väckas
mot var och en av arvingarna och kvinnans dödsbo är inte part i målet.
16 §
Om ett barn vill vinna förklaring enligt 1 kap. 4 b § att en bekräftelse saknar
verkan mot den kvinna som har lämnat den, ska barnet väcka talan om detta
mot kvinnan, eller om hon är död, hennes arvingar.
Om den kvinna som har lämnat en bekräftelse vill vinna förklaring enligt
1 kap. 4 b § att bekräftelsen saknar verkan mot henne, ska hon väcka talan om
detta mot barnet.

I paragrafen, som är ny, anges vem som kan väcka talan om att en
bekräftelse av föräldraskap saknar verkan mot den kvinna som har
lämnat den.
Enligt första stycket framgår att ett barn kan väcka talan om att en
bekräftelse av föräldraskap saknar verkan mot den kvinna som har
lämnat den. Det anges också att talan väcks mot den kvinna som har
bekräftat föräldraskapet. Är kvinnan avliden, ska talan i stället väckas
mot hennes arvingar.
I andra stycket anges att den kvinna som har bekräftat föräldraskapet kan väcka talan om bekräftelsen ska förklaras sakna verkan
mot henne. En sådan talan väcks mot barnet.
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17 §
En talan som avses i 14, 15 eller 16 § får väckas vid rätten i den ort där barnet
har sin hemvist eller, om barnet har avlidit, vid den rätt som har att ta upp
tvist om arv efter barnet. Om det inte finns någon annan behörig domstol, ska
målet tas upp av Stockholms tingsrätt.

Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om behörig domstol.
Bestämmelserna motsvarar vad som gäller för mål om hävande av
faderskap.
I första hand väcks talan om att en viss kvinna inte är förälder till
ett barn och en talan om att en bekräftelse saknar verkan mot den
som har lämnat den vid domstolen vid den ort där barnet har sin
hemvist. Om barnet har avlidit, är den domstol som är behörig att ta
upp tvist om arv efter barnet behörig. Saknas annan behörig domstol
är Stockholms tingsrätt behörig att ta upp målet.
18 §
Om part i mål som avses i 14, 15 eller 16 § är underårig, får förmyndaren eller
god man, om sådan enligt 11 kap. ska förordnas, föra talan för parten.
Modern ska höras i målet, om det kan ske.

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om att en underårigs
talan i vissa fall får föras av förmyndaren eller god man, om sådan är
förordnad. Bestämmelserna motsvarar vad som gäller för mål om
hävande av faderskap.
Enligt paragrafen gäller att förmyndaren eller god man får föra
talan om en part i ett mål om förklaring att viss kvinna inte är förälder
är underårig. Detsamma gäller även i ett mål om att en bekräftelse
saknar verkan mot den som har lämnat den. En god man kan förordnas enligt de förutsättningar som gäller enligt 11 kap. Det anges
också att modern ska höras i målet, om det är möjligt och kan ske.
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19 §
En talan om fastställande av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § andra eller tredje
stycket väcks av barnet. I fall som avses i 2 kap. 8 a § förs barnets talan av socialnämnden. Om modern har vårdnaden om barnet, får hon alltid föra barnets talan,
även om hon inte har uppnått myndig ålder. Talan får vidare alltid föras av en
särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Det som sägs i 6–13 §§ om fastställande av faderskap tillämpas också i fråga om fastställande av föräldraskap.

Paragrafen, som är ny, motsvarar delvis hittillsvarande 14 § och anger vem som kan väcka talan om fastställelse av föräldraskap och vad
som gäller i mål om fastställande av föräldraskap.
En talan om fastställande av föräldraskap när modern inte är gift
vid barnets födelse kan väckas av barnet. När socialnämnden har en
skyldighet att utreda föräldraskapet förs barnets talan av nämnden.
Modern får alltid föra barnets talan, om hon har vårdnaden om barnet.
Det gäller även om hon inte har fyllt 18 år. Det anges också att talan
alltid får föras av en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet.
I paragrafen räknas ett antal bestämmelser upp som gäller i fråga
om mål om fastställande av faderskap. Hänvisningen innebär att bestämmelserna även gäller för mål om fastställande av föräldraskap.
Det får t.ex. till följd att om socialnämnden ansvarar för att föräldraskap fastställs, väcks talan om fastställande av föräldraskap vid domstolen i den ort där socialnämnden finns.

14.2

Förslaget till lag om rättsgenetisk undersökning
vid utredning av faderskap

Lagens innehåll
1§
I denna lag finns bestämmelser om rättsgenetisk undersökning vid utredning
av faderskap.

Paragrafen anger lagens tillämpningsområde.
Lagen innehåller bestämmelser om vad som gäller för rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap. Det innebär att lagen
gäller när domstol förordnar om rättsgenetisk undersökning och när
socialnämnd initierar en sådan undersökning enligt 2 kap. 6 § föräldra-
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balken (FB). Med en rättsgenetisk undersökning avses en undersökning som sker av en enskilds arvsanlag på uppdrag av det allmänna.
Lagen är teknikneutral och uppställer inte krav på att undersökningen
genomförs med en viss metod, exempelvis DNA-analys av munskrap
eller analys av blod.
Av paragrafens ordalydelse framgår att lagen inte är tillämplig när
det är fråga om en genetisk undersökning vid utredning av moderskap.
Fastställande av faderskap
2§
I mål om fastställande av faderskap får rätten på begäran av någon av parterna eller när det annars behövs förordna om rättsgenetisk undersökning.
Förordnandet får avse barnet, modern och den man mot vilken talan
förs. Om det finns anledning att anta att någon annan man har haft samlag
med modern under den tid som barnet kan ha tillkommit, får förordnandet
avse också denne.
Om den man som yrkandet om fastställande av faderskap avser är avliden, får rätten förordna om rättsgenetisk undersökning på humanbiologisk vävnad från den avlidne. Ett förordnande får endast meddelas om det
finns anledning att anta att mannen har haft samlag med modern under den
tid som barnet kan ha tillkommit och om skälen för åtgärden uppväger det
intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den avlidne eller något
annat motstående intresse.

Paragrafen innehåller bestämmelser om domstols förordnande i mål om
fastställande av faderskap. Den motsvarar delvis 1 § lagen (1958:642)
om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap (blodundersökningslagen).
I första stycket anges att domstolen får förordna om rättsgenetisk
undersökning på begäran av part. Domstolen ansvarar för utredningens fullständighet och ska inhämta nödvändig utredning. Domstolen får därför även självmant förordna om sådan undersökning,
om det behövs.
Av andra stycket framgår vilka som kan omfattas av domstolens
förordnande. Förutom barnet, modern och den man mot vilken talan
förs kan förordnandet avse en annan man, om det finns anledning
att anta att han har haft samlag med modern under den tid som barnet
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kan ha tillkommit. Regleringen är uttömmande och innebär exempelvis att mannens arvingar, om han är avliden, inte kan omfattas av
domstolens förordnande om rättsgenetisk undersökning.
Enligt tredje stycket kan domstolen om den man som yrkandet om
fastställande av faderskap avser är avliden, förordna om rättsgenetisk
undersökning på humanbiologisk vävnad från mannen. En första
förutsättning för ett sådant förordnande är att det kan antas att
modern har haft samlag med mannen under den tid som barnet kan
ha tillkommit.
Eftersom mannens eventuella arvingar är part i målet ska de beredas tillfälle att yttra sig. Endast den omständigheten att arvingarna
motsätter sig en rättsgenetisk undersökning är dock inte tillräcklig
för att ett förordnande inte ska meddelas. Arvingarna ges dock
möjlighet att tillföra målet information som tidigare kanske inte var
känd för domstolen. Det kan vara uppgifter som påverkar bedömningen om det kan antas att mannen har haft samlag med modern
under den tid som barnet kan ha tillkommit. Det kan bli aktuellt att
vid en huvudförhandling för handläggning av rättegångsfråga eller
del av saken enligt 42 kap. 20 § rättegångsbalken utreda en tvistig
fråga om modern har haft samlag med den avlidna mannen under den
tid som barnet kan ha tillkommit. Det krävs att det i målet framkommer omständigheter som innebär att domstolen inte kan komma till slutsatsen att det kan antas att mannen har haft samlag med
modern under den tid som barnet kan ha tillkommit för att en begäran om rättsgenetisk undersökning ska avslås på den grunden.
En ytterligare förutsättning för förordnande om rättsgenetisk
undersökning på vävnad från en avliden man är att domstolen anser
att skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som
åtgärden innebär för den avlidna eller något annat till barnet motstående intresse.
Vid bedömningen om det är proportionerligt att förordna om en
rättsgenetisk undersökning måste domstolen beakta omständigheterna i det enskilda fallet och göra en helhetsbedömning. Det
innebär att domstolen exempelvis måste ha information om det finns
ett tillgängligt vävnadsprov från mannen och i så fall var provet finns
bevarat.
Många gånger kan det finnas bevarade prover från den avlidna
mannen som kan användas för rättsgenetisk undersökning. Det kan
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exempelvis finnas bevarad vävnad som tagits i samband med obduktion eller blod som bevaras på sjukhus efter en undersökning. Det
kan också finnas vävnad från den avlidna som bevaras i en biobank.
Situationen kan också vara den att det är oklart om det finns ett prov
med vävnad från den avlidna mannen som kan användas för rättsgenetisk undersökning. Även när det gäller information om det finns
ett tillgängligt vävnadsprov kan eventuella arvingar ha information
som är nödvändig för domstolens bedömning. Det kan exempelvis
röra uppgifter om det finns ett tillgängligt vävnadsprov från mannen
efter en genomförd obduktion eller att något vävnadsprov inte alls
finns tillgängligt och att mannen har kremerats.
Domstolen har att göra en helhetsbedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. När det exempelvis gäller vävnad som
tagits i samband med obduktion eller vävnad som förvaras i en biobank måste det många gånger anses proportionerligt att förordna om
en rättsgenetisk undersökning på humanbiologisk vävnad från den
avlidna. Om omständigheterna i det enskilda fallet kräver att kvarlevor från den avlidna mannen görs tillgängliga genom en gravöppning är det inte självklart att åtgärden kan anses proportionerlig. Det
krävs i ett sådant fall att domstolen gör en intresseavvägning mellan
bl.a. hänsyn till griftefriden och barnets rätt till familjerättslig tillhörighet. Om domstolen kommer till den slutsatsen att barnets rätt
väger tyngre än de motstående intressen som framkommit i det enskilda fallet, finns förutsättning att förordna om rättsgenetisk undersökning på vävnad från den avlidna mannen.
Beslut i fråga om rättsgenetisk undersökning är ett beslut under
rättegång. Det innebär att beslutet får överklagas i samband med
dom eller slutligt beslut i målet.
Hävande av faderskap
3§
I mål om förklaring att en viss man inte är far får rätten på begäran av någon av
parterna eller när det annars behövs förordna om rättsgenetisk undersökning.
Förordnandet får avse barnet, modern och mannen i äktenskapet. Om
det finns anledning att anta att någon annan man har haft samlag med
modern under den tid som barnet kan ha tillkommit, får förordnandet avse
också denne.
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Paragrafen innehåller bestämmelser om domstols förordnande i mål
om hävande av ett faderskap när en man ansetts vara far på grund av
presumtionen i 1 kap. 1 § FB. Paragrafen motsvarar delvis 1 § blodundersökningslagen.
I första stycket anges att domstolen får förordna om rättsgenetisk
undersökning på begäran av part. Domstolen ansvarar för utredningens fullständighet och ska inhämta nödvändig utredning. Domstolen får därför självmant förordna om sådan undersökning, om det
behövs.
Av andra stycket framgår vilka som kan omfattas av domstolens
förordnande. Förutom barnet, modern och mannen i äktenskapet får
förordnandet avse en annan man, om det finns anledning att anta att
han har haft samlag med modern under den tid som barnet kan ha
tillkommit.
I mål om att förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet på den grunden att villkoren för en assisterad befruktning inte är
uppfyllda, kan frågan om rättsgenetisk undersökning för utredning
om en annan man är far aktualiseras. Om modern hävdar att barnet
tillkommit genom heminsemination får domstolen göra en bedömning i det enskilda fallet om det ändå finns anledning att anta att en
annan man har haft samlag med modern under den tid som barnet
kan ha tillkommit. Uppger den man vars spermier påstås ha använts
att samlag har ägt rum får det många gånger anses tillräckligt för att
domstolen ska komma till slutsatsen att förutsättning finns att
förordna om rättsgenetisk undersökning beträffande honom. Är det
i stället så att såväl modern som mannen i äktenskapet och den man
vars spermier påstås ha använts vid heminseminationen hävdar att
samlag inte har skett, saknas förutsättning att förordna om rättsgenetisk undersökning avseende den man vars spermier påstås ha
använts. Då finns i stället möjlighet att fastställa faderskap för den
mannen med stöd av 1 kap. 5 § första stycket 3 FB.
Beslut i fråga om rättsgenetisk undersökning är ett beslut under
rättegång. Det innebär att beslutet får överklagas i samband med dom
eller slutligt beslut i målet.
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Efter att ett faderskap fastställts genom bekräftelse eller dom
4§
Efter att ett faderskap fastställts genom bekräftelse eller genom dom som
har fått laga kraft, får rätten förordna om en rättsgenetisk undersökning,
om det först efter bekräftelsen eller domen har framkommit omständigheter som ger anledning att anta att någon annan man än den som har fastställts vara far har haft samlag med modern under den tid barnet kan ha tillkommit.
Ett förordnande får avse barnet, modern, den man som har fastställts
vara far och den andre mannen.

Paragrafen innehåller bestämmelser om domstols möjligheter att förordna om rättsgenetisk undersökning när faderskapet redan har bekräftats eller fastställts genom dom som har fått laga kraft. Reglerna
motsvarar 1 a § första stycket blodundersökningslagen.
Första stycket anger när domstol får förordna om en rättsgenetisk
undersökning vid omprövning av ett redan fastställt faderskap.
När det gäller faderskap som fastställts genom bekräftelse, finns
inte någon begränsning i möjligheterna att få faderskapsfrågan omprövad av domstol (se 3 kap. 3 § andra stycket FB). Om faderskapet
däremot har fastställts genom dom som har fått laga kraft, kan en
omprövning ske endast om Högsta domstolen eller hovrätt beviljar
resning i målet.
Möjligheten till rättsgenetisk undersökning förutsätter att det
sedan faderskapet fastställts genom bekräftelse eller dom som har
fått laga kraft framkommer omständigheter som ger anledning till
antagande att någon annan man, som inte tidigare varit föremål för
rättsgenetisk undersökning, har haft samlag med modern under den
tid barnet kan ha tillkommit. Det krävs att den som åberopar nya
omständigheter inte har känt till dessa tidigare.
Av andra stycket framgår vilka som kan omfattas av domstolens
förordnande. Förutom barnet, modern och den man som fastställts
vara far får förordnandet avse en annan man, om det finns anledning
att anta att han har haft samlag med modern under den tid som barnet kan ha tillkommit.
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5§
Om ett faderskap har fastställts genom bekräftelse, får ett förordnande om
rättsgenetisk undersökning meddelas i ett mål om att bekräftelsen saknar
verkan mot den som har lämnat den. Ett sådant förordnande får begäras av
någon av parterna i målet.
Om en talan om att en bekräftelse saknar verkan inte har väckts, prövas
frågan om förordnande av en rättsgenetisk undersökning enligt lagen
(1996:242) om domstolsärenden. Ett sådant förordnande får begäras av den
som kan vara part i ett mål om att bekräftelsen saknar verkan.
Om faderskapet har fastställts genom dom som har fått laga kraft, prövas frågan om förordnande av en rättsgenetisk undersökning enligt lagen
om domstolsärenden. Ett sådant förordnande får begäras av någon av parterna i det tidigare målet.

Paragrafen beskriver att en begäran om förordnande får ske i ett mål
om att en bekräftelse saknar verkan. Paragrafen reglerar också möjligheten att begära ett förordnande även om talan inte har väckts eller
innan resning har beviljats. Paragrafen motsvarar delvis 1 a § blodundersökningslagen.
Enligt första stycket gäller att domstol får förordna om rättsgenetisk undersökning i ett mål om att bekräftelsen saknar verkan. Ett
förordnande får begäras av någon av parterna i målet.
I andra stycket anges att när talan om att en bekräftelse saknar
verkan inte har väckts ska en begäran enligt 4 § prövas fristående i
ett ärende enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Den som
kan vara part i ett mål om att en bekräftelse saknar verkan får begära
att en rättsgenetisk undersökning genomförs.
Sedan faderskapet fastställts genom dom som har fått laga kraft
framgår av tredje stycket att en rättsgenetisk undersökning enligt 4 §
prövas i ett särskilt domstolsärende. Visar undersökningen att det
tidigare målet om fastställande av faderskap sannolikt hade fått en
annan utgång, om resultatet hade funnits när målet avgjordes, kan
resning beviljas av hovrätt eller Högsta domstolen. Ett förordnande
får begäras av någon av parterna i det tidigare målet.
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6§
Ett ärende om förordnande om rättsgenetisk undersökning enligt 5 § andra
eller tredje stycket tas upp av rätten i den ort där barnet har sin hemvist.
Om barnet har avlidit, tas ärendet upp av den rätt som har att ta upp en tvist
om arv efter barnet. Om det inte finns någon annan behörig domstol, tas
ärendet upp av Stockholms tingsrätt.

Paragrafen anger vilken domstol som är behörig att ta upp ett ärende
om förordnande om rättsgenetisk undersökning enligt 5 § andra
eller tredje stycket. Bestämmelserna motsvarar 1 b § andra stycket
blodundersökningslagen.
I första hand är det domstolen där barnet har sin hemvist som ska
ta upp ett ärende om förordnande av rättsgenetisk undersökning.
Om barnet har avlidit är det i stället den domstol som har att ta upp
tvist efter arv efter barnet. I sista hand är Stockholms tingsrätt behörig, om det inte finns någon annan behörig domstol.
7§
Ett beslut i ett ärende om förordnande om rättsgenetisk undersökning enligt 5 § andra eller tredje stycket får överklagas särskilt.

Paragrafen anger hur ett beslut om rättsgenetisk undersökning som
meddelas i ett ärende får överklagas. Bestämmelsen motsvarar 1 b §
första stycket första meningen blodundersökningslagen.
Ett beslut om förordnande i ett ärende enligt 5 § andra eller tredje
stycket får överklagas särskilt. Detta skiljer sig från vad som gäller
för beslut om rättsgenetisk undersökning som meddelas i ett mål.
8§
Ett ärende om förordnande om rättsgenetisk undersökning enligt 5 § andra
eller tredje stycket får avskrivas när utlåtandet över undersökningen har
lämnats eller frågan om undersökning har förfallit.

Paragrafen anger när ett ärende om rättsgenetisk undersökning får
avslutas och motsvarar 1 b § första stycket andra meningen blodundersökningslagen.
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Det är först när ett utlåtande över den rättsgenetiska undersökningen lämnats eller frågan om undersökning annars har förfallit
som ärendet anses avslutat. Ett ärende får därför avskrivas först när
utlåtande över undersökningen har lämnats till domstolen eller frågan
om undersökning har förfallit.
Allmänt om handläggningen
9§
Innan rätten förordnar om rättsgenetisk undersökning ska den som förordnandet skulle avse ges tillfälle att yttra sig.

Paragrafen innehåller bestämmelser om att den som berörs av ett
förordnande om rättsgenetisk undersökning ska ges möjlighet att
yttra sig innan beslut meddelas. Första stycket motsvarar delvis 1 §
andra stycket och 1 a § sista stycket blodundersökningslagen.
Paragrafen anger att innan ett förordnande om rättsgenetisk
undersökning enligt lagen meddelas ska den som förordnandet skulle
avse beredas tillfälle att yttra sig.
Den omständigheten att någon motsätter sig att lämna prov för
att en rättsgenetisk undersökning ska kunna genomföras är inte tillräcklig för att domstolen inte ska förordna om sådan undersökning.
Däremot kan den som yttrar sig tillföra målet eller ärendet information som tidigare inte var känd för domstolen. Det kan vara uppgifter som påverkar bedömningen om det exempelvis kan antas att
mannen har haft samlag med modern under den tid som barnet kan
ha tillkommit. Det krävs att det framkommer omständigheter som
innebär att domstolen inte kan komma till slutsatsen att det kan antas
att mannen har haft samlag med modern under den tid som barnet kan
ha tillkommit för att en begäran om rättsgenetisk undersökning ska
avslås. Det kan bli aktuellt att utreda en tvistig fråga om exempelvis
modern har haft samlag med någon ytterligare man vid ett sammanträde (se NJA 1986 s. 646).
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Vite
10 §
Rätten får vid vite förelägga den som förordnandet om rättsgenetisk undersökning avser att med intyg från behörig inrättning visa att ett sådant prov
som behövs för rättsgenetisk undersökning har tagits på honom eller henne.
I fråga om barn som inte har fyllt 18 år ska i stället barnets vårdnadshavare
föreläggas.

Paragrafen anger att domstol vid vite får förelägga någon att lämna
prov för genomförande av rättsgenetisk undersökning enligt lagen.
Bestämmelserna motsvarar 2 § blodundersökningslagen.
Provtagning, i de allra flesta fall munskrapsprov, kan ske på flera
olika inrättningar. Det är möjligt att exempelvis vända sig till socialnämnd, men även vissa vårdinrättningar och utlandsmyndigheter. Det
förutsätts att det i administrativ ordning meddelas bestämmelser om
vem som är behörig att utfärda intyget. Verkställighetsföreskrifter
till denna lag ska enligt 4 § förordningen om rättsgenetisk undersökning vid utredningen av faderskap utfärdas av Rättsmedicinalverket.
Biträde av Polismyndigheten
11 §
Om ett föreläggande vid vite enligt 10 § inte följs, får rätten i stället för att
förelägga nytt vite besluta om biträde av Polismyndigheten för att provtagning ska komma till stånd.
I fråga om barn som inte har fyllt 18 år får beslut om biträde av Polismyndigheten meddelas endast om det finns särskilda skäl. Sådant biträde
får inte lämnas, om det finns risk för att barnet ska ta skada av detta.

Paragrafen anger att domstol, som tidigare beslutat om föreläggande
vid vite, har möjlighet att besluta om biträde av Polismyndigheten
för att en provtagning ska komma till stånd. Bestämmelserna motsvarar 2 a § första och andra styckena blodundersökningslagen.
I första stycket anges att domstolen får förordna att den som vägrar
att inställa sig till en provtagning ska hämtas till provtagning genom
Polismyndighetens försorg. Det kan visserligen finnas situationer då
det finns anledning att anta att den som är skyldig att lämna prov
inte bryr sig om ett föreläggande från domstolen. Den berörde bör
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dock alltid ha fått tillfälle att frivilligt följa föreläggandet. Först när
det visar sig att föreläggandet inte har följts får domstolen överväga
biträde av Polismyndigheten. Möjligheterna till hämtning ska alltså
endast användas när det finns anledning att anta att ett nytt vitesförläggande inte skulle fylla någon funktion.
Det biträde av Polismyndigheten som främst kommer i fråga är
att den förelagde hämtas till provtagningen. I undantagsfall kan det
även bli fråga om att framtvinga själva provtagningen. Den provtagning det är fråga om kan i sådant fall jämställas med den provtagning
som enligt 28 kap. 12 a § rättegångsbalken får ske vid kroppsbesiktning genom tagande av salivprov. I enlighet med vad som gäller enligt 24 kap. 2 § tredje stycket brottsbalken bör Polismyndigheten för
att provtagningen ska komma till stånd kunna använda det våld som
med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarligt.
Innan domstolen beslutar om hämtning är det lämpligt att kontakt tas med den institution som ska medverka vid den aktuella provtagningen för att bestämma en lämplig tid. Precis som i dag översänds sedan kopia av beslutet om hämtning till Polismyndigheten
med uppgift om tid och plats för provtagningen.
I andra stycket framgår att även barn under 18 år kan hämtas, när
vårdnadshavaren inte följer ett föreläggande om vite beträffande barnet. Med barnet avses här det lilla barnet som inte själv kan inställa
sig till provtagning. Det är inte fråga om den situationen att modern
eller mannen är under 18 år.
Det ligger i sakens natur att hämtning av barn bör komma i fråga
endast i undantagsfall. I första hand ska socialnämnden försöka åstadkomma att barnet frivilligt inställs till provtagningen. Först när dessa
försök inte leder någon vart bör domstolen ta ställning till om polishjälp är nödvändig. Domstolen ska, precis som i dag, göra en avvägning mellan intresset att en rättsgenetisk undersökning genomförs
och önskemålet att barnet inte far illa av att hämtas genom Polismyndigheten eller att prov tas under tvång. Domstolen bör samråda
med socialnämnden innan förordnande meddelas om biträde av Polismyndigheten när det gäller barn under 18 år.
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12 §
Om kostnad för biträde av Polismyndigheten har betalats av allmänna
medel, ska den som har varit föremål för biträdet betala tillbaka kostnaden
till staten. I fråga om barn som inte har fyllt 18 år ska betalningsskyldigheten i stället fullgöras av barnets vårdnadshavare.
Det belopp som ska återbetalas får sättas ner eller efterges, om det finns
skäl för det med hänsyn till den enskildes personliga eller ekonomiska förhållanden.

I paragrafen finns bestämmelser om återbetalningsskyldighet för
den som orsakat staten kostnader för biträde av Polismyndigheten.
Bestämmelserna motsvarar delvis 2 a § tredje stycket lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.
Enligt första stycket gäller även fortsatt att den som orsakar kostnader för staten i samband med biträde av Polismyndigheten är skyldig att ersätta staten för dessa kostnader. Bestämmelsen överensstämmer med allmänna principer om återbetalning till staten av kostnader
som någon orsakar det allmänna genom att inte fullgöra en skyldighet.
I andra stycket anges att återbetalningsskyldigheten kan sättas ner
eller helt efterges, om det finns skäl till det. Jämkning kan alltså ske
på samma grunder som gäller för annan återbetalningsskyldighet till
staten. Vid bestämmande av beloppets storlek eller om den enskilde
helt ska befrias från skyldigheten att återbetala kostnad till staten ska
hänsyn tas till den enskildes personliga och ekonomiska förhållanden. Prövningen sker på samma sätt som exempelvis vid prövning av
återbetalningsskyldighet för rättegångskostnad i brottmål enligt
31 kap. 1 § fjärde stycket rättegångsbalken.
Kostnaden för rättsgenetisk undersökning
13 §
Kostnaden för provtagning och rättsgenetisk undersökning enligt denna lag
och 2 kap. 6 § föräldrabalken ska betalas av allmänna medel.

I paragrafen anges att det allmänna ska stå kostnaden för provtagning och rättsgenetisk undersökning.
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Oavsett om det är domstolen som förordnat om rättsgenetisk
undersökning eller om socialnämnd tagit initiativ till sådan undersökning ska staten stå kostnaden för såväl provtagning som rättsgenetisk undersökning.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Genom lagen upphävs lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid
utredning av faderskap.
3. Den upphävda lagen gäller fortfarande vid överklagande av en domstols
beslut.

I punkten 1 anges att den nya lagen gäller från den 1 januari 2021.
Enligt punkten 2 ska blodundersökningslagen upphöra att gälla
genom den nya lagen om rättsgenetisk undersökning vid utredning
av faderskap.
Punkten 3 anger att den upphävda blodundersökningslagen tillämpas om ett beslut meddelat av domstol enligt den upphävda lagen överklagas till högre rätt.
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Modernare regler om faderskap och föräldraskap
Beslut vid regeringssammanträde den 16 mars 2017
Sammanfattning
En särskild utredare ska se över delar av föräldrabalkens regler om
fastställande av faderskap och föräldraskap. I uppdraget ingår även
att göra en översyn av de författningar som handlar om rättsgenetiska undersökningar vid utredning av faderskap. Syftet är att – med
utgångspunkt i principen om barnets bästa – åstadkomma en mer
ändamålsenlig, jämlik och modern reglering. Utredaren ska föreslå
de författningsändringar och andra åtgärder som bedöms vara nödvändiga eller lämpliga.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.
Behovet av en utredning
Synen på föräldraskap och familj har förändrats över tid, vilket kan ses
som ett resultat av ny kunskap och förändringar av samhälleliga normer och värderingar. En majoritet av alla barn som föds i Sverige i dag
föds av en förälder som inte är gift och drygt hälften har föräldrar som
är sambor. Många barn växer också upp i andra familjekonstellationer
än den traditionella kärnfamiljen.
Med den tekniska utvecklingen, främst utvecklingen av DNA-analyser, har möjligheten att bevisa ett genetiskt släktskap förändrats.
I dag finns metoder som möjliggör genetiska undersökningar som
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inte var förutsedda när regleringen om blodundersökningar vid utredning av faderskap tillkom.
Det är viktigt att lagstiftningen utvecklas i takt med samhället i
övrigt och bl.a. kan hantera olika sätt att bilda familj. Även om
regleringen kring fastställande av faderskap och föräldraskap har
anpassats med tiden för att möta utvecklingen på området, finns det
behov av att se över reglerna i syfte att åstadkomma en mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering. Behovet av ytterligare förändringar har även framhållits i olika avseenden och sammanhang.
Bland annat har frågor som rör fastställelse av faderskap och föräldraskap under flera år varit föremål för riksdagsmotioner. Synpunkter har framförts bl.a. om att nuvarande ordning för att fastställa
faderskap bör moderniseras och förenklas och att det bör införas en
könsneutral föräldraskapspresumtion (se t.ex. bet. 2011/12:CU16,
bet. 2012/13:CU8 och bet. 2013/14:CU19). Att frågan om en könsneutral föräldraskapspresumtion bör utredas har även efterfrågats av
bl.a. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners
och queeras rättigheter (RFSL).
I mars 2015 tillkännagav riksdagen för regeringen att det finns
skäl för att undersöka frågeställningar i väckta motioner kring nuvarande ordning för utredningar om faderskap för ogifta. Motionerna
handlade om att utredningarna måste kunna moderniseras och förenklas och att ett faderskap borde kunna fastställas redan under
graviditeten. Enligt riksdagen bör regeringen därför överväga om det
finns behov av förändringar och i så fall ta nödvändiga initiativ och i
lämpligt sammanhang återkomma till riksdagen och redovisa resultatet av arbetet. I sammanhanget framhålls att utgångspunkten för
reglerna på området måste vara omtanken om barnets bästa och att
det är av stor vikt att den ordning som finns för utredningar om
faderskap för ogifta ger betryggande garantier för att det verkligen
är den biologiska fadern och inte någon annan som fastställs som far.
Vidare framhålls betydelsen av att faderskapsärenden handläggs på
ett så enkelt sätt som möjligt med hänsyn till barnets intressen och
under former som inte behöver uppfattas som integritetskränkande
(bet. 2014/15:CU6, punkt 4, rskr. 2014/15:122).
Behovet av att se över regler kring faderskap och föräldraskap har
även uppmärksammats av olika myndigheter verksamma på området.
Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen har i skrivelser till Justitiedepartementet framfört att rättsläget behöver klargöras när det gäller
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möjligheterna för kommuner och domstolar att vända sig till privata
laboratorier för rättsgenetiska analyser i faderskapsärenden. Socialstyrelsen har även framhållit bl.a. att det bör klargöras om det är möjligt
att förordna om rättsgenetisk undersökning avseende en avliden och
ifrågasatt om nuvarande rättstillämpning, som begränsar möjligheten
att förordna om ny rättsgenetisk undersökning, är rimlig med hänsyn
till utvecklingen på området (Ju2005/00601/L2, Ju2005/02972/L2
och Ju2015/05398/L2).
Samhällsutvecklingen och erfarenheter från tillämpningen av nuvarande reglering har alltså aktualiserat ett behov av att se över vissa
delar av regleringen. En särskild utredare bör därför utses och ges
följande uppdrag.
Utredningsuppdraget
Införande av en föräldraskapspresumtion
Om modern när barnet föds är gift med en man, anses mannen automatiskt som barnets far (den s.k. faderskapspresumtionen). Presumtionen gäller även om barnet har kommit till genom assisterad befruktning. Om det inte finns en faderskapspresumtion, ska faderskapet
fastställas genom bekräftelse eller dom.
Om en assisterad befruktning enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351)
om genetisk integritet m.m. utförs på en kvinna som är gift eller
registrerad partner med en annan kvinna, anses maken eller partnern
också som förälder. Föräldraskapet förutsätter att det finns ett
samtycke till den assisterade befruktningen och att det är sannolikt
att barnet har kommit till genom den. Ett föräldraskap måste, till
skillnad från faderskap, alltid fastställas genom en bekräftelse eller
en dom. Det finns alltså i dessa fall inte någon motsvarighet till en
faderskapspresumtion. För fastställande av ett föräldraskap gäller i
stort sett samma bestämmelser som för fastställande av ett faderskap.
Frågan om huruvida det bör införas en föräldraskapspresumtion
motsvarande en faderskapspresumtion har tidigare övervägts i olika
sammanhang.
Kommittén om barn i homosexuella familjer föreslog i betänkandet Barn i homosexuella familjer (SOU 2001:10) att samkönade
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par skulle ges möjlighet till assisterad befruktning inom svensk sjukvård och att samkönade och olikkönade par skulle likställas i fråga
om rättsligt föräldraskap vid assisterad befruktning. Om modern var
registrerad partner, skulle hennes partner automatiskt anses som
förälder till barnet. Kommitténs förslag om regleringen av det rättsliga föräldraskapet fick kritik från många remissinstanser, som ansåg
att förslaget innebar alltför stora begränsningar i fråga om att få
faderskapet till barnet fastställt, vilket kunde få betydelse för barnets
rätt till kunskap om sitt ursprung och kontakt med sin far.
I Regeringskansliet utarbetades därefter promemorian Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella (Ds 2004:19). På
grundval av promemorian föreslog regeringen att samkönade kvinnliga par skulle få tillgång till assisterad befruktning inom svensk sjukvård, ett förslag som sedan antogs av riksdagen. I propositionen
uttalades att regeringen avsåg att återkomma när det gäller föräldraskapet vid assisterad befruktning, bl.a. i fråga om huruvida föräldraskapet för en partner bör presumeras på liknande sätt som faderskapet för en gift man (prop. 2004/05:137 s. 45).
Hösten 2005 fick en särskild utredare i uppdrag att överväga om
samtycke som grund för föräldraskap vid assisterad befruktning för
samkönade par, i likhet med vad som redan då gällde för olikkönade
par, även skulle omfatta assisterad befruktning som skett i utländsk
sjukvård eller i egen regi. I uppdraget ingick även att utreda om
föräldraskapet för en partner borde presumeras på liknande sätt som
faderskapet för en gift man. I betänkandet Föräldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3) föreslog utredningen att föräldraskapet vid assisterad befruktning skulle regleras på samma sätt för
samkönade som för olikkönade par, dvs. bestämmelserna om föräldraskap för en kvinna skulle också omfatta assisterad befruktning som
skett i utlandet eller i egen regi och en föräldraskapspresumtion
skulle införas. Utredningens förslag fick relativt omfattande kritik
från remissinstanserna. Enligt flera remissinstanser saknades ett tydligt barnperspektiv och de såg problem med förslaget om föräldraskapspresumtion, särskilt i fråga om assisterad befruktning i egen
regi. När det gäller sådan assisterad befruktning framhöll remissinstanserna att frågan var komplex och behövde utredas vidare ur ett
barnperspektiv. Utredningens förslag har inte lett till lagstiftning.
Frågan om samtycke som grund för faderskap eller föräldraskap
vid assisterad befruktning har därefter övervägts av Utredningen om
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utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. I betänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) föreslår utredningen att samtycke inte längre ska utgöra grund för faderskap om
den assisterade befruktningen sker i egen regi, bl.a. utifrån bedömningen att barnets rätt till information om sitt ursprung inte kan
säkerställas i sådana fall. När det gäller assisterad befruktning inom
utländsk hälso- och sjukvård föreslås att samtycke även fortsättningsvis bör utgöra grund för faderskap, förutsatt att den assisterade
befruktningen har utförts vid behörig sjukvårdsinrättning och att
barnet har rätt till information om donatorns identitet. Samma regler
föreslås i fråga om samtycke som grund för föräldraskap. Utredningens förslag har remissbehandlats och bereds i Justitiedepartementet.
Regeringens målsättning är att åstadkomma en jämlik reglering
som inte utan tungt vägande skäl skiljer på personer beroende på
sexuell läggning eller kön. Det är lämpligt att, med beaktande av den
fortsatta beredningen av frågan om samtycke som grund för föräldraskap och utifrån barnets bästa, på nytt undersöka frågan om en
föräldraskapspresumtion. Utredaren ska ta ställning till om, och i så
fall under vilka förutsättningar, föräldraskapet för en make eller registrerad partner vid assisterad befruktning bör presumeras på motsvarande sätt som faderskapet i dag presumeras för en gift man. Om
utredaren bedömer att en föräldraskapspresumtion bör införas, ska
utredaren även ta ställning till när en sådan presumtion ska kunna
hävas.
Enklare och modernare regler om bekräftelse av faderskap
och föräldraskap för ogifta
I de fall faderskapspresumtionen inte gäller, behöver ett faderskap
eller ett föräldraskap fastställas genom en bekräftelse eller en dom.
En sådan bekräftelse ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska godkännas av socialnämnden och av modern
eller en för barnet särskilt förordnad vårdnadshavare.
De flesta barn som föds i Sverige har ogifta föräldrar. Nuvarande
ordning för att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap upplevs av
många som omständlig, omodern och som ett ifrågasättande av val av
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civilstånd. Handläggningen av dessa bekräftelser verkar också i praktiken skilja sig åt mellan olika socialnämnder, dvs. reglerna tillämpas
inte enhetligt.
I syfte att förenkla processen för bekräftelse av faderskap och föräldraskap för sambor som får barn inledde Skatteverket och Sveriges
Kommuner och Landsting 2012 ett gemensamt projekt – Jag vill ha
föräldrar. Den behovsanalys som låg till grund för projektet visade
att många föräldrar, liksom berörda handläggare, upplever processen
som otidsenlig och ojämlik. Inom ramen för projektet och utifrån
gällande regler har det bl.a. lämnats förslag på hur kommunikationen
mellan Skatteverket och socialnämnderna i ärenden om faderskap
och föräldraskap skulle kunna digitaliseras för att förenkla processen
och göra den mer rättssäker.
Lagändringar i syfte att modernisera förfarandet för bekräftelse
av faderskap och föräldraskap för ogifta har gjorts i andra nordiska
länder. Exempelvis är det i Finland och Norge numera möjligt att
bekräfta ett faderskap eller ett föräldraskap redan i samband med
mödravården. I Danmark har man kommit långt med att digitalisera
processen för fastställande av faderskap och föräldraskap.
Mot denna bakgrund ska utredaren undersöka hur reglerna om
bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta tillämpas och
lämna förslag på hur regleringen kan moderniseras och förenklas.
Utredaren ska i det sammanhanget beakta vikten av att fastställda
faderskap blir korrekta och de möjligheter som digitaliseringen kan
erbjuda för att förenkla förfarandet.
En översyn av reglerna om rättsgenetisk undersökning
vid utredning av faderskap
För att utreda ett faderskap behöver det ibland göras en rättsgenetisk
undersökning. En sådan undersökning kan aktualiseras både inom
ramen för socialnämndens utredningar om faderskap och i faderskapsmål vid domstol. En rättsgenetisk utredning i ett faderskapsärende kan endast framtvingas av domstol. Särskilda regler om detta
finns i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av
faderskap (blodundersökningslagen) och förordningen (1969:624)
om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap (blodundersökningsförordningen).
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Den nuvarande regleringen på området tillkom i en tid när blodundersökning var den mest använda typen av rättsgenetisk undersökning vid fastställande av faderskap. Sedan 1994 är faderskapsundersökningar helt baserade på DNA-analyser. DNA-analyser kan
göras på allt slags vävnad, t.ex. blod eller munskrap, som sker genom
s.k. topsning. Analyserna har mycket hög tillförlitlighet. I de allra
flesta fall går det att med säkerhet utesluta en felaktigt utpekad man
i ett faderskapsärende och det är även möjligt att med en mycket hög
grad av sannolikhet utpeka en viss man som far.
Enligt blodundersökningsförordningen ska sådana blodprov som
avses i blodundersökningslagen undersökas genom Rättsmedicinalverkets försorg. Varje år utreds faderskapet för cirka 2 000 barn vid
verket, vilket motsvarar cirka två procent av alla levande födda barn
under ett år. Det finns dock privata laboratorier, både i Sverige och
utomlands, som erbjuder rättsgenetiska undersökningar i faderskapsärenden, ofta till en lägre kostnad än om undersökningen utförs av
Rättsmedicinalverket.
Även om regleringen i viss mån har anpassats till utvecklingen på
området, är det fråga om en reglering som är uppbyggd efter en teknik som inte längre används och som behöver moderniseras. Även
berörda myndigheter har pekat på behovet av att se över regleringen
i olika avseenden. Som nämnts har Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen framhållit bl.a. att rättsläget behöver klargöras när det gäller möjligheterna för kommuner och domstolar att vända sig till
privata laboratorier för rättsgenetiska analyser i faderskapsärenden.
Utredaren ska mot denna bakgrund se över blodundersökningslagen
och blodundersökningsförordningen och särskilt överväga följande
frågor.
Rättsgenetisk undersökning av vävnadsprov från avlidna
Enligt blodundersökningslagen kan domstolen förordna om en rättsgenetisk undersökning beträffande modern, barnet, den man som är
utpekad som far eller, i ett mål om hävande av faderskapspresumtion,
den äkta mannen.
Dagens DNA-teknik gör det möjligt att få klarhet i en faderskapsfråga på sätt som inte var möjliga när blodundersökningslagen
kom till. Genom DNA-teknik är det i dag möjligt att analysera
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humanbiologiskt material, s.k. vävnad eller vävnadsprov, från avlidna
personer.
Europadomstolen har i fallet Jäggi mot Schweiz (dom den 13 juli
2006) ansett att ett barns intresse av att få faderskapsfrågan utredd
var så starkt, att barnet kunde grunda ett anspråk på att det skulle tas
ett DNA-prov på en avliden och begraven mans kvarlevor på artikel 8 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen
(jfr Haas mot Nederländerna, dom den 13 januari 2004).
När det gäller möjligheterna att använda sig av vävnadsprov från
avlidna har Socialstyrelsen framhållit att rättsläget behöver klargöras. I de fall en man före dödsfallet har samtyckt till att vävnadsprov lämnas ut för att utreda faderskapet, kan provet lämnas ut från
hälso- och sjukvården för analys. Om ett sådant samtycke saknas, är
det oklart om blodundersökningslagen kan anses tillämplig. Enligt
Socialstyrelsen tolkas regleringen olika av domstolar, vilket har lett
till att vissa domstolar har förordnat om prov på en avliden medan
andra har ansett att det inte är möjligt utan uttryckligt stöd i lag
(Ju2005/02972/L2, jfr även NJA 1997 C 36).
Även när det gäller hälso- och sjukvårdens och andra myndigheters hantering av vävnadsprov, bl.a. möjligheten att lämna ut vävnadsprov, har det ansetts finnas ett behov av en tydligare reglering.
För närvarande pågår en översyn av den lagstiftning som reglerar
hanteringen av vävnadsprover och information om proverna i biobanker (dir. 2016:41). Den särskilda utredaren ska enligt direktiven
bl.a. analysera och vid behov lämna förslag om huruvida det i undantagsfall och i enlighet med den nya dataskyddsförordningen ska vara
möjligt att lämna ut vävnadsprover och personuppgifter från biobanker för utredning av föräldraskap. Uppdraget ska i denna del
redovisas senast den 1 maj 2017. Det pågår även en utredning om
stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet, som bl.a. ska
analysera hur regleringen av verkets hantering av humanbiologiskt
material bör se ut och som ska redovisas senast den 31 oktober 2017
(dir. 2016:75).
Utredaren ska därför överväga om det bör införas regler om att
en domstol ska kunna förordna om en rättsgenetisk undersökning
av vävnadsprover från en avliden man och i så fall under vilka förutsättningar. Utredaren ska samråda med Utredningen om regleringen
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av biobanker (S 2016:04) och även hålla sig informerad om och beakta det arbete som sker i Utredningen om dataskydd vid Rättsmedicinalverkets verksamhet (Ju 2016:18).
Bör möjligheten att förordna om ny rättsgenetisk
undersökning utökas?
Blodundersökningslagen tillkom mot bakgrund av förbättrade möjligheter att efter genomförd blodundersökning utesluta felaktigt
utpekade män. Förordnande om blodundersökning eller annan rättsgenetisk undersökning kan därför ske i mål om hävande av en faderskapspresumtion och i mål om fastställande av faderskap. Lagen
syftar däremot inte till att det ska finnas en obegränsad möjlighet att
genom en rättsgenetisk undersökning få ett redan fastställt faderskap kontrollerat. Möjligheterna till en undersökning är i dessa fall
begränsade, vilket har motiverats med att relationerna mellan ett
barn och den som anses vara far inte ska störas i onödan (prop.
1982/83:8 s. 7).
Om faderskapet har fastställts genom en bekräftelse eller genom
en dom som har fått laga kraft, får domstolen förordna om en rättsgenetisk undersökning endast om det efter bekräftelsen eller domen
har framkommit omständigheter som ger anledning till antagande
att någon annan man än den som har fastställts som far har haft samlag med modern under konceptionstiden. Det krävs alltså att den
som åberopar de nya omständigheterna inte har känt till dessa tidigare. I förarbetena till regleringen sägs att den vetenskapliga utvecklingen beträffande blodundersökningar i sig inte bör utgöra ett tillräckligt skäl för ett förordnande om ny undersökning. Vidare uttalas
att det inte bör införas en möjlighet att utföra ny blodundersökning
på de män utöver fadern som tidigare blivit blodundersökta och uteslutna, med hänsyn bl.a. till den rättsosäkerhet som detta skulle medföra (prop. 1982/83:8 s. 7 och 13).
Enligt Socialstyrelsen har detta fått till följd att det inte anses
möjligt att förordna om rättsgenetisk undersökning beträffande en
man som tidigare har undersökts och uteslutits, även om den tidigare
undersökningen inte har gjorts med DNA-analys. Mot bakgrund av
den vetenskapliga utvecklingen i fråga om att klarlägga faderskap
anser Socialstyrelsen att denna begränsning inte längre är rimlig utifrån barnets rätt till vetskap om sitt ursprung.
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Högsta domstolen har nyligen prövat frågan om huruvida rätten
till respekt för privat- och familjelivet i artikel 8.1 i Europakonventionen kan läggas till grund för ett förordnande om DNA-undersökning avseende en man som tidigare har genomgått en blodundersökning och mot vilken faderskapstalan har ogillats. Frågan besvarades
nekande. Högsta domstolen konstaterade att ett förordnande om
DNA-undersökning skulle gå utöver regleringen i blodundersökningslagen och därmed inte uppfylla de krav på förutsebarhet som
gäller enligt artikel 8.2 i konventionen och strida mot grundlagsskyddet för den fysiska integriteten. Blodundersökningslagen innefattar en avvägning mellan de motstående intressen som har betydelse enligt artikel 8, låt vara att avvägningen inte fullt ut återspeglar
den möjlighet som numera genom DNA-tekniken finns att få klarhet i faderskapsfrågan genom ett enkelt salivprov. Enligt Högsta
domstolen kan artikel 8 därför inte som svensk lag leda till en längre
gående skyldighet att medverka vid en undersökning (Högsta domstolens beslut den 22 december 2016, mål nr Ö 4333-15).
Utredaren ska mot denna bakgrund överväga om nuvarande ordning i fråga om möjligheten att förordna om ny rättsgenetisk undersökning fortfarande är ändamålsenlig eller om det finns skäl för en
utökad möjlighet.
Vem bör kunna göra rättsgenetiska faderskapsundersökningar?
Enligt blodundersökningsförordningen ska sådana blodprov som
avses i blodundersökningslagen undersökas genom Rättsmedicinalverkets försorg. Andra undersökningar som gäller ärftliga egenskaper än blodundersökning ska utföras av en sakkunnig som har
godkänts av Rättsmedicinalverket. Det finns dock ett antal privata
laboratorier, både i Sverige och utomlands, som erbjuder rättsgenetiska undersökningar i faderskapsärenden, ofta till ett lägre pris.
Fråga har uppkommit om rättsgenetiska faderskapsundersökningar
som har förordnats av domstol eller anmodats av socialnämnd kan
utföras av privata laboratorier. Frågan är omdiskuterad i kommunerna och Socialstyrelsen anser att det bör klargöras vem eller vilka
som är behöriga att analysera sådana undersökningar. Även Rätts-
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medicinalverket har begärt ett klargörande i frågan, bl.a. med hänvisning till att allt fler kommuner upphandlar privata laboratorier för
faderskapsundersökningar.
Utredaren ska undersöka om det är lämpligt och ändamålsenligt
att även andra aktörer än Rättsmedicinalverket ska kunna utföra
rättsgenetiska undersökningar i faderskapsärenden. Om utredaren
föreslår att även andra aktörer ska kunna utföra sådana undersökningar, ska utredaren överväga vilka krav som bör ställas på dessa
aktörer för att säkerställa rättssäkerheten i verksamheten, bl.a. om
det finns behov av åtgärder för att garantera analyssvar med mycket
hög tillförlitlighet. En viktig fråga att uppmärksamma är också att
det skapas förutsättningar för konkurrensneutralitet mellan de aktörer som ska bedriva verksamhet. Även frågan om hur verksamheten
påverkas av att regler i fråga om offentlig upphandling skulle bli
tillämpliga bör analyseras i sammanhanget.
Förslag till författningsändringar och andra åtgärder
Utredaren ska utifrån de ställningstaganden som görs föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga eller
lämpliga. Utredaren ska i de förslag som lämnas eftersträva en könsneutral lösning.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska redovisa vilka konsekvenser de förslag som lämnas får
för barn. Utredaren ska vidare redovisa om förslagen har någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män.
Utredaren ska bedöma förslagens ekonomiska konsekvenser och
konsekvenser i övrigt för enskilda, företag och det allmänna. Om
förslagen medför ökade kostnader för det allmänna, ska förslag till
finansiering redovisas.
Genomförande och redovisning av uppdraget
Utredarens arbete ska ske med utgångspunkt i att barnets bästa ska
placeras i främsta rummet. Utredaren ska även i övrigt beakta de
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rättigheter som barn tillerkänns i FN:s konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen), däribland rätten till att få kunskap
om sitt ursprung.
Utredaren ska även beakta grundläggande fri- och rättigheter i
regeringsformen och Europakonventionen.
Utredaren ska i sitt arbete beakta den grundläggande målsättningen att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, kön eller könsidentitet. Utredaren ska i sina förslag beakta
konsekvensen av att steriliseringskravet och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga vid ändrad könstillhörighet har avskaffats.
Utredaren ska utöver vad som redan särskilt angetts hålla sig informerad om och beakta relevant arbete som pågår inom Regeringskansliet.
Synpunkter ska inhämtas från Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Skatteverket
och Sveriges Kommuner och Landsting. Utredaren ska i övrigt inhämta synpunkter från berörda myndigheter och organisationer i
den utsträckning som utredaren finner lämpligt.
Utredaren ska redovisa gällande rätt och eventuellt pågående lagstiftningsarbete i andra nordiska länder och i övrigt göra de internationella jämförelser som anses befogade. Utredaren ska uppmärksamma och beakta Sveriges internationella åtaganden på området.
Utredaren får ta upp sådana närliggande frågor som har samband
med de frågeställningar som ska utredas.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.
(Justitiedepartementet)

366

412

Bilaga 2

Barn och ungas perspektiv
på föräldraskap och ursprung:
Underlag för utredningen
om faderskap och föräldraskap

Rapportförfattare: Anna Malmquist, legitimerad psykolog, filosofie
doktor i psykologi vid Linköpings universitet.
Underlag insamlat och analyserat av: Sandra Andersson och Julia
Salomonsson, psykologstudenter Linköpings universitet, samt Klara
Frisk Kockum och Malin Grönbäck, psykologstudenter Göteborgs
universitet.

Sammanfattning
Föreliggande rapport baseras på en intervjustudie där 18 personer
berättat om sina erfarenheter av föräldraskap och biologiskt ursprung. Deltagarna är barn, ungdomar och unga vuxna som vuxit
upp i regnbågsfamiljer och/eller blivit till genom spermadonation.
De resultat som framkommer i studien kan sammanfattas som fyra
centrala rättsliga intressen för barn som blir till i regnbågsfamiljer
eller med könscellsdonation: att det sociala och rättsliga föräldraskapet
bör överensstämma, att lagen bör utformas så att den är lika för alla, att
föräldraskap bör fastställs snabbt och enkelt samt att lagstiftningen bör
underlätta barnets rätt att få kännedom om sitt biologiska ursprung.
Dessa intressen diskuteras i relation till nuvarande och föreslagen
framtida svensk lagstiftning. Rapporten utgör underlag till Utredningen om faderskap och föräldraskap (Ju 2017:07).
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Bakgrund
I dag finns en stor mångfald i människors sätt att bilda familj. Om,
hur, när, var och med vem vi får barn kan se helt olika ut i olika
personers liv. När ett barn föds fastställs ett rättsligt föräldraskap för
en eller två personer. Detta rättsliga föräldraskap sammanfaller ofta,
men inte alltid, med det sociala föräldraskapet (de som står för omsorgen om barnet och som barnet uppfattar som sina föräldrar). Lagstiftningen har genomgått flera förändringar de senaste decennierna
som öppnat fler möjligheter för lesbiska par och ensamstående
kvinnor att få barn med assisterad befruktning, och möjligheter för
samkönade par att dela rättsligt föräldraskap om gemensamma barn.
För lesbiska par finns i dag flera vägar till gemensamt föräldraskap (Malmquist, 2016). Paret kan vända sig till en svensk eller
utländsk fertilitetsklinik för assisterad befruktning med donerad
sperma, eller göra en insemination hemma med sperma donerad från
en vän eller bekant.
Vid fastställande av rättsligt föräldraskap gör rådande lagstiftning
skillnad på sam- och olikkönade par. I korthet består skillnaderna av
två delar. 1) Faderskap fastställs genom presumtion för mannen i
olikkönade gifta par, men någon motsvarande presumtion finns inte
för kvinnor i gifta samkönade par. 2) Om ett olikkönat par får barn
genom assisterad befruktning anses mannen vara far baserat på hans
samtycke till behandlingen, oavsett var behandlingen genomförts.
För en kvinnlig partner gäller motsvarande samtycke som grund till
rättsligt föräldraskap enbart om behandlingen genomförts inom
svensk sjukvård. I annat fall krävs en adoption för att hon ska kunna
bli rättslig förälder. Dessa skillnader innebär att det i många fall är
svårare för en kvinna att bli fastställd som förälder till det barn
hennes partner föder, än för en man i motsvarande situation.
Proposition 2017/18:155, Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap, antogs av riksdagen i juni 2018. Lagändringar
i enlighet med propositionen kommer att genomföras 1 januari 2019.
Dessa upphäver en skillnad mellan lesbiska och olikkönade par: även
en kvinnlig partner ska kunna fastställas som förälder om befruktningen skett vid utländsk klinik i vissa fall. I stället införs nya skillnader i hur föräldraskap fastställs vid olika konceptionsmetoder, där
lagstiftaren förenklar för dem som fått barn via en behörig inrättning
med identifierbar donator, och försvårar för dem som genomfört
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insemination i egen regi eller valt anonym donator vid klinik.
Reglerna likställs här för sam- och olikkönade par, frånsett att gifta
samkönade par inte omfattas av presumtion.
Utredningen om föräldraskap och faderskap utreder nu om föräldraskap ska presumeras för en samkönad maka, motsvarande hur
faderskap presumeras för olikkönad make. En sådan presumtion
skulle upphäva de kvarvarande skillnaderna mellan sam- och olikkönade par vid fastställande av rättsligt föräldraskap. Då barn blir till
genom assisterad befruktning med donerade könsceller på en svensk
klinik har barnet en lagstadgad rätt att få kännedom om donatorns
identitet, när hen uppnått mogen ålder. Någon motsvarande rättighet kan inte alltid garanteras om barnet tillkommer utanför svensk
sjukvård. En viktig frågeställning är därför om en föräldraskapspresumtion skulle komma att påverka barnets möjlighet att få
kännedom om sitt biologiska ursprung.
En forskningsstudie har utformats i syfte att belysa barn och
ungas perspektiv på frågor som behandlas av Utredningen om faderskap och föräldraskap, med fokus på två grupper som särskilt berörs
av utredningsfrågorna: barn och unga som vuxit upp i regnbågsfamiljer och barn och unga som tillkommit genom köncellsdonation.
Denna rapport sammanställer översiktligt resultaten av studien.

Om barns perspektiv
Tidigare svensk forskning om regnbågsfamiljer har främst fokuserat
på föräldrarnas perspektiv på familjen och familjebildande (Borneskog, 2013; Larsson & Dykes, 2008; Malmquist, 2015a, 2016; Ryan
Flood, 2009; Röndahl, Bruhner & Lindhe, 2009; Zetterqvist Nelson,
2007), medan endast ett fåtal studier har haft barn som informanter
(Gustavson & Schmitt, 2011; Malmquist, Möllerstrand, Wikström
& Zetterqvist Nelson, 2014). Eftersom föräldrars och barns sätt att
begreppsliggöra och uppfatta sin familj kan skilja sig åt är det motiverat att undersöka dessa barn och ungas uppfattningar om och
tankar kring föräldraskap och ursprung.
Frågor om hur barn och unga uppfattar föräldraskap och ursprung är viktiga för modern barndomsforskning generellt, men
också för den politiska strömning som understryker vikten av barns
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och ungdomars perspektiv på aktuella frågor som berör dem. I Barnkonventionens artikel 12 (rätten att uttrycka sina åsikter och att bli
lyssnad på), betonas vikten av att undersöka barns uppfattningar och
upplevelser, en ansats som också bör genomsyra barnforskning och
offentliga utredningar som rör barn.

Studiens upplägg och genomförande
Datainsamlingen skedde genom intervjuer med barn, ungdomar och
unga vuxna i två delstudier: delstudie 1 med fokus på yngre barn/
ungdomar och delstudie 2 med fokus på äldre ungdomar och unga
vuxna. Intervjuerna genomfördes av psykologstudenter som skrev
sina examensuppsatser baserat på den insamlade datan (Andersson
& Salomonsson, 2018; Frisk Kockum & Grönbäck, 2018). Studiens
upplägg har godkänts av regionala etikprövningsnämnden i Linköping (dnr: 2017/500-31).
I delstudie 1 deltog åtta personer i åldrarna 10–15 år (genomsnitt
11,9 år), varav fem flickor och tre pojkar. I delstudie 2 deltog tio
personer i åldrarna 17–32 år (genomsnitt 25,8 år), varav sex män och
fyra kvinnor. Deltagarnas uppväxtfamiljer bestod av lesbiska par,
heterosexuella par, frivilligt ensamstående mödrar samt regnbågsfamiljer med fler än två sociala föräldrar. Några deltagare hade blivit
till i en olikkönad relation, men efter en separation och familjeombildning kommit att växa upp med samkönade föräldrar. Flertalet
deltagare hade dock tillkommit med hjälp av spermadonation; inom
svensk sjukvård, vid utländsk klinik eller i hemmet. Flera deltagare
hade blivit till med anonym donator, andra hade kännedom om eller
möjlighet att ta reda på donatorns identitet. För dem som tillkommit
genom heminsemination hade spermagivaren vanligen varit närvarande under uppväxten – och ibland haft en social föräldraroll.
Många, särskilt bland de vuxna deltagarna, hade erfarenhet av att
växa upp med en eller flera sociala föräldrar som inte varit rättsliga
föräldrar och vårdnadshavare. Detta handlade om familjer där fler än
två vuxna delade det sociala föräldraskapet och om familjer där
lesbiska par fått barn vid en tid då samkönade par ännu inte kunde
dela rättsligt föräldraskap.
Rekrytering av deltagare skedde genom annonsering i sociala
medieforum, såsom grupper för regnbågsfamiljer, och grupper för
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personer som tillkommit genom könscellsdonation och deras föräldrar,
samt i personliga kontaktnät. Skriftlig information om studiens upplägg
och syfte gavs till alla som visade intresse för studien. Inför intervjun
inhämtades skriftligt samtycke från deltagare över 15 år, och från
föräldrar till deltagare under 16 år. Barn under 15 år gavs också möjlighet att tacka nej till medverkan.
Samtliga intervjuer genomfördes i fysiska möten och en åldersanpassad intervjuguide låg till grund för samtalen. Frågorna rörde tre
områden: föräldraskap, betydelsen av att känna till sitt biologiska
ursprung och reglering av rättsligt föräldraskap. Intervjun tog utgångspunkt i deltagarens egen berättelse om sin familj och tillblivelse. För de yngre deltagarna låg fokus helt på de egna erfarenheterna, medan de äldre också ombads reflektera kring de aktuella
frågorna i ett bredare samhällsperspektiv. Inför barnintervjuerna
genomfördes kortare telefonintervjuer med barnens föräldrar. Syftet
med föräldraintervjuerna var att forskarna skulle få relevant information om det aktuella barnets familj, hur barnet blivit till, vilka som är
dess vårdnadshavare samt vilken kunskap och kännedom barnet själv
hade om sin tillblivelse och rättsliga föräldraskap.
Under två av barnintervjuerna satt en förälder med utifrån
barnets eget önskemål. Övriga intervjuer genomfördes avskilt med
deltagaren. Barnintervjuerna genomfördes med en särskild lyhördhet inför det enskilda barnets behov av paus eller avbrott. Barnintervjuerna (5–33 minuter) blev också generellt kortare än vuxenintervjuerna (30–104 minuter). Vid samtliga intervjuer gjordes en
ljudupptagning som sedan transkriberades. Alla personnamn har
bytts ut av konfidentialitetsskäl. Transkripten har därefter analyserats
med tematisk analys, vilket är ett vanligt sätt att bearbeta kvalitativ
data i psykologisk forskning (Braun & Clarke, 2006). I denna rapport
ges en koncis sammanställning av resultaten, för en mer omfattande
presentation hänvisas till studentuppsatserna (Andersson & Salomonsson, 2018; Frisk Kockum & Grönbäck, 2018).

Resultat: Vilka erfarenheter har deltagarna?
Nedan återges översiktligt deltagarnas reflektioner kring tre områden: föräldraskap, biologiskt ursprung samt reglering av rättsligt föräldraskap.
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Föräldraskap
Föräldraskap beskrivs av deltagarna som en aktiv process, som något
som skapas i det vardagliga livet tillsammans. Föräldraskap definieras utifrån kärlek, omsorg och ansvar att tillgodose barnets fysiska
och emotionella behov. Att föräldraskap handlar om omsorg uttrycks från de yngsta till de äldsta deltagarna, med olika ord.
För jag känner inte, liksom såhär, ’bara för hon inte har haft mig i magen
så är hon inte min mamma’, för hon har ju tagit hand om mig. /---/ Det
känns som att hon är min riktiga mamma liksom. (Moa, 10 år)
Vad som gör dem till mina föräldrar … ja det är väldigt såhär basala
grejer, att de har försörjt mig, de har sett till att jag har liksom kläder att
jag har det som jag behöver, sen grundläggande behov, men sen har de
ju också fostrat mig på olika sätt … mm … så det skulle jag säga, på det
sättet så har de varit föräldrar. (Erik, 32 år)

Här belyser både Moa, 10 år, och Erik, 32 år, hur föräldraskapet handlar
om omhändertagande och fostran. Det är de sociala relationerna som är
centrala för upplevelsen av föräldraskap. Biologiska band beskrivs
däremot som oviktigt för upplevelsen av föräldraskap. De som har erfarenhet av att växa upp med en eller flera sociala föräldrar utan biologiska band beskriver hur kärleken, ansvaret och fostran varit centralt
för föräldraskapet.
Okända spermadonatorer ses inte som föräldrar av någon deltagare.
Däremot kan gränsen mellan att ses som ”pappa” eller ”donator” vara
flytande för dem som vuxit upp med en känd donator, som inte stått
för den dagliga omsorgen, men ändå funnits med i deras liv. Några
av de vuxna deltagarna lyfter fram intentionen att bli förälder som
centralt i föräldraskapet. Avsaknad av intention att bli förälder kan
enligt samma perspektiv förklara varför en donator inte ses som
förälder. Kristina, 30 år, och Diana, 10 år, har båda blivit till med
hjälp av okända spermadonatorer. Trots den stora åldersskillnaden
ger de påfallande lika svar på frågan vad som skiljer en donator från
en förälder:
Alltså det är helt olika saker, helt olika saker, finns ingen relation eller
överhuvudtaget liksom, det finns ingen – den personen har ju inte
önskat sig ett barn eller skaffat ett barn, den personen har bara bidragit
med sin säd liksom. (Kristina, 30 år)
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Att en donator, det … I det här fallet vet man inte vem det är, man har
aldrig träffat den, den tar liksom inte hand om en, man vet inte ens vad
han heter, eller liksom så. Den är som inte inklu… inkvol… in…
involderad [skratt] i ens liv, så, riktigt. /---/ Den har bara gjort så man
finns. (Diana, 10 år)

I både Kristinas och Dianas utsagor blir det tydligt att den okända
donatorn inte ses som en förälder, utan som en utförare av en tjänst.
Avsaknaden av den sociala relationen speglar den tydliga skillnaden
mellan den okända donatorn och föräldern. Skillnaden mellan okänd
och känd donator blir tydlig när vi jämför med hur Gustav, som kom
till genom heminsemination, berättar:
Elna och Doris var tillsammans och hade varit det i många år när de
bestämde sig för att de ville ha barn, och de letade efter en pappa då.
Ehm … som ville bidra med spermier och också agera pappa, liksom
under min uppväxt, och då hittade de Oskar. (Gustav, 23 år).

Här beskrivs spermagivaren som pappa, utifrån den sociala relation
han haft till Gustav under hans uppväxt. Återigen synliggörs hur det
sociala bandet utgör grunden för upplevelsen av föräldraskap, medan
biologin i sig inte gör det.
Biologiskt ursprung
Gällande synen på biologiskt ursprung finns en tydlig skillnad
mellan de yngre och de äldre deltagarna i studien. Barnen framhöll
generellt att det biologiska ursprunget varit tämligen oviktigt eller
ointressant för dem. Moa svarar såhär på frågan om hon tänker på
donatorn någon gång:
Näe, inte direkt. Jag tänker inte på honom varje dag, men kanske lite då
och då. Men inte min dagliga tanke direkt. (Moa, 10 år)

Flera av deltagarna med okända donatorer menade att de var tillfreds
med att inte ha kännedom om hela sitt biologiska ursprung, och
framhöll positiva familjerelationer, eget välmående samt att de redan
hade kännedom om halva sitt biologiska ursprung som skäl till detta.
Samtidigt menade flera att de kunde känna en nyfikenhet kring
donatorn, som framför allt handlade om eventuella likheter.
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Jo, men jag ser ju väldigt mycket likheter mellan mig och Maria [biologisk förälder], men inte så mycket mellan mig och Inger [icke-biologisk
förälder]. Så kring de delar där jag och Maria inte är lika, undrar jag ’Oj,
var kommer de ifrån?’. Då kan jag liksom börja tänka ’Oj, hur är han
som person? Hur är hans retorik? Vad har han för åsikter?’ (Jack, 15 år)

Som Jack belyser handlar eventuella likheter med donatorn inte bara
om utseende, utan också om donatorns personlighet och värderingar. Andra berättar att de ibland funderar över donatorns ursprung, som till exempel vilket land personen kommer ifrån. Trots
nyfikenheten uttryckte barnen inget intresse av att söka efter donatorn, de var medvetna om att donatorn var anonym och framhöll
generellt vetskap om det biologiska ursprunget som oviktigt. Nyfikenheten tycks präglas av lekfullhet och fantasi, men inte av
identitetsgrubbleri.
Flera av de unga vuxna deltagarna delade synen att det biologiska
ursprunget är tämligen oviktigt. Samtidigt framförde flertalet av de
vuxna deltagarna åsikten att en person alltid ska ha rätt att kunna
inhämta kunskap om sitt ursprung. De vände sig på så vis mot anonym könscellsdonation.
Anonym donator – det tycker jag inte heller är okej. Vems skull gör man
det för? /---/ Att välja att ha en anonym donator, det tycker jag är egoistiskt. Det är, ur min synvinkel är det inte för barnets skull. På vilket sätt
är det för barnets skull? Alltså, jag ser det lite som att stänga dörren till
hälften av ursprung för barnet, hur kan det vara för barnets skull?
(Kristina, 30 år)

De vuxna deltagarna såg det generellt som förälderns skyldighet att
berätta för barnet om dess tillblivelse, och ge barnet möjlighet att
själv kunna ta reda på donatorns identitet om hen så önskar. I de
unga vuxnas utsagor framträder här en barnrättsdiskurs som inte
återfinns i barnintervjuerna. Flera deltagare lyfter fram intresset att
se och spegla likheter i sitt biologiska ursprung. Flera menar också
att kännedom om eventuella ärftliga sjukdomar är viktigt. Att barnet
tidigt får kännedom om sin tillblivelse och att föräldrarna har en
öppen dialog med barnet, framhåller flera som relationsstärkande
och värdefullt. De flesta deltagare hade tidigt fått kännedom om hur
deras föräldrar gått till väga för att få barn. En deltagare berättar dock
hur smärtsamt det varit för honom att hans föräldrar hemlighöll
informationen om hans tillblivelse, då han först efter sin pappas död
fick vetskap om att pappan inte var hans biologiska förälder.
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Samtidigt som de vuxna deltagarna ser öppenheten kring tillkomsten och möjligheten till kännedom om sitt biologiska ursprung
som en grundläggande rättighet, menar flertalet att de själva i vuxen
ålder inte funderar särskilt mycket över sitt ursprung. I stället berättar de att sådana funderingar fanns med dem under barndomen
och/eller under tonåren. Gustav problematiserar därför den nuvarande lagstiftningen, där unga ges möjlighet att ta reda på en donators identitet först i så kallad ”mogen ålder”.
Då tänker jag att den typen av frågor kommer tidigare än femton, sexton
eller uppemot arton, de här existentiella frågorna som ”var kommer jag
ifrån?”. [De] kommer väl – jag kan ju inte säga i allmänhet när de
kommer […] jag skulle gissa på att det kommer långt tidigare än när
man är myndig. (Gustav, 23 år)

Gustav sätter här fingret på en viktig fråga i relation till kännedom
om biologiskt ursprung. Utifrån de vuxna deltagarnas berättelser
tycks frågor om ursprung vara aktuella i olika åldrar hos olika personer, från tidig skolålder till tonåren.
Reglering av rättsligt föräldraskap
Svensk familjelagstiftning är inte enkel, ens för en vuxen, att fullt ut
överblicka. För den som fött ett barn fastställs alltid ett rättsligt
föräldraskap. Vem som därtill kan fastställas som rättslig förälder,
och hur det föräldraskapet fastställs, bestäms av ett komplext regelverk där hänsyn tas till biologiskt faderskap, äktenskap, samboskap,
om en relation är sam- eller olikkönad, om en assisterad befruktning
skett, om partner samtyckt till behandlingen eller inte, om behandlingen skett inom svensk sjukvård eller utanför, samt om adoption
medges eller inte. De kommande lagändringarna 1 januari 2019 innebär därtill att nyttjandet av känd eller okänd donator, om behandlingen skett vid en behörig inrättning eller inte, samt om en person
bytt juridiskt kön ska påverka hur rättsligt föräldraskap fastställs.
Frågan om föräldraskapspresumtion för lesbiska par utreds av
Utredningen om faderskap och föräldraskap.
Eftersom regleringen av rättsligt föräldraskap är komplex har
intervjuerna med barn i huvudsak berört rättsligt föräldraskap i
barnets egen familjesituation. De vuxna deltagarna har däremot fått
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rådande lagstiftning beskriven för sig och ombetts reflektera kring
dessa frågor i ett större perspektiv.
Bland deltagarna i barnstudien varierade kunskaperna om familjejuridik mycket, där de yngsta barnen hade mycket liten kunskap, medan
tonåringarna generellt hade större insikt i hur familjejuridiken präglat
deras egen familj. Liv, 13 år, växer upp i en flerföräldrafamilj där hon har
sitt huvudsakliga boende hos sina mammor, men träffar sina pappor
regelbundet. Livs biologiska föräldrar har gemensam vårdnad, men
eftersom lagen bara tillåter två vårdnadshavare har hennes ickebiologiska föräldrar inte del i vårdnaden. Hon reflekterar över detta:
Så säger de att vårdnadshavare ska komma på utvecklingssamtal och då
blir det lite konstigt för att pappa och jag står ju inte lika nära varandra
och de [papporna] vet ju inte så mycket om vad som händer i min skola,
mina betyg och så … /---/ Typ att lagen, ser att pappa är närmare mig
än vad Sofia [icke vårdnadshavare] är, som jag har vuxit upp med och
träffat nästan varje dag i mitt liv. Så att det är ju liksom … Det känns
konstigt. (Liv, 13 år)

För Liv blir det märkligt att samhället genom lagstiftning uttrycker
en annan syn på föräldraskap och vårdnad, än den hon själv upplever
i sin vardag. För de övriga deltagarna i barnstudien överensstämmer
det rättsliga föräldraskapet med det sociala, men flera barn känner
till att deras icke-biologiska mamma genomfört en adoption för att
bli deras rättsliga förälder. Alva beskriver detta.
Ja, mamma födde ju mig och då blev hon ju min vårdnadshavare. Ehm …
och sen så vet jag att när jag var några månader så fick Rita [ickebiologisk förälder] genomgå en adoptionsprocess. Den har jag läst
igenom och … ja men, kollat och de har berättat om den. Eh, ja men,
det känns ju väldigt idiotiskt, men … Nu alltså, känns det ju idiotiskt.
/---/ Jag vet inte vad jag ska säga … De fick gå igenom den här
adoptionsprocessen och sen så efter det är båda vårdnadshavare. Typ så.
(Alva, 14 år)

Här framhåller Alva att det känns idiotiskt att hennes icke-biologiska mamma behövt adoptera henne för att bli rättslig förälder.
Närståendeadoptionen, som för deltagarna skett då de ännu var för
små för att minnas processen, har möjliggjort att rättsliga föräldraskapet överensstämmer med det sociala. Samtidigt kan själva adoptionsförfarandet upplevas som märkligt eller ”idiotiskt” för dem, då
relationen till den icke-biologiska föräldern varit ett livslångt och
självklart föräldraskap för dem.
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Bland de vuxna deltagarna har flertalet vuxit upp med minst en
social förälder som inte haft del i det rättsliga föräldraskapet och
vårdnaden. Flertalet menar att detta inte varit något problem för
dem själva i vardagen – även om det kan ha inneburit svårigheter för
de vuxna, så påverkade det inte dem som barn. De framhåller att den
icke-rättsliga föräldern kunnat utöva ett fullvärdigt föräldraskap för
dem, med samma auktoritet och trygghet som den rättsliga föräldern. Dock berättar flera hur deras föräldrar gjort stora anpassningar
för att hitta vägar till föräldraskap, till följd av den tidens rättsliga
begräsningar. De berättar hur deras föräldrar har känt sig tvungna
att ljuga eller kringgå lagar för att möjliggöra sin familj. Det kan
handla om att undanhålla en privat spermadonators identitet för
myndigheterna, eller att en social förälder undertecknat dokument
avsett för vårdnadshavare. Genomgående beskrivs detta som utmaningar för föräldrarna, som inte påverkat dem själva som barn.
Dock beskrivs två situationer där det blivit påtagligt problematiskt
för barnen att det sociala föräldraskapet inte tryggats av ett rättsligt
föräldraskap. Det handlar om separationer och dödsfall. Amanda berättar att hennes mammor separerade när hon var liten. Initialt
bodde hon och hennes syskon varannan vecka, men detta ändrades
då föräldrarna flyttade långt ifrån varandra:
Då blev det ju juridiskt svårt att göra någonting annat än att dela på
barnen vilket man normalt inte brukar göra, eftersom att de hade ju bara
rättslig rätt till varsitt barn, så vi har ju vuxit upp med varsin mamma
och ifrån varandra, vilket är ovanligt för syskon. (Amanda, 30 år)

Eftersom den ena mamman var rättslig förälder till Amanda och den
andra mamman var rättslig förälder till hennes syskon, innebar
separationen att Amanda kom att växa upp skild från både sin sociala
förälder och sitt syskon. Hur barnens boende skulle ha organiserats
i den här familjen om föräldrarna kunnat ha gemensam vårdnad går
förstås inte att veta, men precis som Amanda säger är det ovanligt
att man delar på syskon.
Även dödsfall har för några deltagare synliggjort de svårigheter
som kan uppstå om det sociala och rättsliga föräldraskapet inte
överensstämmer. En deltagare beskriver hur märkligt det kändes när
hennes sociala förälder dog och bara två av fyra syskon kom i fråga
för arv. En annan deltagare skildrar en omvänd situation. I hans fall
hade hans mammor fått barn med hjälp av en känd donator. Han
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växte upp hos mammorna, men donatorn hade tagit på sig det rättsliga faderskapet. Vid donatorns/faderns bortgång var deltagaren således bröstarvinge, men berättar att arvsprocessen blev utdragen.
I dag önskar han en närståendeadoption för att trygga sin rättsliga
relation till sin icke-biologiska mamma, i händelse av hennes död,
men vill inte påbörja en sådan process innan arvsfrågan efter donatorn/fadern är avslutad.
De vuxna deltagarna ombads i intervjun att reflektera kring fastställandet av föräldraskap, utifrån nuvarande lagstiftning och i de
förslag som presenterats i offentliga utredningar. Genomgående
framhåller de vikten av att föräldraskap fastställs snabbt och effektivt. Några framhåller att den juridiska processen skulle underlättas
om föräldraskapet utreddes under graviditeten, så att barnet snabbt
får sina rättsliga föräldrar. Detta kan ses som en kritik av rådande
ordning där många lesbiska par måste genomföra en närståendeadoption, vilket fördröjer barnets rättsliga relation till den icke-biologiska mamman.
Några deltagare framhåller att en utgångspunkt för rättsligt föräldraskap borde vara intentionen att bli förälder, snarare än biologiskt
föräldraskap eller äktenskap. Ett samtycke till assisterad befruktning
kan vara ett sätt att visa en sådan intention, vilket i dag är grund för
fastställande av föräldraskap i vissa fall. Flera framhåller också att
processen för fastställande bör vara densamma för alla familjekonstellationer. Att lagen är lika utformad för alla är en viktig princip för flera deltagare.
Andra framhåller dock att faderskapsutredningar fyller en viktig
funktion: att öka barnets möjlighet till kännedom om sitt biologiska
ursprung. Gustav är tveksam till förslaget att ha en föräldraskapspresumtion för lesbiska par, av detta skäl:
En rent spontan reaktion är att jag ställer mig skeptisk till det, jag tror
inte att det är en bra idé på grund av att jag ser ett värde i faderskapsutredningen, att barnet vet [sitt genetiska ursprung] … Jag menar, två
kvinnor kan inte få barn rent biologiskt, det är bara ett faktum. Jag tror
att det finns ett värde i att veta var man kommer ifrån biologiskt. Så det
är väl det främst. (Gustav, 23 år)

Flertalet deltagare anser att intentionen att bli förälder bör vara
viktigare än det biologiska släktskapet vid fastställande av rättsliga
föräldrar, men vissa vill – i likhet med Gustav – ändå se ett sätt som
lagstiftningen kan garantera att barnet får kännedom om genetiskt
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ursprung. Detta gör att flera deltagare uttrycker ambivalens till förslag som föräldraskapspresumtion för lesbiska par.
När forskarna beskriver för de vuxna deltagarna hur dagens lagstiftning är utformad är det flera som reagerar över lagens komplexitet,
och frågar sig om lagstiftaren haft ett syfte med att göra det mer omständligt för vissa par än andra att dela rättsligt föräldraskap. Nora
lyfter detta:
Så man liksom försöker … försöker få det så jobbigt som möjligt så det
bara är gifta par, gifta heterosexuella par som ska skaffa barn, resten, vi
gör det lite jobbigt så ni inte skaffar barn. Lite så tycker jag att det känns.
(Nora, 24 år)

Att lagen är medvetet komplext utformad, i syfte att verka avskräckande på barnlängtande unga som lever utanför heteronormen,
är en spontan reaktion från flera av deltagarna. Detta ger ytterligare
en dimension att beakta, som talar för ett förenklat och likställt
regelverk för olika familjekonstellationer.

Diskussion: Hur kan studiens resultat sättas i relation
till nuvarande och framtida lagstiftning?
I föreliggande studie har 18 personer berättat om sina erfarenheter
av föräldraskap och biologiskt ursprung. Deltagarna har unika och
värdefulla kunskaper utifrån sin bakgrund av att växa upp i regnbågsfamiljer och/eller ha tillkommit med donerad sperma. En viktig
styrka med studien är också att den skildrar erfarenheter från personer i olika åldrar och födda i olika tider – då de juridiska förutsättningarna sett mycket olika ut. Samtidigt är det viktigt att betona
att studien är relativt liten och att deltagandet byggt på frivillig intresseanmälan. Ytterligare en begränsning är att vissa former av regnbågsfamiljer och donationsfamiljer (t.ex. barn till manliga par, barn
till transpersoner, barn som tillkommit genom embryodonation,
äggdonation eller värdgraviditet) inte återfinns bland deltagarna.
Därav går det inte att se deltagarna som representativa för hela gruppen regnbågsbarn eller personer tillkomna via könscellsdonation.
Detta gör att studiens resultat bör beaktas med viss försiktighet.
De åsikter, erfarenheter och perspektiv som framkommer i
studien kan sammanfattas som fyra centrala intressen för barn i de
aktuella familjeformerna: att det sociala och rättsliga föräldraskapet
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bör överensstämma, att lagen bör utformas så att den är lika för alla, att
föräldraskap bör fastställs snabbt och enkelt samt att lagstiftningen bör
underlätta barnets rätt att få kännedom om sitt biologiska ursprung.
Dessa intressen kommer att diskuteras nedan i relation till nuvarande lagstiftning, i relation till lagändringarna 1 januari 2019 samt
till Utredningen om faderskap och föräldraskaps uppdrag att utreda
frågan om föräldraskapspresumtion för lesbiska gifta par.
Socialt och rättsligt föräldraskap bör överensstämma
Deltagarna i studien, både barn och vuxna, beskriver omhändertagandet och den sociala relationen som grunden i föräldraskapet.
Det är det känslomässiga band som uppstår mellan barnet och föräldern, genom förälderns trygghet och fostran, som är centralt för
upplevelsen av vem/vilka som är ens föräldrar. Även studier med
yngre regnbågsbarn och barn till frivilligt ensamstående mödrar skildrar detta (Möllerstrand & Wikström, 2011; Bergcrona & Krantz,
2014). Förutom den sociala relationen framhåller några deltagare
också intentionen att bli förälder som viktigt för vem som uppfattas
som förälder. Biologi framhålls däremot genomgående som oviktigt
för det upplevda föräldraskapet. Även rättsliga band framhålls som
oviktigt i vardagen, flera deltagare har erfarit att en social förälder
kan utöva ett fullgott föräldraskap. Vid skilsmässor och dödsfall blir
det dock tydligt hur avgörande ett rättsligt föräldraskap kan vara för
att trygga barnets rättigheter. Vid skilsmässor handlar det om bevarandet av relationen mellan barn och förälder och om förälderns
möjlighet att fatta viktiga beslut för barnet; vid dödsfall handlar det
om rätt till arv och/eller barnpension. Som beskrivs ovan har några
deltagare erfarenheter av dödsfall eller skilsmässa där det rättsliga
föräldraskapet inte överensstämt med det sociala, och berättar hur
det skapat problem. Deras erfarenheter visar hur viktigt det är att det
rättsliga och sociala föräldraskapet överensstämmer.
Nuvarande lag: Att det rättsliga och sociala föräldraskapet inte
överensstämt för flera deltagare i studien, beror i några fall på att de
har fler än två sociala föräldrar. Då nuvarande lag inte medger fler än
två rättsliga föräldrar finns ingen möjlighet för dessa unga att bli
juridiska barn till samtliga sociala föräldrar. För flera av de vuxna
deltagarna är bakgrunden i stället att de vuxit upp med två mammor
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i en tid då två kvinnor inte kunnat dela rättsligt föräldraskap. Sedan
2003 kan samkönade gifta par dela rättsligt föräldraskap genom
närståendeadoption. Sedan 2005 kan lesbiska par få barn genom
assisterad befruktning i svensk sjukvård, där den icke-biologiska
förälderns föräldraskap fastställs genom bekräftelse eller dom. Detta
medför att de flesta barn till samkönade par i dag kan få en rättsligt
tryggad relation till båda föräldrarna.
Enskilda föräldra-barn-relationer kan dock förbli oskyddade om
ett samkönat par blivit gravida utanför den svenska sjukvården och
inte ansöker om adoption för den icke-biologiska mamman, eller om
adoption inte medges. Den icke-biologiska mamman kan avstå från
att ansöka om adoption av flera skäl, från ren passivitet till stark oro
för att bli utredd, att man inte vill ingå äktenskap eller inte vill förlora
underhållsstöd från Försäkringskassan (den biologiska mamman är
berättigad detta stöd så länge hon är ensam rättslig förälder, vilket
kan vara betydelsefullt för familjer med svag ekonomi) (Malmquist,
2016). Oavsett föräldrarnas bevekelsegrunder att inte ansöka om
närståendeadoption, står barnet i ett oskyddat läge i händelse av
skilsmässa eller dödsfall. I enstaka fall har närståendeadoptioner
avslagits för kvinnor i lesbiska par. Ett avslag kan i och för sig ha
gjorts på goda grunder, om man bedömt att den sökande inte är
lämplig som vårdnadshavare – att adoptionen avslås medför dock
samtidigt att barnet saknar rätt till arv och eventuell barnpension
från sin sociala förälder. En känd spermadonator kan samtidigt kvarstå som rättslig förälder mot sin intention att vara förälder – med
försörjningsplikt och arvsskyldighet till barnet. Nuvarande utformning av lagen möjliggör således att det sociala och rättsliga föräldraskapet överensstämmer för många, men inte för alla.
Lagändringarna 1 januari 2019: De kommande lagändringarna
innebär ett utökande av de fall där kvinnlig partner till den som föder
barn kan få föräldraskap fastställt via bekräftelse eller dom. När detta
genomförs kan det trygga den rättsliga relationen mellan barn och
social förälder i fler fall än i dag.
Föräldraskapspresumtion: En föräldraskapspresumtion kan medföra
att ytterligare fler barn med två mammor får en överenstämmelse mellan rättsligt och socialt föräldraskap. Eftersom en närståendeadoption
ofta upplevs som en omständlig, tidsödande och otrygg process
(Malmquist, 2015b), kan man anta att kvinnliga sambor i många fall

381

427

Bilaga 2

SOU 2018:68

skulle gifta sig inför barnets födsel, för att omfattas av föräldraskapspresumtionen.
Lagen bör vara lika för alla
Flera av de vuxna deltagarna menar att det är principiellt viktigt att
lagar kring föräldraskap utformas lika för alla familjekonstellationer.
Att lagen gör åtskillnad mellan familjeformer upplevs som diskriminerande, och sänder enligt deltagarna signaler om vems föräldraskap
som är mer önskvärt av samhället.
Nuvarande lag: I dag gör lagen skillnad vid fastställande av föräldraskap mellan sam- och olikkönade par, gifta par och sambor,
samt samkönade par som använt olika konceptionsvägar. Lagen kan
sägas vara heteronormativt utformad, då det är det gifta olikkönade
paret med biologiskt gemensamma barn som omfattas av huvudregeln i fastställande av föräldraskap, faderskapspresumtion (Mägi &
Zimmerman, 2015). Andra familjekonstellationer omfattas av undantagsregler och tillägg, vilket också kan anses signalera att dessa familjer är mindre självklara eller önskvärda.
Lagändringarna 1 januari 2019: De lagändringar som genomförs
vid årsskiftet ökar likheten mellan lesbiska och olikkönade par,
vilket är gott ur den här aspekten. Skillnaden mellan att, som lesbiskt
par, få barn via svensk eller utländsk klinik upphävs. I stället införs
en skillnad mellan dem som fått barn via behörig inrättning och med
identifierbar donator å ena sidan, och dem som fått barn genom
heminsemination eller med anonym donator å den andra. Skillnaden
i fastställande av föräldraskap mellan konceptionsmetoder finns därmed också i den nya lagen, men skillnaden dras annorlunda än i dag.
Regeln att föräldraskap/faderskap endast ska fastställas för partnern i de fall spermagivaren är identifierbar, innebär också en åtskillnad i synen på rätten till kännedom om ursprung vid donerad
sperma och donerade ägg – det finns inget motsvarande förslag om
att moderskap inte skulle fastställas för den som fött barn, i de fall
en anonym äggdonator använts.
Föräldraskapspresumtion: Även en föräldraskapspresumtion för
lesbiska par skulle öka likheten i lagen mellan sam- och olikkönade par,
då den motsvarar faderskapspresumtionen. Huruvida en föräldraskapspresumtion skulle göra skillnad mellan konceptionsmetoder
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beror på om presumtionen behäftas med hävanderegler för vissa
konceptionsmetoder eller inte.
Föräldraskap bör fastställas snabbt och enkelt
Flera av de vuxna deltagarna lyfter fram vikten av att föräldraskapet
fastställs snabbt och enkelt. De ser nuvarande lagstiftning som alltför invecklad. Även en av de intervjuade tonåringarna ifrågasätter
förfarandet med närståendeadoptioner.
Nuvarande lag: Nuvarande lag innebär för många lesbiska par att
en närståendeadoption krävs för att båda ska bli rättsliga föräldrar.
Som nämnts ovan upplever föräldrarna ofta närståendeadoptioner
som omständliga, otrygga och tidsödande (Malmquist, 2015b).
Adoptionsförfarandet medför att föräldra-barn-relationen inte är
rättsligt tryggad under barnets första tid i livet. Då en skilsmässa
eller ett dödsfall infallit tidigt har detta i enskilda fall medfört allvarliga konsekvenser för barnet eller relationen mellan barn och
förälder. Barn till lesbiska par är i genomsnitt tio månader då adoptionen är klar.
Det finns exempel på lesbiska par som fått föräldraskapet fastställt genom bekräftelse – trots att de inte blivit gravida inom svensk
sjukvård. Att lagen gör skillnad mellan barn tillkomna inom och
utanför svensk sjukvård är således en komplexitet som inte alla
handläggare (eller föräldrar) har kännedom om, vilket gör att man
ibland gått felaktigt till väga i handläggningen. Detta har i enskilda
fall fått allvarliga följder för barnet, då föräldraskapet fastställts på
fel sätt och den biologiska föräldern efter en skilsmässa fått till stånd
en hävning av den andras rättsliga föräldraskap (se Ejdeholt, 2016).
Lagändringarna 1 januari 2019: Att fastställa föräldraskap genom
bekräftelse går snabbare än en adoption, barnet får då sin andra
rättsliga förälder kort efter födseln. Lagändringarna enligt propositionen innebär att fler lesbiska par kommer omfattas av möjligheten
att få föräldraskap fastställt genom bekräftelse. Samtidigt kommer
dock fler heterosexuella par än i dag behöva genomföra närståendeadoptioner, då vissa konceptionsmetoder inte längre skulle omfattas
av reglerna för bekräftelse eller presumtion av faderskap.
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Att man inför ytterligare komplexitet i lagen – genom att göra
skillnad mellan par som fått barn vid behörig inrättning med identifierbar donator, och dem som fått barn i med anonym donator eller
utanför behörig inrättning – medför sannolikt en ökad risk att föräldraskap fastställs felaktigt, då handläggare och föräldrar saknar
kännedom om lagens detaljer. Till detta kommer risken att ett tidigare felaktigt fastställda föräldraskap hävs i en konfliktfylld skilsmässa eller arvstvist.
Föräldraskapspresumtion: Om föräldraskapet fastställs genom presumtion blir båda makarna rättsliga föräldrar från födseln. Detta torde
vara det snabbaste och enklaste sättet att trygga barnets relation till
båda föräldrarna. Att båda är vårdnadshavare från början är särskilt
viktigt om barnet blir sjukt i neonatalperioden (Malmquist, 2016).
Om en föräldraskapspresumtion behäftas med hävandegrunder
för olika konceptionsmetoder – i likhet med dem som den 1 januari
2019 införs för faderskapspresumtion – tillkommer dock den ovan
nämnda risken att barnet senare förlorar sitt rättsliga band till den
icke-biologiska föräldern. Det är i dag mycket vanligt att lesbiska par
får barn med hjälp av anonym donator, eller genomför heminseminationer (Malmquist, 2016). Om paret är gifta skulle en föräldraskapspresumtion – med dessa konceptionsmetoder som grund för hävande
– innebära att presumerade föräldraskap skulle kunna hävas för en
stor andel av de lesbiska mammorna.
Om en föräldraskapspresumtion innebär att föräldraskapet å ena
sidan fastställs automatiskt, men å andra sidan inte ska omfatta vissa
konceptionsmetoder, torde risken för felaktigt fastställda föräldraskap
öka, jämfört med om det fastställs med bekräftelse. Om konstruktionen innebär att föräldern själv måste göra myndigheterna uppmärksam på att hen inte ska omfattas av presumtionen, kan man tänka sig
att detta i många fall inte skulle ske – antingen för att föräldern inte
känner till detaljerna i lagen, eller för att det upplevs som otryggt att
först häva sitt föräldraskap för att sedan ansökan om adoption och
genomgå en utredning innan adoptionen beslutas. Mer troligt är att
den icke-biologiska föräldern har kvar sitt presumerade föräldraskap, även om barnet tillkommit genom heminsemination eller med
anonym donator. Med detta följer den – för barnet – mycket allvarliga risken att det med presumtion fastställda föräldraskapet hävs i
en konfliktfylld skilsmässa eller arvstvist.
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Baserat på deltagarna i studiens uppfattning om att föräldraskap
ska fastställas snabbt och enkelt, och utifrån tidigare forskning som
visar hur besvärade många lesbiska par är av närståendeadoptioner
(Malmquist, 2015b), bör man allvarligt överväga om en presumtion
med omfattande hävandegrunder verkligen är till gagn för barnet.
Lagen bör underlätta barnets möjlighet att få kännedom om
biologiskt ursprung
Individens möjlighet att få kännedom om sitt biologiska ursprung
uppfattas som en grundläggande rättighet av de vuxna deltagarna i
studien. De intervjuade barnen och tonåringarna presenterar inte
den åsikten, men flera uttrycker en viss nyfikenhet kring donatorn.
Även internationell forskning visar att många ungdomar och unga
vuxna som tillkommit genom könscellsdonation har en nyfikenhet
kring donatorns identitet och ibland även vill söka kontakt med donatorn (Beeson, Jennings & Kramer, 2011; Jadva, Freeman, Kramer &
Golombok, 2010; Scheib, Riordan & Rubin, 2005; Vanfraussen,
Ponjaert-Kristoffersen, Brewaeys, 2003).
Nuvarande lag: I svensk lag infördes 1985 en rättighet för barnet
att i mogen ålder få kännedom om donatorns identitet, vilket omfattar alla tillkomna via könscellsdonation inom svensk sjukvård.
Samma rätt kan dock inte garanteras i de fall barn blir till utanför
svensk sjukvård. Bland de vuxna deltagarna i studien finns beskrivningar av hur föräldrarna dolt privata donatorers identitet för
myndigheterna. Incitamentet att hemlighålla donatorns identitet har
dock för lesbiska par minskat kraftigt i och med att möjligheten till
närståendeadoption infördes 2003. För ensamstående kvinnor kan
det däremot finnas ett intresse att dölja donatorns identitet, vid
privat donation, då man inte önskar få donatorn fastställd som far.
Att donatorns identitet döljs för myndigheter innebär dock inte
nödvändigtvis att den hemlighålls för barnet.
Lagändringarna 1 januari 2019: De aktuella lagändringarna innebär enklare regler kring fastställande av föräldraskap för par som
blivit gravida vid behörig inrättning med identifierbar donator, än
dem som valt heminsemination eller anonym donator. Detta kan
förmodas styra fler till att välja identifierbar donator vid klinik, om
de känner till de rättsliga skillnaderna redan innan barnets tillblivelse. Samtidigt visar forskning om lesbiska föräldrar att dessa har
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en rad olika bevekelsegrunder kring sitt val av konceptionsmetod
(Malmquist, 2016). Många uppskattar den svenska vårdens utformning med identifierbara donatorer och enkelt fastställande av
rättsligt föräldraskap. Svenska kliniker kan dock väljas bort på grund
av exempelvis lång kötid. Vissa par nekas behandling på grund av
ålder eller av medicinska skäl. Andra söker alternativa vägar då man
önskar fler barn än vad svensk sjukvård hjälper till med, eller då man
inte lyckats bli gravid på de försök som skattesubventioneras. Många
utländska kliniker erbjuder identifierbar donator i dag, men inte alla.
De som väljer heminsemination lyfter ofta fram önskan att barnet
ska kunna ha en relation till donatorn under uppväxten som skäl till
att de valt privat donation. Detta nämns också av några av de intervjuade unga vuxna, som menar att deras funderingar kring ursprung
kom långt tidigare än den ålder som svenska myndigheter betraktar
som ”mogen”. Heminsemination är också det främsta alternativet
för många med svag ekonomi; assisterad befruktning vid privata
kliniker blir ofta mycket kostsamt (se Storkkliniken, n.d.). Även om
ändringarna enligt propositionen kan styra vissa par i riktning mot
identifierbar donator vid klinik, kan andra bevekelsegrunder medföra att andra fortsatt gör andra val.
Föräldraskapspresumtion: Flera vuxna deltagare i studien uttrycker
en farhåga att en föräldraskapspresumtion skulle försvåra för barnet
att få kännedom om sitt biologiska ursprung, eftersom en faderskapsutredning söker fastställa vem som är biologisk far. Vid nyttjande av
en anonym spermadonator läggs dock faderskapsutredningen ner, och
barnet får inte kännedom om donatorns identitet trots allt. Vid heminsemination är det däremot vanligt att donatorn bekräftar faderskapet
och samtidigt samtycker till adoption (Malmquist, 2016). En föräldraskapspresumtion skulle kunna innebära att barn tillkomna genom
heminsemination inte får kännedom om sitt ursprung, då faderskap
inte utreds. Som nämns ovan är dock önskan att barnet ska ha kontakt med donatorn ett vanligt skäl till att man väljer heminsemination framför klinik. I de fall föräldrarna inte önskar att donatorns
identitet ska bli känd kan de också välja att hemlighålla den, oavsett
om en faderskapsutredning görs eller inte. Därmed kanske skillnaden mellan nuvarande lag och en föräldraskapspresumtion inte blir
så stor avseende barnets möjlighet att få kännedom om sitt ursprung.
Att införa en presumtion med hävande för dem som använt
anonym donator kan, som tidigare nämnts, styra föräldrar att välja
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identifierbar donator. Det förutsätter dock att de blivande föräldrarna känner till lagens detaljer – utländska kliniker kan inte förväntas ha kännedom om svenska regler och kan inte antas informera de
blivande föräldrarna om rättsliga skillnader mellan anonym och känd
donator. Den som genomför en insemination hemma kan inte heller
förväntas ha kännedom om dessa skillnader.
En möjlig konstruktion skulle kunna vara att utreda och registrera
genetiskt föräldraskap för barn tillkomna genom könscellsdonation,
utan att detta kopplas till fastställande av rättsligt föräldraskap – då
det rättsliga föräldraskapet skulle fastställas för den som samtyckt
till befruktningen. Om en privat spermadonator inte kan bli fastställd som förälder mot de inblandades önskan, torde incitament att
dölja det genetiska föräldraskapet också minska.
Slutsatser
Med utgångspunkt i de intressen som uttrycks av deltagarna i studien kan sägas att lagändringarna den 1 januari 2019 kan möjliggöra
att socialt och rättsligt föräldraskap överensstämmer för fler barn till
lesbiska par, men för färre barn till heterosexuella par. En föräldraskapspresumtion skulle också troligtvis öka överensstämmelsen mellan
socialt och rättsligt föräldraskap i lesbiska familjer. Både lagändringarna
2019 och en föräldraskapspresumtion skulle öka likheten i lagen mellan sam- och olikkönade par, men ändringarna 2019 innebär nya
skillnader mellan konceptionsmetoder. Ändringarna 2019 innebär
att fler lesbiska par kan få föräldraskapet fastställt snabbt. Skillnaden
mellan konceptionsmetoder medför dock att lagen blir svårare att
förstå. En föräldraskapspresumtion möjliggör ett ännu enklare och
snabbare sätt att fastställa föräldraskap på för gifta lesbiska par, men
om presumtionen behäftas med omfattande hävanderegler innebär
det en komplexitet som kan vara svår för föräldrar att förstå, och
som innebär risk för hävande i samband med skilsmässor eller arvstvister, där barnet kan fråntas rättigheter till sin ena förälder. Slutligen innebär ändringarna 2019 en styrning i riktning mot att fler
väljer konceptionsmetoder där barnet får kännedom om sitt biologiska ursprung, även om det fortsatt kan finnas skäl att välja andra
konceptionsmetoder där barnets biologiska ursprung inte är känt.
En föräldraskapspresumtion kan eventuellt försvåra för vissa barn att
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få kännedom om sitt biologiska ursprung, men i de flesta fall torde
möjligheten till detta inte påverkas, då de par som får barn genom
heminsemination vanligen ser kontakten med donatorn som önskvärd.
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Statens offentliga utredningar 2018
Kronologisk förteckning

1. Ett reklamlandskap i förändring
– konsumentskydd och tillsyn i en
digitaliserad värld. Fi.
2. Stärkt straffrättsligt skydd
för blåljusverksamhet och andra
samhällsnyttiga funktioner. Ju.
3. En strategisk agenda
för internationalisering. U.
4. Framtidens biobanker. S.
5. Vissa processuella frågor på
socialförsäkringsområdet. S.
6. Grovt upphovsrättsbrott och
grovt varumärkesbrott. Ju.
7. Försvarsmaktens långsiktiga
materielbehov. Fö.
8. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet
2018. Beslut under osäkerhet. M.
9. Ökad trygghet för studerande som
blir sjuka. U.
10. Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå. Volym 1.
Myndighetsgemensam indelning –
författningsändringar till följd av ny
landstingsbeteckning. Volym 2. Fi.
11. Vårt gemensamma ansvar
– för unga som varken arbetar eller
studerar. U.
12. Uppdrag: Samverkan 2018.
Många utmaningar återstår. A.
13. Finansiering av infrastruktur
med skatt eller avgift? Fi.
14. Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen – en utvärdering. Fi.
15. Mindre aktörer i energilandskapet
– genomgång av nuläget. M.
16. Vägen till självkörande fordon –
introduktion. Del 1 + 2. N.
17. Med undervisningsskicklighet
i centrum – ett ramverk för lärares
och rektorers professionella
utveckling. U.

18. Statens stöd till trossamfund i ett
mångreligiöst Sverige. Ku.
19. Forska tillsammans – samverkan
för lärande och förbättring. U.
20. Gräsrotsfinansiering. Fi.
21. Flexibel rehabilitering. A.
22. Ett ordnat mottagande – gemensamt
ansvar för snabb etablering eller
återvändande. A.
23. Konstnär – oavsett villkor? Ku.
24. Tid för utveckling. A.
25. Juridik som stöd för förvaltningens
digitalisering. Fi.
26. Några frågor i skyddslagstiftningen.
Fö.
27. Ekonomiska sanktioner mot
terrorism. UD.
28. En nationell alarmeringstjänst
– för snabba, säkra och effektiva
hjälpinsatser. Ju.
29. Validering i högskolan – för
tillgodoräknande och livslångt
lärande. U.
30. Förenklat förfarande vid vissa beslut
om hemlig avlyssning. Ju.
31. En lag om operativt militärt stöd
mellan Sverige och Finland. Fö.
32. Ju förr desto bättre – vägar till en
förebyggande socialtjänst. S.
33. Aggressionsbrottet och ändringar
i Romstadgan. Ju.
34. Vägar till hållbara vattentjänster. M.
35. Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar. N.
36. Rätt att forska. Långsiktig reglering
av forskningsdatabaser. U.
37. Att bryta ett våldsamt beteende
– återfallsförebyggande insatser
för män som utsätter närstående
för våld. S.
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38. Styra och leda med tillit.
Forskning och praktik. Fi.

57. Barns och ungas läsning
– ett ansvar för hela samhället. Ku.

39. God och nära vård.
En primärvårdsreform. S.

58. Särskilda persontransporter
– moderniserad lagstiftning för ökad
samordning. N.

40. Vissa fredspliktsfrågor. A.
41. Statliga skolmyndigheter.
– för elever och barn i en bättre skola.
U.

59. Statens gruvliga risker. M.
60. Tillträde till Rotterdamreglerna. Ju.

42. Tryggad tillgång till kontanter. Fi.

61. Rättssäkerhetsgarantier och hemliga
tvångsmedel. Ju.

43. Statliga servicekontor
– mer service på fler platser. Fi.

62. Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande. Ju.

44. Möjligt, tillåtet och tillgängligt
– förslag till enklare och flexiblare
upphandlingsregler och vissa regler
om överprövningsmål. Fi.

63. Behandlingen av personuppgifter
vid Försvarsmakten och Försvarets
radioanstalt. Fö.

45. Behandling av personuppgifter vid
Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
A.
46. En utvecklad översiktsplanering.
Del 1: Att underlätta efterföljande
planering. Del 2: Kommunal reglering
av upplåtelseformen. N.
47. Med tillit växer handlingsutrymmet.
– tillitsbaserad styrning och ledning
av välfärdssektorn. Fi.
48. En lärande tillsyn. Statlig granskning
som bidrar till verksamhetsutveckling
i vård, skola och omsorg. Fi.
49. F-skattesystemet
– några särskilt utpekade frågor. Fi.
50. Ett oberoende public service för alla
– nya möjligheter och ökat ansvar. Ku.
51. Resurseffektiv användning av
byggmaterial. N.
52. Behandling av personuppgifter
vid Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys. S.
53. Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel m.m. S.
54. En effektivare kommunal räddningstjänst. Ju.
55. Styrning och vårdkonsumtion
ur ett jämlikhetsperspektiv.
Kartläggning av socioekonomiska
skillnader i vårdutnyttjande och
utgångspunkter för bättre styrning. S.
56. Bättre kommunikation för fler
investeringar. UD.
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64. Utökad tillsyn
över fastighetsmäklarbranschen. Ju.
65. Informationsutbyte vid samverkan
mot terrorism. Ju.
66. Ett mer konkurrenskraftigt system
för stöd vid korttidsarbete. Fi.
67. Ett snabbare bostadsbyggande. N.
68. Nya regler om faderskap
och föräldraskap. Ju.

Statens offentliga utredningar 2018
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet
Uppdrag: Samverkan 2018.
Många utmaningar återstår. [12]
Flexibel rehabilitering. [21]
Ett ordnat mottagande – gemensamt
ansvar för snabb etablering eller
återvändande. [22]
Tid för utveckling. [24]
Vissa fredspliktsfrågor. [40]
Behandling av personuppgifter vid
Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
[45]
Finansdepartementet
Ett reklamlandskap i förändring
– konsumentskydd och tillsyn
i en digitaliserad värld. [1]

Med tillit växer handlingsutrymmet.
– tillitsbaserad styrning och ledning
av välfärdssektorn. [47]
En lärande tillsyn. Statlig granskning som
bidrar till verksamhetsutveckling i
vård, skola och omsorg. [48]
F-skattesystemet
– några särskilt utpekade frågor. [49]
Ett mer konkurrenskraftigt system för
stöd vid korttidsarbete [66]
Försvarsdepartementet
Försvarsmaktens långsiktiga
materielbehov. [7]
Några frågor i skyddslagstiftningen. [26]
En lag om operativt militärt stöd
mellan Sverige och Finland. [31]

Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå. Volym 1.
Myndighetsgemensam indelning –
författningsändringar till följd av ny
landstingsbeteckning. Volym 2. [10]

Behandlingen av personuppgifter vid
Försvarsmakten och Försvarets
radioanstalt. [63]

Finansiering av infrastruktur
med skatt eller avgift? [13]

Stärkt straffrättsligt skydd
för blåljusverksamhet och andra
samhällsnyttiga funktioner. [2]

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen – en utvärdering. [14]
Gräsrotsfinansiering. [20]

Justitiedepartementet

Grovt upphovsrättsbrott och
grovt varumärkesbrott. [6]

Juridik som stöd för förvaltningens
digitalisering. [25]

En nationell alarmeringstjänst
– för snabba, säkra och effektiva
hjälpinsatser. [28]

Styra och leda med tillit.
Forskning och praktik. [38]

Förenklat förfarande vid vissa beslut
om hemlig avlyssning. [30]

Tryggad tillgång till kontanter. [42]

Aggressionsbrottet och ändringar
i Romstadgan. [33]

Statliga servicekontor
– mer service på fler platser. [43]
Möjligt, tillåtet och tillgängligt
– förslag till enklare och flexiblare
upphandlingsregler och vissa regler
om överprövningsmål. [44]

En effektivare kommunal räddningstjänst.
[54]
Tillträde till Rotterdamreglerna. [60]
Rättssäkerhetsgarantier och hemliga
tvångsmedel. [61]
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Kamerabevakning i brottsbekämpningen
– ett enklare förfarande. [62]

Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet. [5]

Utökad tillsyn över
fastighetsmäklarbranschen. [64]

Ju förr desto bättre – vägar till
en förebyggande socialtjänst. [32]

Informationsutbyte vid samverkan mot
terrorism. [65]

Att bryta ett våldsamt beteende
– återfallsförebyggande insatser
för män som utsätter närstående
för våld. [37]

Nya regler om faderskap
och föräldraskap. [68]

God och nära vård. En primärvårdsreform.
[39]

Kulturdepartementet

Behandling av personuppgifter
vid Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys. [52]

Statens stöd till trossamfund i ett
mångreligiöst Sverige. [18]
Konstnär – oavsett villkor? [23]
Ett oberoende public service för alla
– nya möjligheter och ökat ansvar.
[50]

Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel m.m. [53]

Miljö- och energidepartementet

Styrning och vårdkonsumtion
ur ett jämlikhetsperspektiv.
Kartläggning av socioekonomiska
skillnader i vårdutnyttjande och
utgångspunkter för bättre styrning.
[55]

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018.
Beslut under osäkerhet. [8]

Utbildningsdepartementet

Mindre aktörer i energilandskapet
– genomgång av nuläget. [15]

En strategisk agenda
för internationalisering. [3]

Vägar till hållbara vattentjänster. [34]

Ökad trygghet för studerande
som blir sjuka. [9]

Barns och ungas läsning
– ett ansvar för hela samhället. [57]

Statens gruvliga risker. [59]

Vårt gemensamma ansvar
– för unga som varken arbetar eller
studerar. [11]

Näringsdepartementet
Vägen till självkörande fordon –
introduktion. Del 1 + 2. [16]
Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar.
[35]
En utvecklad översiktsplanering.
Del 1: Att underlätta efterföljande
planering. Del 2: Kommunal reglering
av upplåtelseformen. [46]
Resurseffektiv användning av
byggmaterial. [51]
Särskilda persontransporter
– moderniserad lagstiftning för ökad
samordning. [58]
Ett snabbare bostadsbyggande. [67]

Med undervisningsskicklighet
i centrum – ett ramverk för lärares
och rektorers professionella
utveckling. [17]
Forska tillsammans – samverkan
för lärande och förbättring. [19]
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. [29]
Rätt att forska. Långsiktig reglering av
forskningsdatabaser. [36]
Statliga skolmyndigheter.
– för elever och barn i en bättre skola.
[41]
Utrikesdepartementet

Socialdepartementet

Ekonomiska sanktioner mot terrorism. [27]

Framtidens biobanker. [4]

Bättre kommunikation för fler
investeringar. [56]
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 17-28
Tid:

2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§23

Uppföljning av intern kontrollplan 2018
Diarienummer: RJL 2017/118
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2018.
2. Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på
hur verksamheten ska arbeta vidare med de åtgärder som
nämns i rapporten Bemanningsföretag – Kontrollmoment
inom nämnden för folkhälsa och sjukvård.
Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapporter resultaten av de
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den interna
kontrollplan som nämnden beslutat för 2018. Rapporterna
redovisar resultaten av kontrollmomenten samt förslag till
åtgärder där behov finns.
Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Lars Wallström,
controller
 Missiv daterat 2019-01-09
 Uppföljning av intern kontrollplan 2018, rapport
 Nämndens eget kontrollmoment 2018
(bemanningsföretag), rapport
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

447

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 17-28
Tid:

2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 17-28
Tid:

2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§19

Information om uppföljning av intern
kontrollplan 2018
Lars Wallström informerar om uppföljning av intern kontrollplan
2018 och svarar på frågor inför kommande beslut i ärendet
(RJL 2017/118) § 23. Informationen läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Uppföljning av intern kontrollplan 2018
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2018.

Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapporter resultaten av de kontrollmoment
som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan som nämnden beslutat för
2018. Rapporterna redovisar resultaten av kontrollmomenten samt förslag till
åtgärder där behov finns.

Information i ärendet
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem
kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god
hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern
styrning och kontroll bedrivs utifrån två inriktningar. Dels via
månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning och dels via särskilda
kontrollmoment som fastställs i en årlig kontrollplan.
För 2018 har nämnden fastställt den regionövergripande kontrollplanen med
kontrollmoment som tagits fram utifrån en risk- och väsentlighetsanalys att gälla
för nämndens eget ansvarsområde samt därutöver ett specifikt kontrollmoment för
nämnden (bemanningsföretag). Den regionövergripande kontrollplanen för 2018
omfattade sex kontrollmoment, dessa har genomförts under året och löpande
återrapporterats till regiondirektören.
Föreliggande uppföljningsrapporter redovisar resultat av kontrollmomenten samt
förslag till åtgärder där behov finns.

Beslutsunderlag




Missiv daterat 2019-01-09
Uppföljning av intern kontrollplan 2018, rapport
Nämndens eget kontrollmoment 2018 (bemanningsföretag), rapport
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Beslut skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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Regionledningskontoret
Ekonomi
Lars Wallström

Uppföljning av intern kontrollplan 2018
Interna kontrollens uppgift
Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera
verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, d.v.s.
att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern kontroll och
styrning bedrivs utifrån två inriktningar:
1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras
att:
 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige,
styrelse och nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av
verksamhetsmål och ekonomiska ramar
 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till
jämförbara organisationer i omvärlden
2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som
arbetet bedrivs på säkrar:
 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om
verksamheten
 skydd mot förluster eller förstörelse av Regionen Jönköpings läns tillgångar
 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner
Kontrollmoment 2018
I det följande lämnas en sammanfattande uppföljning av den fastställda
kontrollplanen för 2018. Utöver denna sammanfattning finns en enskild rapport
över varje kontrollmoment. Dessa rapporter har löpande under året delgivits
regiondirektören och berörda funktioner inom verksamheten.
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Separata kontrollmoment för nämnderna samt verksamhetsområdenas egna
interna kontrollmoment omfattas inte av denna redovisning av 2018 års
kontrollplan.
Kontrollmoment 2018
1. Inventering av maskiner och inventarier
- Följsamhet till lagar, policy, riktlinjer
- Rättvisande och tillförlitlig redovisning

2. Användning av mobil- och
bredbandsabonnemang
- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner
- Skydd mot förluster

3. Arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter
(individuella delen)

Syfte/frågeställning
Kontrollera om de poster som finns
upptagna i balansräkningen också finns i
verkligheten.
Kontrollera om de abonnemang som finns
på olika ställen i organisationen används.
Finns det oanvända abonnemang och
därmed onödiga kostnader?
Kontrollera om beräkningar och
inbetalningar görs på ett korrekt sätt.

- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner
- Skydd mot förluster

4. Bidragsgivning
- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

5. Användning av Synergi för avvikelsehantering
- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

6. Åtgärder som följd av tidigare genomförda
kontrollmoment

Finns det följsamhet till policys och
regelverk? Finns det tillräcklig kontroll av
utbetalningar?
Används systemet såsom det är avsett?
Leder inrapporterade uppgifter till
åtgärder?
Vilka åtgärder har genomförts som följd av
de kontrollmoment som genomfördes
under 2017?

1. Inventering av maskiner och inventarier
Maskiner och inventarier utgör en relativt stor post i balansräkningen. Det är
viktigt att tillgångarnas värde redovisas korrekt och att bokfört innehav finns i
verkligheten och inte bara i den ekonomiska redovisningen.
Det bokförda värdet för maskiner och inventarier uppgår till cirka 800 mnkr och
antalet poster i anläggningsredovisningen till drygt 9 000. Årligen utrangeras
(avvecklas) maskiner och inventarier för ungefär 80 mnkr.
Kontrollmomentet visade att de olika verksamhetsområdena använder sig av lite
olika typer av dokumentation och att det på något håll inte görs årliga
inventeringar enligt gällande anvisningar.
Stickprov bekräftade att så gott som samtliga bokförda anläggningstillgångar
fanns i verkligheten och att de också används aktivt i de olika verksamheterna.
Utrangeringar (borttagning av anläggningstillgångar) görs inom de olika
verksamhetsområdena oftast bokföringsmässigt i samband med den årliga
inventeringen. Denna typ av ”rättelser” skapar visserligen korrekta värden (något i
efterhand) i den ekonomiska redovisningen, men kan knappast anses som
tillräckligt ur kontrollsynpunkt. Det upplägg som används anger inte orsak till
utrangering och inte avvecklingssätt (skotning, försäljning, skänkes etc) och inte
heller vem som godkänt eller beslutat att en anläggningstillgång tas bort. Det
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saknas således uppgifter som säkrar att inte maskiner och inventarier försvinner
på ett icke kontrollerat sätt (slarv, stöld etc).
Åtgärder
Förtydliga anvisningar, inventeringskrav m m för redovisningsansvariga.
Överväg om det finns anledning att skapa likhet i
bokslutsdokumentationen.
Överväg värdet av utbildning/genomgång i framtagandet av rapporter som
verifierar bokförda värden.
Skapa en rutin för utrangeringar och fastställ hur dessa ska beslutas och
dokumenteras.
Åtgärderna kan hänföras ekonomidirektörens ansvarsområde.
2. Användning av mobil- och bredbandsabonnemang
I en omfattande och decentraliserad organisation är det viktigt att det finns bra
rutiner för anskaffning och avveckling av abonnemang så att inte kostnaderna blir
onödigt höga. När kontrollmomentet genomfördes (april 2018) fanns det inom
organisationen 1 650 stycken mobilabonnemang och 950 stycken
bredbandsabonnemang. Utrustning i form av telefoner och datorer/surfplattor
köps separat.
Kontrollmomentet visade genom stickprov att flertalet abonnemang för
mobiltelefon har surftillägg för en låg kostnad, men att även vissa abonnemang
utan surftillägg används för surf, vilket då blir onödigt dyrt. Merkostnaden för
”surfande på löpande räkning” kan skattas till 100 000 kronor per år. Det
framkom även att man i vissa fall har valt en onödigt hög surf-nivå på
abonnemangen, vilket medför onödiga kostnader i de fall man inte har behov av
den alltför väl tilltagna nivån.
Stickprovet visade också att ungefär vartannat bredbandsabonnemang inte
används. Svårigheter att förstå fakturor och att överblicka användningen kan
tillsammans med den utökade tillgången till wifi i många lokaler vara förklaringar
till de många oanvända abonnemangen. Kostnaden för oanvända
bredbandsabonnemang kan skattas till 500 000 kronor i årlig kostnad.
Avsaknad av namn på fakturor och otydliga överlåtelser av abonnemang har
sannolikt också medfört att vissa abonnemang bara ”rullat på” trots att det finns
attester på samtliga fakturor.

Åtgärder
Uppdrag till IT-centrum att göra en aktiv genomgång av alla mobila
bredbandsabonnemang för att ta bort onödiga abonnemang.
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Undersöka möjligheten till spärr mot surfanvändning i
mobiltelefonabonnemang som inte har surf-tillägget.
På basis av statistik m m göra bedömningar av användandet så att alla
anställda som har mobiltelefonabonnemang har rätt form av abonnemang
så att man inte betalar för större kapacitet än man behöver.
”Uppstädning” av befintliga abonnemangsuppgifter så att fakturorna blir
tydligare och mera korrekta.
Information till IT-kontaktpersonerna om vikten av att avsluta eller ändra
abonnemang när personer slutar sin anställning.
Åtgärderna kan hänföras till IT-direktörens ansvarsområde.
3. Arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter (individuella delen)
Inom Region Jönköpings län är personalkostnaden den största kostnadsposten och
av denna utgör arbetsgivaragifter och pensionsinbetalningar cirka 1 500 mnkr per
år.
Via Skatteverkets anvisningar och via avtalen för pensioner finns det tydliga
regelverk för hur arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter ska beräknas och
inbetalas. Framtagandet av uppgifter för regionens anställda baseras på att de
olika lönearterna (semestertillägg, sjukavdrag, föräldraledighet, bilförmån etc) är
korrekt uppmärkta i lönesystemet Heroma. Eftersom det finns nästan 1 000 olika
lönearter som används för olika syften i lönesystemet, är det avgörande för
arbetsgivaravgifter och pensionsinbetalningar att kodsättningen i Heroma är
samstämd med gällande regelverk och att det finns kompetens att hantera
förändringar som påverkar avgifterna.
Kontrollmomentet visade att rutinerna och upplägget inom Region Jönköpings län
är stabila och väl genomtänkta. Vid genomförandet av kontrollmomentet gjordes
bedömningen att HR-funktionen fått ytterligare insikt i vikten av att säkra upp
kunskapen om komplexiteten i kodsättning och dokumentation kring detta. Några
ytterligare åtgärder har därför inte bedömts som nödvändiga.
4. Bidragsgivning
Region Jönköpings län lämnar bidrag inom en rad områden. Bidragsgivningen ska
stödja och stimulera ideell verksamhet inom det civila samhället. Eftersom vissa
delar av bidragsgivningen nyligen granskats av regionrevisionen avgränsades
kontrollmomentet till att omfatta endast bidrag som avser folkhälsa och
funktionshinder. Sammanlagt uppgår det årliga budgetanslaget till drygt 20 mnkr
och 70 stycken föreningar/organisationer fick bidrag 2018. I stort sett samma
föreningar får bidrag år efter år.
Tydlig information om bidragen finns på webbplatsen ”Utveckling.rjl.se”.
Rutinerna för ansökan och beslut bedöms som stabila, även om det funnits en del
svårigheter med den samlade överblicken via ärendehanteringssystemet
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Evolution. Ansökningsförfarandet hanteras manuellt och beslut fattas av nämnden
för folkhälsa och sjukvård. Eftersom det bland nämndens ledamöter kan finnas
kopplingar till de bidragssökande föreningarna bör man vara uppmärksam på
frågan om jäv.
Kontrollmomentet visade att vissa förbättringar i formuleringarna kring beslut och
i sammanställningar kan göras. I något fall kan man ifrågasätta om storleken på
bidraget stämmer med regelverket.
Attester vid utbetalningar sker enligt regionens regelverk (två personer) och
följsamheten mot budget är mycket god.
Återrapportering från bidragsmottagarna sker vid ansökan om bidrag för nytt år.
Detta leder till att ingen återrapportering görs om en organisation upphör med sin
verksamhet eller om organisationen blir vilande.
Vissa organisationer som söker bidrag är små ideella föreningar som inte alltid har
ett professionellt administrativt stöd. Det förekommer därför bidragsansökningar
med vissa mindre formaliabrister. Den kunskap om föreningarnas verksamhet som
regionens handläggare skaffat sig blir i dessa fall ett värdefullt komplement till
formalia.
Nedanstående åtgärder bör övervägas:
Åtgärder
Annonsering och/eller andra informationskanaler som komplement till
webbplatsen för att nå ut till organisationer som inte vanligtvis söker
bidrag.
Värdering av digital lösning för bidragsansökningar.
Uppmärksamhet på frågan om jäv.
Kvalitetssäkring av formuleringar och summeringar i beslutsunderlag.
Tydliggörande av mindre avsteg från regelverket i bidraget till
Funktionsrätt (f d HSO).
Krav på återrapportering även för organisationer som inte söker nytt
bidrag.
Åtgärderna kan hänföras till hälso- och sjukvårdsdirektörens ansvarsområde.
5. Användning av Synergi för avvikelsehantering
Inom Region Jönköpings län används IT-stödet Synergi för att rapportera
avvikelser. På intranätet finns information om hur detta arbete går till och hur
ansvarsfördelning och roller är utformade. På varje enhet/klinik finns en
ärendesamordnare som håller ihop arbetet.
Följande värden finns för de år där det gjorts särskilda uppföljningar av arbetet:
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Antal
registrerade
avvikelser
2011
2013
2017

10 180
8 901
9 092

Antal
åtgärdade
avvikelser
9 428
7 837
9 057

Andel
åtgärdade
92,6%
88,0%
99,6%

RJL 2017/118

Medeltal för Registrerade
ärendehan- avvikelser
teringstid
per
årsarbetare
85
1,1
67
0,9
74
0,9

Kontrollmomentet som till stor del baseras på enkäter till chefer,
ärendesamordnare och andra anställda kan sammanfattas enligt följande:







Arbetet bedrivs inom ramen för en tydlig struktur där roller m m finns
klarlagda.
En klar majoritet av de anställda känner till arbetet med avvikelsehantering
och anger att man uppmuntras att använda systemet.
Antalet registrerade avvikelser i Synergi är relativt konstanta över tid.
Avvikelser hanteras/diskuteras regelbundet på flertalet ledningsgrupper,
arbetsplatsträffar etc.
Flera användare har synpunkter på att Synergi som system är krångligt,
svårhanterligt och tidskrävande att använda.
2/3 av cheferna anger att arbetet med avvikelser genererar ”ganska stor”
eller ”mycket stor” nytta. 1/3 upplever att arbetet genererar ”ingen” eller
”liten” nytta.

Följande åtgärder bör övervägas:
Åtgärder
Undersöka möjliga förenklingar/förbättringar av systemet Synergi.
Eventuella systemförändringar kan lämpligen föregås av en värdering
över vad som är svårigheter i själva systemet och vad som kan
överbryggas med information/utbildning.
Informationsinsats till alla enheter för att underlätta hanteringen och öka
nyttan med arbetet. Insatsen bör innehålla tips på hur man kan organisera
arbetet och en uppmaning om att lyfta frågan om avvikelser på
ledningsgrupper och arbetsplatsträffar.
Åtgärderna kan hänföras till utvecklingsdirektörens ansvarsområde.
6. Åtgärder som följd av tidigare genomförda kontrollmoment
En genomgång av de 6 kontrollmoment som genomfördes under 2017 har gjorts i
syfte att se vilka åtgärder och vilka effekter som uppnåtts. Kontrollmomentet har
inte belyst effekter av de egna kontrollmoment som funnits inom respektive
verksamhetsområde och heller inte den interna kontroll som bedrivits utifrån
månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning (d v s måluppfyllelse,
följsamhet till ekonomiska ramar etc).
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I den fullständiga rapporten för detta kontrollmoment redovisas de viktigaste
slutsatserna för respektive kontrollmoment som genomfördes under 2017 samt de
förslag till åtgärder som fanns upptagna och även status för dessa åtgärder utifrån
avstämningstidpunkten i december 2018. Läget kan sammanfattas enligt följande:




För ett av kontrollmomenten har åtgärder gjorts som fullt ut motsvarar det
som föreslagits.
För tre av kontrollmomenten har åtgärder gjorts för vissa delar av det som
föreslagits. Ytterligare åtgärder är i vissa fall på gång.
För två av kontrollmomenten har åtgärder inte påbörjats.

Den sammantagna slutsatsen blir därmed att åtgärdsdelen avseende
kontrollmomenten inte fungerar tillfredsställande.
Åtgärder
Samråd i regionens ledningsgrupp kring resultatet av uppföljningen.
Tydliga rutiner kring ansvarsfrågor, tidpunkter och former för
återrapportering bör fastställas.
Åtgärderna kan hänföras regiondirektörens ansvarsområde.
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Regiondirektören

Regionledningskontoret
Lars Wallström
A
Ann

Bemanningsföretag – Kontrollmoment inom
nämnden för folkhälsa och sjukvård, RJL 2017/118
Denna rapport är avstämd med ekonomidirektören.

1. Bakgrund och syfte
Under de senaste åren har kostnaderna för bemanningsföretag ökat inom Region
Jönköpings län. De ökade kostnaderna och även bristen på kontinuitet när det
gäller läkarbemanningen ses i hela landet som en svår utmaning att hantera.
I det nya läge som uppstått är det viktigt att det finns rutiner, riktlinjer och en
tillförlitlig kostnadsredovisning som säkrar styrning och uppföljning inom detta
område som i första hand avser läkare, men i viss mån även sjuksköterskor.
Syftet med kontrollmomentet är att kontrollera om det finns rutiner och avtal för
bemanningsföretag som följer Region Jönköpings läns riktlinjer och säkrar att rätt
ersättning betalas till bemanningsföretagen.
Följande frågeställningar ingår i kontrollmomentet:





Finns upphandlingar/avtal för de bemanningsföretag som anlitats?
Finns godkännande/beslut inom organisationen när bemanningsföretag
anlitats?
Stämmer fakturornas prisuppgifter med avtal/överenskommelser?
Innehar de inhyrda personerna legitimation?

2. Avgränsningar och metod
Kontrollmomentet avser enbart de fyra frågeställningar som framgår under
bakgrund och syfte. Möjligheter till utfasning av bemanningsföretag och
bedömningar/analyser som är kopplade till utfasningen omfattas inte av
kontrollmomentet.
Analyser av fakturor, avtal och beslutsunderlag baseras på uppgifter för perioden
1 januari - 13 november 2018. Den kostnadsjämförelse som finns under avsnitt 3
bygger dock på helårsvärden för samtliga år.
Kontrollmomentet avser både läkare och sjuksköterskor.
Avstämning har gjorts avseende anlitade bemanningsföretag gentemot regionens
riktlinjer och mot de upphandlingar och avtal som finns inom området.
Avstämning har gjorts av de olika verksamheternas kostnader för
bemanningsföretag gentemot fattade beslut i de enskilda fallen.
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Fakturor från bemanningsföretagen har kontrollerats mot avtal/upphandlingar
samt mot fastställda riktlinjer.
Kontrollen av legitimation har skett via stickprov mot Socialstyrelsens register.

3. Kostnader och volymer
Kostnaderna för bemanningsföretag de tre senaste åren uppgår till följande belopp
(mnkr):
2016
0,6
43,2
18,1
30,9
62,6
155,4

Centralt
Vårdcentralerna Bra Liv
Medicinsk vård
Kirurgisk vård
Psykiatri, rehab o diagnostik
Totalt

2017
0,4
52,9
17,9
43,2
88,5
202,9

2018
0,2
54,9
20,3
37,3
72,2
184,9

Inhyrda sjuksköterskor utgör endast en liten del av den totala kostnaden. För 2018
uppgår denna del till knappt 3 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,6 % av den
totala kostnaden för bemanningsföretag.
En positiv förändring av kostnadsutfallet finns för de tre sista månaderna 2018 där
kostnaderna ligger 23,1 miljoner lägre än motsvarande period 2017.
Nedanstående volymer ger en bild av de aktiviteter som anlitandet av
bemanningsföretag ger upphov till (värden för de drygt 10 månader som den
undersökta perioden omfattar):
- Antal anlitade bemanningsföretag: 55
- Antal fakturor: 2 100
- Antal beslut/godkännanden via regiondirektören om att få anlita
bemanningsföretag: 60
Den ekonomiska redovisningen är upplagd på ett sätt som möjliggör att
kostnadsuppföljning löpande kan göras för hela organisationen samt på olika
underliggande nivåer. Separata konton används för bokföring av dessa kostnader.

4. Riktlinjer, information och rutiner
Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade i februari 2013 om en strategi med
handlingsplan för att begränsa beroendet av bemanningsföretag (LJ 2013/206). I ett
senare skede (RJL 2015/2542) beslutades att strategin och handlingsplanen behövde
fortsätta att gälla men för att kunna bryta trenden med ökade och höga kostnader
skulle strategin kompletteras med en plan för utfasning.
I planen fastslås att respektive sjukvårdsdirektör är ansvarig för utfasning inom sitt
verksamhetsområde. En regiongemensam rutin tillämpas för att säkerställa hur
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beredning och beslut om att anlita bemanningsföretag ska gå till. Beslut om att anlita
bemanningsföretag fattas av regiondirektör eller sjukvårdsdirektör.

Information om innehållet i ovanstående beslut kan hittas på intranätet under
Personalportalen (Regionens rekryteringsprocess). Där finns också den blankett
som ska användas för att beskriva behoven inför anlitandet av bemanningsföretag.
Blanketten utgör även det dokument där beslut om anlitande undertecknas.
Det noteras att viss information på intranätet är gammal och bör revideras.
Underlag för beslut om att få anlita bemanningsföretag skickas från
verksamheterna till regiondirektören och sedan tillbaka till berörd enhet.
Inköpsfunktionen anlitas för upphandlingar och avtalsskrivande med leverantörer
av bemanningstjänster. Aktuella avtal synliggörs på intranätet via avtalskatalogen.
När det gäller direktupphandlingar synliggörs inte alltid avtalen på ett ”allmänt”
sätt.
Attester och kontroll av fakturor från bemanningsföretag följer sedvanliga rutiner
inom organisationen, vilket bl a innebär att det alltid är två personer på berörd
enhet som utför attesterna.

5. Uppföljning
Nämnden för folkhälsa och sjukvård får månadsvis information om kostnadernas
utveckling för bemanningsföretag för de olika verksamheterna inom
organisationen. I samband med delårsrapporterna lämnas fördjupad information.
I den löpande uppföljningen hos berörda verksamheter och i dialogen med
regionledningen är kostnaderna för bemanningsföretag en viktig post som ofta
uppmärksammas.

6. Resultat/noteringar från kontrollmomentet
6.1 Upphandlingar/avtal
Kontroll av samtliga anlitade bemanningsföretag visade att avtal/upphandlingar
fanns för nästan alla de anlitade företagen. Genomgången visade dock att det finns
några få företag som anlitats i mindre omfattning och där avtal saknas.
6.2 Godkännande/beslut
I stort sett alla kostnader för bemanningsföretag går att härleda till beslut som
fattats av regiondirektören. Ett fåtal beslut har inte kunnat hittas, men detta
handlar om relativt små belopp. För verksamhetsområdet Bra Liv finns inte beslut
i enskilda fall, utan ett rambeslut som näst intill täcker in hela kostnadsbilden.
På den blankett som används för beslut saknas i vissa fall efterfrågade uppgifter
om huruvida anlitandet av bemanningsföretag ryms inom budget. Här kan också
noteras att definitionen av det som efterfrågas kan vara oklar eftersom det inte
framgår om det är läkarbudgeten, den totala personalbudgeten eller enhetens hela
budgetram som avses. Inom ramen för kontrollmomentet har ingen bedömning
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gjorts om dessa uppgifter har haft betydelse för besluten om att anlita
bemanningsföretag.
6.3 Prisuppgifter på fakturor
Prisuppgifter på stickprovsgranskade fakturor stämmer i stort sett med avtal eller
andra handlingar som anger prisuppgifter. I något fall där avtal/upphandlingar inte
innehåller prisuppgifter för jour och beredskap har praxis använts för att
omvandla normalt timpris till priser för jour och beredskap. I ett annat fall går det
inte att följa bemanningsföretagets omräkning av utförda beredskapstimmar till
belopp i kronor, men det fakturerade beloppet känns ändå rimligt.
6.4 Legitimation
Begäran om uppvisande av giltig legitimation omnämns både i regionens interna
manual för beställning av tjänster hos bemanningsföretag, i beställningsblanketten
som skickas till det tillfrågade företaget samt även i avtalsvillkoren.
Inköpsfunktionen kontrollerar att de fått in alla de dokument som behövs för att
ett avtal ska kunna skrivas med bemanningsföretaget ifråga. Upplägget kan
sammanfattas med att Region Jönköpings län tillser att bemanningsföretagen
ansvarar för att legitimation finns för uthyrd personal, men att man inom
organisationen själv inte kontrollerar de enskilda personerna.
En stickprovskontroll gentemot Socialstyrelsens register har skett för 16 stycken
namngivna läkare (inklusive 2 sjuksköterskor) inom ramen för kontrollmomentet.
Kontrollen visade att alla 16 hade giltig legitimation.
6.5 Kostnadsredovisning
Kontroll av bokförda fakturor från bemanningsföretagen visar att fel konton har
använts vid vissa tillfällen. Det finns således några fakturor som bokförts på
konton som inte avser kostnad för bemanningsföretag. Omvänt har kontona för
bemanningsföretag i några fall belastats med kostnader som inte avser
bemanningsföretag. Den totala kostnadsbilden är trots detta i stort sett riktig.
Inhyrda tandläkare inom Folktandvården ligger utanför den rutin som används för
läkare och sjuksköterskor. Dessa kostnader bokförs inte på konton som klassas
som bemanningsföretag. För 2018 uppgår kostnaden till cirka 0,6 miljoner kronor.
Stora kostnader avseende granskning via s k distansbedömning (inom medicinsk
diagnostik) finns med i de bokförda kostnaderna för bemanningsföretag. I enlighet
med nationell definition kommer denna typ av kostnader inte att bokföras som
bemanningsföretag från och med 2019. Vid jämförelser av kostnadsnivån mellan
åren måste därför justeringar göras framöver så att en rättvisande bild kan
redovisas. Inför 2019 har regionledningskontoret gått ut med information
avseende definitioner m m när det gäller hur denna typ av kostnader ska bokföras.
Genomgång av enskilda fakturor visar att mycket höga kostnadsnivåer kan uppstå
då bemanningsföretag anlitas för jour och beredskap. Kostnaderna för jour och
beredskap via egen anställd personal blir också höga, men dessa kostnader
tydliggörs inte per timme på samma sätt som när man får en externfaktura från ett
bemanningsföretag och åtagandet då är prissatt i kronor. För egen personal ingår
kostnaden i den månatliga lönekostnaden och vissa delar regleras även via
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ledighet. Därmed blir inte den verkliga kostnaden lika tydlig som när man köper
tjänsten från ett bemanningsföretag.
Vid frågor till klinik inom organisationen som anlitat bemanningsföretag framgår
att man ibland ”tvingas gå med på” schemaupplägg som innebär höga
jourkostnader för att hyrläkare ska tacka ja till uppdraget.

7. Sammanfattande slutsatser
Den sammantagna bilden är att rutinerna för anlitande av bemanningsföretag i allt
väsentligt fungerar på ett tillfredsställande sätt. Detsamma gäller uppföljning och
kostnadskontroll. De åtgärder som kan övervägas är av mindre art och framgår
nedan.
Kontrollmomentet har inte haft för avsikt att bedöma i vilken omfattning rutiner
och uppföljning kan ha påverkat omfattningen av bemanningsföretag och den
kostnadsutveckling som följer av detta. Inom ramen för kontrollmomentet har
heller inte någon bedömning gjorts om nuvarande strategi och angreppssätt leder
till att omfattningen och kostnaderna minskar.

8. Förslag till åtgärder


Den information som finns på intranätet och som inte längre är aktuell bör
revideras eller tas bort.



Överväg om begärd uppgift, ”ryms inom budget”, ska vara kvar på
blanketten som beskriver behov av bemanningsföretag och som även utgör
beslutsdokument. Om uppgiften ska efterfrågas även i fortsättningen
behöver den få en tydlig definition.



Bevaka att prisuppgifter m m om jour och beredskap finns med i samtliga
upphandlingar där detta kan vara aktuellt.



Överväg om rutinerna för av kontroll legitimation är tillräckliga.



Bevaka att den nya och tydliggjorda definitionen som styr
kostnadsredovisningen av bemanningsföretag efterlevs så att en korrekt
kostnadsbild erhålls. Anpassa tidigare års värden vid analyser och
jämförelser så att dessa blir relevanta.

Åtgärderna berör Ekonomi-, HR- och Inköpsfunktionerna inom organisationen.
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RJL 2018/232

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Verksamhetsberättelse 2018 - FS
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 godkänner verksamhetsberättelser för 2018 avseende verksamhetsområden
inom nämndens ansvarsområde.

Sammanfattning
I december 2017 godkände nämnden verksamhetsplaner och budget för
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens ansvarsområde.
Verksamhetsberättelserna för 2018 ger återrapportering av verksamhetsplan och
budget.

Information i ärendet
Regionfullmäktige har i budget för 2018 angivit mål för verksamheten och i
handlingsplaner fokusområden, förändringar och uppdrag. I december 2017
godkände nämnden verksamhetsplan och budget för de verksamhetsområden som
verkar inom nämndens ansvarsområde.
Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och
nämndernas uppdrag leder verksamheten i enlighet med fastställd
verksamhetsplan och budget för regionstyrelse respektive nämnd. Operativt
ansvar fördelas vidare till verksamhetsområdesdirektör som rapporterar till
regiondirektören.
Verksamhetsområdenas verksamhetsberättelser för 2018 utgör tillsammans
regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och resultat för
2018. Verksamhetsberättelserna utgör även ett viktigt underlag för
regionledningskontorets arbete med årsredovisningen som utgör regionstyrelsens
återrapportering till regionfullmäktige. Nämnden delges även
regionledningskontorets verksamhetsberättelse för information då många av
uppdragen och aktiviteterna berör nämndens ansvarsområde.
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Inledning
1. Vi vill finnas för patienten i en professionell miljö i framkant av den medicinska
utvecklingen
Kirurgisk vård har 16 kliniker inom 8 specialiteter: kirurgi, kvinnosjukvård, onkologi,
operation/intensivvård, ortopedi, urologi, ögonsjukvård och Öron-, näs- och halssjukvård.
Verksamhet bedrivs i huvudsak i Eksjö, Jönköping, Värnamo, på länets familjecentraler och
ungdomsmottagningar. Verksamhetsområdet har cirka 2 000 faktiska årsarbetare och omsluter
2,9 miljarder kronor.
Verksamheten utvecklas genom tätare samarbete för att ge en god och jämlik vård till
invånarna utifrån tre akutsjukhus.
För att stärka ekonomin sker aktiva och tätare uppföljningar med klinikerna om
handlingsplaner och effekter. För att förstärka detta har under hösten anställningsprövningar
införts för ersättningsrekryteringar och timanställningar. En särskild algoritm för avrop inför
att ta in inhyrd kompetens togs fram, kopplat till tydlig uppföljning. Köp från
bemanningsföretag har minskat jämfört med 2017. Samverkan inom MPG är tydliggjorda, där
till exempel MPG OP/IVA har arbetat fram en plan för de närmaste åren primärt för att
utveckla läkarbemanning på Höglandet.
Under året har arbete inletts för att skapa en länsgemensam plattform för operationsplanering
med mål att optimera användandet av befintlig kapacitet. En förberedelse för att arbeta med
kapacitets- och produktionsstyrning, KPS, har gjorts.
Medelvårdtid och beläggning av vårdplatser sjunker som ett resultat av gemensamt arbete
med länets kommuner och till följd av Kirurgisk vårds arbete med vårdprocessen. Detta arbete
fortsätter under 2019.
Satsningen på ledarskap fortsätter. Ledarskapsutveckling var temat både vid internat för
ledningsgruppen tillsammans med Medicinsk vård och Psykiatri rehabilitering och diagnostik,
samt vid en chefsdag för verksamhetsområdets enhetschefer. En forskare i ledarskap,
medverkade och chefsdagen har följts upp med en tydlig återkoppling. Den
regiongemensamma satsningen på kommunikativt ledarskap startades och
verksamhetsområdets chefer medverkar i nätverk för engagerat ledarskap.
Under 2018 har Kirurgisk vård tillsammans med Medicinsk vård arbetat med projektet 80-1010. Inom Kirurgisk vård är det kirurgkliniken och ortopedklinikerna på Värnamo sjukhus och
Höglandssjukhuset som är med i projektet. Målet är att pilotprojektet startas upp under mars
månad 2019 på Höglandssjukhuset och efter sommaren i Värnamo. Planering och
baslinjemätning har skett under 2018 för att ge de bästa förutsättningarna för att prova
schema, för återhämtning och kompetensutveckling.
Samverkan med övriga verksamhetsområden inom hälso- och sjukvård har under året
fördjupats med gemensamma stabsmöten några gånger under året och ett gemensamt
ledningsgruppsinternat. Exempel på gemensamma frågor är vårdplatsprocessen och arbete
med sommarplanering. Under sommarens semesterperiod infördes ett gemensamt nytt
arbetssätt med daglig styrning på och mellan de tre sjukhusen. Denna samverkan är helt
avgörande för hur Medicinsk vård och Kirurgisk vård utvecklar processer kring vårdplaster
och klarar den totala verksamheten under sommaren.
Organisationen för behandling av smärta har utretts och förslag till en regiongemensam
lösning kommer att presenteras våren 2019.
Kirurgisk vård, Verksamhetsberättelse

4(30)

469

Tillsammansarbetet pågår med en rad projekt. Stora arbeten pågår exempelvis inom
kvinnohälsovård och förlossning med att stärka bemanningen, förbättra vårdkedjan och
förbättra arbetsmiljön. I utvecklingsarbetet om eftervården medverkar patientföreningen BBmarschen. Flera kliniker arbetar med att få in patientkontrakt som ett led i patientinvolvering.
Tillsammans med Medicinsk vård arrangerades under hösten en nätverksträff för barnombud i
syfte att stödja dem i uppdraget. Psykiatri rehabilitering och diagnostik samt Vårdcentralerna
Bra Liv medverkade också för att bidra till en gemensam helhetssyn för arbetet med
barnkonventionen.
Den nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp, SVF 2015-2018, har fortsatt och
ytterligare tre förlopp har införts och därmed är 31 SVF:er igång. 2019 utvecklas processen
till att omfamna patientens hela vårdresa inklusive cancerrehabilitering.
I syfte att minska vårdrelaterade infektioner höjde Kirurgisk vård ambitionen för följsamhet
till basala hygien- och klädregler från 90 till 95 procent.
Under 2018 har ortopedklinikerna i Jönköping och Linköping arbetat för att skapa en
plattform för Barnortopediskt centrum i sydöstra sjukvårdsregionen. En kontinuerlig
avstämning har skett till regionens sjukvårdsledningsgrupp. Resultatet har blivit att de båda
klinikerna har skapat en kompetensbas av barnortopeder till insatser för barn med behov av
korrigerande operationer. Antalet av denna typ av operationer kommer att öka.
Barnvårdplatser, behovet av operation- och anestesikompetens och rehabiliteringsinsatser
behöver anpassas.
Bland glädjeämnena finns de goda medicinska resultaten inom flera områden exempelvis
förlossningsvården. Dessa tillsammans med den höga tillgängligheten på bland annat
akutmottagningen och till ett första besök var anledningar till att Värnamo sjukhus blev utsett
till Sveriges bästa mellanstora sjukhus 2018, med Höglandssjukhuset på andra plats.
Länssjukhuset Ryhov var på sjunde plats. Samtliga Region Jönköpings läns tre sjukhus rankas
därmed bland topp sju av 35 mellanstora sjukhus i Sverige.
Steg ett för skapandet av ett prostatacancercenter togs med implementation av undersökningar
med fuisionteknik. Undersökningstekniken innebär en mer träffsäker bilddiagnostik som
kombinerar ultraljud och magnetkamera. Det gör att svåråtkomliga former av prostatacancer
kan diagnostiseras effektivt.
Patientsäkerhetsarbetet i Kirurgisk vård är i ständig utveckling. Utifrån händelser under året
skapas ett brett lärande både inom, såväl som utom, verksamhetsområdet. Uppdraget att leda
verksamheterna innebär att i varje beslut beakta en patientsäker vård med ett ständigt lärande.
2018 disputerade tre av verksamhetsområdet medarbetare och en antogs som docent.
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2018-12-31

Andel

2017-12-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

2

17 %

4

29 %

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

5

42 %

6

43 %

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

5

42 %

4

29 %

Antal mätetal som
mäts

12

14
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För 58 procent av mätetalen uppnås måluppfyllelse helt eller delvis jämfört med 71 procent
2017 och 63 procent 2016.
Mätetal där mål ej nås avser ekonomi i balans, sjukfrånvaro, tjänsteresor med bil och
tillgänglighet vid återbesök.
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Tillgängligheten inom 60 dagar till både besök och operation ligger på en god nivå vid en
nationell jämförelse. För genomförda besök är tillgängligheten sämre än föregående år. För
genomförda operationer är tillgängligheten de flesta månaderna under året på ungefär samma
nivå som 2017. Några tydliga påverkande faktorer under 2018 är svåra att identifiera.
Möjligen kan införandet av SVF-processer påverkat väntetiderna för de patienter med lägre
medicinsk prioritering, men detta är högst osäkert.
Inom KPS-arbetet är syftet att skapa en god plattform för den dagliga planeringen och
bedömning av behov. KPS har införts fullt ut inom vissa verksamheter medan andra har
arbetet med sin kapacitet och produktion men ännu inte nått sista delen som är styrning. En
förklaring till det är avsaknaden av ett IT-stöd. I och med införandet av det nya IT-stödet
Astrada så ser vi nu möjligheter att använda oss av KPS i det fortsatta arbetet under 2019, där
operationsplaneringen kommer att vara i fokus.
Väntetiden att inom 4 timmar lämna akutmottagningen nås till 75 – 80 procent. Det är samma
nivå som under samtliga månader de senaste åren. Akutmottagningen på Värnamo sjukhus har
generellt kortare väntetider vid jämförelse med de två andra sjukhusen.
Andelen genomförda återbesök fortsätter att vara ganska långt ifrån målnivån. Det är främst
inom ögonklinikerna och urologkliniken som det största antalet inte får återbesök inom utsatt
tid.
Antalet accepterade inkommande remisser minskar de senaste åren. Ett arbete med dialog för
att "rätt" remisser ska skickas pågår.
Väntetider för endoskopier och då främst koloskopier har under året till viss del förbättrats,
framförallt för patienter inom SVF. Det finns kvarstående svårigheter med att erbjuda
undersökning i tid vid uppföljningsundersökningar. Arbete med att både öka kapaciteten och
utnyttja befintliga lokaler har under året gjorts och fortsätter under 2019. Ombyggnadsprocess
för att skapa fler undersökningsrum pågår. En lösning som hanterar hela behovet kommer inte
att vara i drift under 2019. Därför är det av största vikt att göra arbetsfördelning inom
konsultations- och behandlingscentralen (KBC) för att öka kapaciteten där.
Under hösten har en diskussion förts inom sydöstra sjukvårdsregionen att genomföra
triangelrevision på operationsindikationer inom specialiteterna ortopedi och kirurgi.
Revisionen planeras att påbörjas under första kvartalet 2019.
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Mätetal

Målvärde

Resultat

80
Kundtillfredsställels
e - nationell
patientenkät

Analys
Resultaten från 2018 års mätning visar att invånarna I
Region Jönköpings län är nöjda med sin vård. Inom
området information och kunskap ligger dock Region
Jönköpings län under målvärdet.
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Aktiviteter

Analys

Använda sig av resultatet i nationella
patientenkäten

Verksamheterna har själva identifierat de frågor som man
valt att arbeta vidare med. Bland annat har arbete med att
förbättra patientens delaktighet och förberedelse inför
besök genomförts. Flera verksamheter genomför egna
patientenkäter och i vissa fall intervjuer för att se
utvecklingen av de förbättringsarbeten som genomförs.

Uppdrag/mål:
Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård
Aktiviteter

Analys

Genomföra utbildning i personcentrerad vård
gemensamt för verksamhetsområde kirurgi,
medicin och psykiatri, rehabilitering och
diagnostik

Arbetet med personcentrerad vård är en del av arbetet
med tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
Men mer insatser behöver göras för att det ska bli en del av
alla verksamheters vardag. Estherarbetet är en del av detta
och under hösten genomförs en ny omgång av utbildning
för Esthercoacher. Kirurgisk vård har fyra deltagare i den
nya utbildningsomgången.
Samtal med utvecklingschefer samt Qulturum pågår för att
planera för det fortsatta arbetet med personcentrerad vård
där bland annat patientkontrakt är en del.

Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
I rapporten redovisas tillgängligheten som ackumulerade för värden. Sammanfattningsvis kan
konstateras att tillgängligheten i en majoritet av månader under året är lägre än föregående år
och inte når de uppsatta målnivåerna.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

80%

72%

Tillgängligheten till ett första besök inom 60 dagar har
under hela året varit någon eller några procent sämre än
under 2017. Det förefaller vara så att kvinnor får besök
inom 60 dagar i högre omfattning än vad män får. Orsaken
till detta är sannolikt den goda tillgänglighet till första
besök inom kvinnosjukvården. Onkologi, ortopedi och
kärlkirurgi är andra områden som når målet under slutet av
året.

80%

73%

Väntetiderna till operation inom 60 dagar är generellt
under året sämre än 2017. Fortsatt arbete för att optimera
processerna och användningen av befintliga resurser
pågår, men når inte målnivån förutom under
sommarmånaderna, då i stort sett bara de mest
brådskande ingreppen utförs.

Faktisk väntetid till
första besök i
specialiserad vård

Faktisk väntetid till
operation/undersök
ning inom
specialiserad vård

En fördjupad analys genomförs under våren 2019 för att
kartlägga akut indikation jämfört med elektiv indikation till
operation.
90%

79%

Fått hjälp och
lämnat
akutmottagningen

I december är andelen som klarar målet på 4 timmar på
ungefär samma nivå som föregående månad. De senaste
åren har resultatet varierat omkring 80 procent och det
förefaller svårt att nå ett bättre resultat. Olika åtgärder för
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Mätetal

Målvärde

Resultat

inom 4 timmar

Analys
att minska antalet sökande på akuten har provats, men har
än så länge inte haft någon effekt. Vid nationell jämförelse
är väntetiderna för ett besök på akutmottagningen i
Värnamo bland de bästa (kortaste) i landet.

Genomförda
återbesök inom
medicinskt
måldatum

90%

71%

Mellan 74 och 83 procent får varje månad sitt återbesök
inom måldatum. Cirka 90 procent får besöket med max 15
dagars fördröjning i förhållande till måldatum. De som
generellt har svårast att ge återbesök inom utsatt tid är
ögonklinikerna, urologkliniken, kirurgkliniken samt ÖNHkliniken.

Aktiviteter

Analys

Månatliga lägesavstämningar mellan
sjukvårdsdirektör och verksamhetschef
avseende bland annat tillgänglighet

Tillgänglighet är en stående punkt på dagordningen vid
månatliga lägesavstämningar.

Uppdrag/mål:
Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa
Aktiviteter

Analys

Utveckling av digitalisering inom Kirurgisk
vård

Pilotprojekt med digitala vårdmöten inleds under 2019 ( Evisit).

Vid månatliga lägesavstämningar utvärdera
med användande av IT-system och
digitalisering

Ledningsgruppen har tillsammans med ITC haft en
inledande workshop om samverkan av IT-utveckling.
Vid månatliga lägesavstämningar förs dialog kring
digitalisering och IT utifrån aktuella och framtida behov
inom varje klinik. Detta hämtas upp för att sedan diskuteras
i den nybildade programstyrgruppen för Kirurgisk vård.

Framgångsfaktorer:

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Uppdrag/mål:
Från akuten till vårdcentralen
Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet genom att förtydliga
primärvårdens uppdrag för akuta patienter

Arbetet bedrivs inom tillsammansarbetet.

Samverka med primärvården kring t ex med
e-consulting

I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård har en
grupp skapats som ska arbeta med digitala lösningar.
Gruppen är formerad men uppdraget behöver förtydligas.

Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från

Är en del av Tillsammans för bästa möjliga hälsa och är nu
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Aktiviteter

Analys

sjukhuset

ett nytt arbetssätt i verksamheterna. Chefsjuksköterskorna
gör en uppföljning på hur arbetet utvecklas.

Aktivt delta i projekt trygg och säker omsorg

Kirurgisk vård har deltagit i de aktiviteter som genomförts
till exempel workshop för att få in det nya arbetssättet.
Chefsjuksköterskorna på respektive sjukhus håller i
uppföljningen av denna process men upplevelsen är redan
att detta nya arbetssätt gett effekt.

Uppdrag/mål:
Kroniska sjukdomar
Aktiviteter

Analys

Samverkan med primärvården kring kronisk
sjuka

Detta är en del av Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård. En programgrupp är formerad och nu förs
diskussioner om vilken modell som vi ska arbeta efter. Test
pågår på en vårdcentral vad gäller hjärtsvikt.
Kirurgisk vård behöver identifiera vilka sjukdomar som det
bör ske samverkan om. Personer med smärta är en av de
grupper som vi tittar närmare på under 2019.

Uppdrag/mål:
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom
Aktiviteter

Analys

Samarbeta med verksamhetsområde
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik kring
personer med somatisk och psykiatrisk
sjukdom

Detta område är en del av Tillsammans för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård. En programgrupp är tillsatt och
arbetar med hur detta ska ske. Diskussioner om vilken
modell som ska gälla pågår.

Utveckla arbetssätt för att upprättade
hälsoplaner, hälsofrämjande insatser,
samordnade vårdplaneringar

I arbetet med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård finns delar som handlar om vårdplaner och
hälsofrämjande insatser. Kirurgisk vård är en del av dessa
uppdrag. Samarbete med psykiatrin pågår.

Uppdrag/mål:
Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Anpassa vård och omsorg, patientinformation
mm utifrån flyktingar och asylsökandes behov

Är en del av Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård. Programgrupp är formerad sedan tidigare och arbete
pågår.

Uppdrag/mål:
Utveckling av palliativ vård i samverkan
Aktiviteter

Analys

Deltar i länsövergripande arbetsgrupp

Kirurgisk vård ingår i det länsövergripande arbetet som
heter Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
Det pågår även ett arbete med att se över
operationsplaneringsprocessen ur ett länsperspektiv.
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Aktiviteter

Analys
Kartläggning pågår med målet att få till en optimal och
flexibel planering. Beslut är taget om att genomföra KPS på
opererande kliniker samt OP/IVA.
Samarbete mellan länets tre smärtenheter pågår. En
beskrivning av processen smärta ska genomföras där både
smärtrehab och primärvård ingår. Nästa steg för
smärtenheterna är bildandet av en länsgemensam
smärtenhet under andra kvartalet 2019.

Uppdrag/mål:
Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av
rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning
Aktiviteter

Analys

Bidrar i Region Jönköpings läns arbete med en
hållbar rehabiliteringskedja.

Fokus under 2018 är att få till en bättre
cancerrehabilitering. Under våren genomfördes dialoger
med olika verksamheter för att hitta förbättringsområden
samt en workshop med deltagare från Kirurgisk vård.
Nästa steg i arbetet är att få in cancerrehabiliteringen i
processen för cancersjukdomar där SVF är en del. En
Workshop om detta genomförs 31 januari 2019 för att må
måluppfyllelse 2020 med 70 respektive 80 procent.

Framgångsfaktorer:

Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål:
Ungdomsmottagningar
Aktiviteter

Analys

Planerar utveckling av ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagning online är igång sedan maj 2018.
Beslut om permanent verksamhet togs i ledningsgruppen
för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner
i november 2018 tillsammans med beslut om att
upphandlingsprocessen av teknisk plattform startas.
Kompetensutveckling tex Sexit används på
ungdomsmottagning sedan oktober 2018.
Resursförstärkning av barnmorskor och kuratorer sker i
början av 2019.
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Perspektiv:

Process och produktion
Under året ökar antalet utförda besök alla kategorier. Antalet disponibla vårdplatser har
minskat med cirka 5 procent. En del av denna förändring har ännu inte helårseffekt. Antalet
vårdtillfällen ökar något, medan antalet vårddagar minskar påtagligt. Medelvårdtiden sjunker
från 3,4 dagar till 3,0 dagar och beläggningen sjunker från 79,7 procent till 76,6 procent.
Verksamhetsområdets produktion mätt som DRG-poäng har ökat med 3,4 procent under
2018. Då det under 2017 fanns många faktorer som påverkade produktion bör man istället
studera utvecklingen under en längre period. Man kan då se en stadig förskjutning från läkare
till annan personalgrupp och från slutenvård till öppenvård, samt en kontinuerlig minskning
av DRG produktionen som hänger ihop med denna förskjutning. Förändringen att gå från
sluten vård till öppenvård och från läkare till annan personal är ett arbete som pågått under
flera år.
Minskningar i beläggningen är historiskt en följd av processarbete med kortare vårdtider och
mer dagsjukvård. Efter sommaren 2018 ses en påtaglig skillnad i beläggningen. Fortsatt
processarbete bidrar, men den enskilt största orsaken är den nya lagen som reglerar
betalningsansvaret mellan kommunerna och regionen.
Arbete pågår ständigt med att anpassa vårdplatser, med bemanning och kompetens på
vårdenheten, för att möta den snabbare processen med kortare vårdtider.
Verksamhetsmått
Kirurgisk vård

Utfall 2018

Utfall 2017

Förändring
antal

Förändring %

Antal läkarbesök

217 039

212 640

4 399

2,1 %

Antal besök annan personalkategori

148 595

141 786

6 809

4,8 %

Disponibla vårdplatser

260,68

274,18

-13,5

-4,9 %

Vårdtillfällen

24 114

23 433

681

2,9 %

Vårdtid dagar

72 633

79 304

-6 672

-8,4 %

Verksamhetsmått, fortsättning
Utfall 2018

Utfall 2017

Förändring antal

Förändring %

Beläggning,
procent

76,6

79,7

-3,1

-4,0%

Medelvårdtid

3,0

3,4

-0,4

-13,3%

Vårdtillfällen

23 346

22 496

850

3,6%

Läkarbesök

15712

15416

296

1,9%

Besök annan
personalkategori

6187

5785

402

6,5%

DRG-produktion,
poäng
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Summa DRGproduktion

Utfall 2018

Utfall 2017

Förändring antal

Förändring %

45 245

43 697

1 548

3,4%

Strategiska mål:

Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra
folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Aktiviteter

Analys

Deltar i länsövergripande aktiviteter kring tex
screening

Kirurgisk vård deltar i de aktiviteter som finns vad gäller
länsövergripande aktiviteter.
Planering för införande av screening av coloncancer pågår.

Införa arbetssätt för att i varje patientmöte
beakta förebyggande och hälsofrämjande
arbete

I detta område är bland annat personcentrerad vård och
barnkonventionen en viktig del. Under hösten har en träff
med länets barnrättsombud genomförts där alla
verksamhetsområden deltog.
Arbetet med personcentrerad vård och barnkonventionen
fortsätter under 2019. Detta sker i samarbete med övriga
verksamhetsområden men även med egna aktiviteter inom
kirurgisk vård. Arbetet innebär en ständig påminnelse och
uppföljning för att nå resultat.

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Aktiviteter

Analys

Uppföljningar av beläggning

Under året har fortlöpande uppföljning skett för att följa
hur beläggningen av vårdplatser utvecklas. Tidigare år har
minskningar i beläggningen kunnat ses som en följd av
processarbete med kortare vårdtider och mer dagsjukvård.
Efter sommaren 2018 ses en påtaglig skillnad i
beläggningen. Fortsatt processarbete har bidragit, men den
enskilt största orsaken är den nya lagen som reglerar
betalningsansvaret mellan kommunerna och regionen.
Arbete pågår med att anpassa antalet vårdplatser till detta
nya läge, men genomslag kommer nog inte att ses förrän
2019 av detta arbete, även om anpassningen genomförs
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Aktiviteter

Analys
under slutet av 2018.

Utreda behov av gemensam antitumoral
behandlingsenhet

Arbete med denna utredning har i denna andra omgång
pågått under hösten.

Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Medicinska programgrupper deltar i arbete
med kunskapsstyrning

Inom sydöstra sjukvårdsregionen utvecklas hur detta arbete
ska ske. Kunskapsstyrning tas upp i olika forum och ett
arbete pågår att bygga struktur i befintliga organisationer
för att kunna utveckla kunskapsstyrning. (RCC, RMPG, MPG)

Uppdrag/mål:
Läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning och följsamhet till
ordnat införande.

Klinikerna, framför allt onkologkliniken, har en god
samverkan med läkemedelskommittén. På onkologkliniken
följs rätt förskrivning, rätt indikation och att läkemedlet
sätts ut i tid tillsammans med läkemedelskommittén. På
kliniken följs även överlevnad efter behandling jämfört med
kliniska studier.
Ögonkliniken/mottagningarna har ett nära samarbete med
läkemedelskommittén och har fått ner sina kostnader
genom att använda ett billigare alternativ för sina
injektioner.

Följa medicinsk utveckling som nationella
riktlinjer och ordnat införande av läkemedel

Läkemedelsdialoger har genomförts på de kliniker som
använder kostnadsdrivande läkemedel. Syftet är att
säkerställa rätt indikationsanvändning, för nya och
befintliga läkemedel, följa medicinska resultat samt balans i
ekonomin. Berörda kliniker är främst onkologen och
ögonklinik/mottagningarna.

Uppdrag/mål:
Fortsätta arbetet med att gå från slutenvård till öppen vård
Aktiviteter

Analys

Identifiera områden och arbetssätt där
dagkirurgi och annan öppenvård ersätter
slutenvård

Detta arbete är en ständigt pågående process inom
samtliga verksamheter. Ett växande antal ingrepp utförs
idag i öppen vård istället för i sluten vård, anpassat till varje
individs tillstånd. Till exempel knäplastiker och
galloperationer utförs i dagkirurgi.

Uppdrag/mål:
Fortsätta arbetet med att gå från specialistsjukvård till primärvård
Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Aktivt deltagande i länsövergripande arbete

Kirurgisk vård är aktiva i de länsövergripande arbeten som
pågår till exempel Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård.

Framgångsfaktorer:

God cancervård
Uppdrag/mål:
Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna.
Aktiviteter

Analys

Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter

Genom aktivt arbete i standardiserade vårdförlopp utlovas
och följs löftena.

Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp cancer
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling och förvaltning av
standardiserade vårdförlopp

Införandet av standardiserade vårdförlopp går vidare enligt
plan med goda resultat som ofta är bland de bästa på
nationell nivå.
Under 2018 tillkom ett uppdrag :
År 2020 ska:
• 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser
utredas via standardiserade vårdförlopp
• 80 procent av dessa patienter ska ha fått sin
behandlingsstart inom utsatt maximala tidsgränser.
Resultatet så här långt är: 70,2 % av nya cancerfall utreds
via SVF( intern data) samt 42 % har fått behandlingstid inom
utsatt tidsgräns. (Ca 5800 patienter som utretts varav 1300
startade behandling).
I sjukvårdens ledningsgrupp har det diskuterats nästa steg
för att uppnå målen 2020. En organisation för att stödja
linjen har skapats där en standardiserad processutveckling
ska utvecklas. Processen ska ta hänsyn till patientens hela
cancerresa med perspektiven, SVF, cancerrehabilitering och
palliation. Kirurgisk Vård arbetar centralt med denna
utveckling.
Under 2019 kommer vi att arbeta med att utöka SVF med
hela patientens resa.

Införa 3-5 standardiserade vårdförlopp inom
cancersjukvården

Införandet av de tre återstående SVF:erna har följt tidplan.

Utvärdera pågående SVF

Avstämningsmöten med processgrupperna för SVFinförandet är genomförda under hösten i syfte att lämna
införandeprojekt och gå över i förvaltning. Sammanställning
och återkoppling från dessa till respektive process pågår.

Kirurgisk vård, Verksamhetsberättelse

15(30)

480

Uppdrag/mål:
Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Aktiviteter

Analys

Cancerpreventionsplan

Ett planeringsarbete har genomförts inför Region
Jönköpings läns införande av HPV-analys vid gynekologisk
cellprovtagning 1 februari 2018.
Föreberedelser pågår för kommande screening för
coloncancer.

Uppdrag/mål:
Cancerrehabilitering
Under våren genomfördes dialoger med olika verksamheter för att hitta förbättringsområden
samt en workshop med deltagare från Kirurgisk vård. Nästa steg i arbetet är att få in
cancerrehabiliteringen i processen för cancersjukdomar där SVF är en del. Workshop om
detta genomförs den 31 januari 2019.
Uppdrag/mål:
Medicinsk genetik
Aktiviteter

Analys

Utveckling av onkogenetisk verksamhet

Pågår i samverkan mellan onkologkliniken och
universitetssjukhuset i Linköping.

Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

83 %

Vårdprevention

Merparten av verksamhetsområdets vårdavdelningar når
målet. De enheter som ej har måluppfyllelse analyserar
sina resultat och vidtar åtgärder.

Aktiviteter

Analys

Säker vård alla gånger

Arbete sker fortlöpande med de områden i Säker vård - alla
gånger som är aktuella för respektive klinik.
Under hösten har vi lagt särskilt fokus på basala
hygienrutiner och klädregler. Målet med 95 procent
följsamhet till riktlinjer har tagits och verksamheterna
jobbar med hur de ska nå en högre målnivå.
Uppföljning sker på Kirurgisk vård ledningsgruppsmöten.
Det gäller även för trycksår. I verksamheterna utses
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Aktiviteter

Analys
trycksårsombud. Ett gott exempel är ortopedkliniken på
Ryhov som fått in arbetssättet i sin dagliga verksamhet.
En ny version av den kirurgiska checklistan har
implementerats under hösten.

Utveckla struktur kring avvikelsehantering
och strategi för återföring av kunskap till
kliniker

En områdesnära användargrupp för Synergi har skapats och
första mötet äger rum i februari.

Strategiska mål:

Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

Rätt beteende - avtal
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

91%

Avtalstrohet inköp

Genomgång har skett av de största inköpen utanför avtal.
Avtalsdatabasen har rättats så att den inkluderar köp från
stora leverantörer där avtal finns.

Aktiviteter

Analys

Teckna avtal med utvalda leverantörer

En genomgång har skett av de leverantörer vi köper mest
ifrån där avtal saknas. Efter dialog med inköpsavdelningen
har därefter avtalsdatabasen rättats avseende två av dessa
leverantörer.

Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-10 %

8%

Antal kilometer minskar inte. Satsning på resfria möten
pågår.

-10 %

10,3 %

Antal kilometer minskar inte. En satsning på resfria möten
pågår.

Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)
Tjänsteresor, antal
km poolbil (korttid)

Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Kostnaderna för bilresor ökar, det är fler som åker till annat
sjukhus för att genomföra sin arbetsdag än tidigare. Fokus
finns på att genomföra så många resfria möten som möjligt
För att ha ett jämförande mått sker en baslinjemätning
under 2018.

Öka antal resfria möten

Verksamhetsområdet fortsätter med mätningar under 2018
och därefter genomförs en översyn 2019. Antalet resfria
möten upplevs vara påtagligt ökande, men det är svårt att
värdera då det inte finns jämförbar statistik från tidigare år.

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Se kommentarer och analys under Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård/Effektiva och
ändamålsenliga processer/Läkemedelsanvändning längre upp i rapporten.
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
Aktiviteter

Analys

Farmaceuter som stödjer läkemedelsarbete
på vårdavdelning

På kirurgkliniken och ortopedkliniken på Höglandssjukhuset
testas konceptet med farmaceuter som stödjer
läkemedelsarbete på vårdavdelning. Under 2019 kommer
en utvärdering ske hur detta påverkar kvalitén i
läkemedelsarbetet samt hur det påverkar arbetssituationen
för sjuksköterskor (Rätt använd kompetens).

Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning i samverkan
Aktiviteter

Analys

Nätverk för
verksamhetsutvecklare/vårdutvecklare

Fyra träffar har genomförts under 2018. Tema har varit
förändringspsykologi, personcentrerad vård samt
processorienterat arbetssätt.
Nya möten för nätverket är inbokade för våren 2019. Tema
för första träffen är Stratsys. Under hösten 2018 och i
början av 2019 genomförs möten med varje verksamhets
ledningsgrupp samt verksamhetsutvecklare/vårdutvecklare
om utvecklingskapacitet. Tanken är att också finna
gemensamma frågor att arbeta med.

Dialogmöten

Alla chefer inom Kirurgisk vård fick från hösten 2016 lära sig
olika metoder för att leda dialoger. Metoderna är verktyg i
ledarskapet som främjar det goda arbetsklimatet och
förbättrar möjligheterna att tillsammans med
medarbetarna utveckla verksamheten och nå mål.
Utgångspunkten var dialoger som utvecklar
medarbetarskap.
Verktygen har under 2018 används bland annat i Kirurgisk
vårds ledningsgrupp och i verksamheternas egna dialoger
med medarbetarna. Flera verksamhetschefer har lyft nyttan
av verktygen men någon gemensam uppföljning är inte
genomförd.

Uppdrag/mål:
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt för att följa nationella

De nationella riktlinjerna följs upp av respektive verksamhet
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Aktiviteter

Analys

riktlinjer

samt de medicinska programgrupperna. I arbetet med
nationell kunskapsstyrning har RPO-grupper skapats varav
KK leds av Region Jönköpings län.

Uppdrag/mål:
Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd
Aktiviteter

Analys

Följer den nationella utveckling och genomför
lokala anpassningar vid behov

Den nationella utvecklingen följs främst av de medicinska
programgrupperna samt berörda verksamheter.

Uppdrag/mål:
Öka användningen och uppföljningen av nationella kvalitetsregister
Ett starkt fokus finns inom verksamhetsområdet på medicinska resultat. Varje klinik har tagit
fram minst två medicinska resultat som löpande ska följas upp och jämföras med resultaten på
andra sjukhus och kliniker i syfte att behålla goda och förbättra mindre bra resultat.
Uppföljning av detta sker varje månad mellan klinikledning och sjukvårdsdirektör.
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Perspektiv:

Medarbetare
Vi vill att alla chefer och medarbetare ska känna glädje och stolthet i sitt arbete, team och
organisation. Våra grundläggande värderingar, kultur och sammanhang är viktiga faktorer i
detta arbete. Gott ledarskap förutsätter gott medarbetarskap och vice versa. Genom dialoger
som utvecklar medarbetarskap har vi identifierat olika framgångsfaktorer.
Kirurgisk vårds ambition är att alla medarbetare:




är engagerade och bidrar till god kvalitet för patient/kund
samarbetar och bidrar till en god arbetsmiljö
utvecklas och bidrar till utveckling

Ambitionen är att våra chefer:




sätter tydliga mål för att nå resultat, följer upp och utvecklar verksamheten med stort
engagemang för patient/kund
är goda förebilder, bygger goda relationer och skapar förutsättningar för en god
arbetsmiljö och gott samarbete
inspirerar och skapar goda förutsättningar för förändring och utveckling

Region Jönköpings läns satsning på ledarskapsutveckling är också i fokus inom Kirurgisk
vård. En satsning på att följa arbetet görs i ledningsgrupp såväl som i individuella samtal.
Kommunikativt ledarskap är en viktig del och arbetet med det pågick under 2018 och kommer
även att pågå under 2019.
Utgångspunkten för detta arbete för helheten:




Arbetsgivarperspektiv
Verksamhetsperspektiv
Medarbetarperspektiv

Rekryterings- och rehabiliteringsspecialister
HR-funktionen organiserades om i slutet av 2017. I den nya organisationen arbetade två
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personer som rekryteringsspecialister med inriktning mot employer branding. Framtida
demografiska utmaningar behöver mötas på nya sätt, bland annat genom aktiviteter för att
attrahera ungdomar att välja yrken inom hälso- och sjukvård. Några personer kom också att
arbeta som rehabiliteringsspecialister och fokusera på proaktivt arbete samt medverka i de
regionövergripande projekten för bättre rehabiliteringsprocesser och proaktivitet för
arbetsmiljö överlag. Under hösten 2018 startade kompetensförsörjningsenheten i regionen.
Kirurgisk vårds två rekryteringsspecialister gick då över till den enheten.
Rehabiliteringsspecialisterna fokuserar på att stötta cheferna i rehabiliteringsprocesserna samt
medverkar i de regionövergripande projekten för bättre rehabiliteringsprocesser och
proaktivitet för arbetsmiljö överlag. Detta arbete utvecklas hela tiden.

Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

90%

Medarbetarsamtalen har nått måluppfyllelse. Vi arbetar nu
med att säkerställa att kvaliteten i samtalen har önskad
nivå så att varje medarbetare förstår sin roll i helheten och
förstår och känner till verksamhetens mål.

90%

87%

Syftet med medarbetarsamtal och
kompetensutvecklingsplan ska leda till att alla
medarbetare förstår sin del i helheten och att bidra till
verksamhetens mål. Hur medarbetaren tillämpar sin
kunskap, sina färdigheter och beteendet i vardagen ligger
till grund för kompetensutvecklingsplanen. Här är det
viktigt att vi som arbetsgivare tar tillvara och
vidareutvecklar individens och organisationens potential.
HR har dialog med berörda kliniker som inte når
måluppfyllelse. På någon klinik handlar resultatet om
chefsbyte och ny personal och på någon annan klinik om
att man behöver skapa nya rutiner kring
kompetensutvecklingssamtal.

4,8%

5,1%

Kirurgisk vård förhåller sig som Region Jönköpings län när
det gäller sjukfrånvaro och båda har ökat något från förra
året. Personalgrupper där frånvaron ökat är
undersköterskor, administration vård, där bland annat
vårdadministratörer finns, handläggare och
administratörer samt ledningsarbete. Övriga grupper har
minskat eller ligger konstant.

Medarbetarsamtal

Kompetensutveckli
ngsplan

Personalhälsa sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron beror på olika anledningar, både psykiska
och fysiska orsaker. Korttidsfrånvaron verkar ha ökat något
på vissa kliniker där det förekommer fysiska problem av
olika slag. Vissa enheter har även gjort en "SMAK",
Strukturerad multidisciplinär arbetsmiljökartläggning via
AME. Handlingsplaner är framtagna men det är för tidigt
Kirurgisk vård, Verksamhetsberättelse
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
att utläsa resultat ännu.
Sjukfrånvaron har ökat inom Kirurgisk vård och en av
orsakerna kan vara psykisk ohälsa som är den främsta
orsaken till sjukskrivning i samhället idag. Kunskapen kring
psykisk ohälsa behöver öka i organisationen för att kunna
angripa det på rätt sätt. Inom Kirurgisk vård har vi valt att
2019 satsa på arbetsmiljö. Det proaktiva arbetet behöver
få större utrymme och dialoger kring stress och hur olika
varje individ påverkas. Vi ser också att vi behöver tala om
hur varje medarbetare själv tar ansvar för sin personliga
återhämtning och hur vi alla tillsammans kan skapa
hälsofrämjande arbetsplatser.
Analysen av arbetsplatser med låg sjukfrånvaro visar att
gott samarbete, bemötande, hög teamkänsla, öppna
dialoger och att ha roligt tillsammans är viktiga faktorer.
Andra faktorer som påverkar är ledarskapet, en fysisk bra
arbetsmiljö, trygghet, utvecklande arbete och att känna sig
som en del i ett sammanhang.

Projekt 80-10-10
Under 2018 har Kirurgisk vård tillsammans med Medicinsk vård arbetat med projektet 80-1010. Inom Kirurgisk vård är det kirurgkliniken och ortopedklinikerna på Värnamo sjukhus och
Höglandssjukhuset som deltar i projektet. Målet är att pilotprojektet startas upp under mars
månad 2019 på Höglandssjukhuset och efter sommaren i Värnamo. Planering och
baslinjemätning har skett under 2018 för att ge de bästa förutsättningar för att prova schema,
för återhämtning och kompetensutveckling.
Teamsjuksköterskor
Under 2018 började flera teamsjuksköterskor inom Kirurgisk vård. Utifrån att det var
allmänsjuksköterskor som omfattades föll det strategiska valet på våra 24/7 avdelningar.
Klinikerna som anmälde sitt intresse till var ortopeden, urologen samt kirurgen.
Kvinnohälsovården och operation- och intensivvårdsklinikerna omfattades inte av satsningen i
första läget då dessa kliniker till stor del endast har specialistsjuksköterskor på sina
avdelningar. Tjänsterna riktar sig till erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor som fortsätter
arbeta kliniskt och är ett stöd genom att coacha, föra samtal om arbetssätt och delta i
introduktion av nya sjuksköterskor. I dagsläget har Kirurgisk vård ett tiotal
Teamsjuksköterskor.
Nystartsjobb
Flera kliniker inom Kirurgisk vård har anställt medarbetare genom Arbetsförmedlingens
nystartsjobb. Personer som har varit arbetslösa länge alternativt är nyanlända i Sverige har
möjligheten att få ett nystartsjobb för att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren
kompenseras då för arbetsgivaravgiften under en period.
Aktiviteter

Analys

Kontinuerlig uppföljning av utfall på
medarbetarsamtal

Redovisning av utfall per klinik sker varje månad i
verksamhetsområdets ledningsgrupp samt i klinikernas
ledningsgrupper.

Kontinuerlig uppföljning av antal genomförda
kompetensutvecklingsplaner

Uppföljning av andel registrerade medarbetarsamtal och
kompetensutvecklingssamtal sker på varje ledningsmöte
inom Kirurgisk vård. Redovisningen sker ner på kliniknivå
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Aktiviteter

Analys
för att tydliggöra vilka som behöver arbeta vidare för att nå
måluppfyllelse. Handlingsplaner upprättas för kliniker som
inte når måluppfyllelse.

Identifiera framgångsfaktorer hos enheter
med låg sjukfrånvaro

Med stöd av EU-medel kommer en HR-specialist inom
rehabilitering tillsammans med AME att få ett uppdrag att
arbeta med rehabilitering med fokus på förebyggande
åtgärder. Fokus kommer att vara mot psykisk ohälsa.

Framgångsfaktorer:

Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt arbete
Aktiviteter

Analys

En utvecklad kompetensförsörjningsplan tas
fram för respektive verksamhet inom
Kirurgisk vård.

Arbetet med utvecklade kompetensförsörjningsplaner
pågår inom Kirurgisk vård och regionen har tagit fram en
mall för detta arbete.

Kompetensförsörjning
Inom sjukvården är kompetensförsörjning en utmaning, speciellt på vårdavdelningar med
dygnetruntverksamhet. Det gäller framförallt sjuksköterskor och bakjourskompetens men
även vårdadministratörer, förlösande barnmorskor samt specialistsjuksköterskor,
specialistläkare och överläkare. På vissa ställen sker en generationsväxling och där försvinner
kompetens som inte kan ersättas fullt ut med en nyrekrytering. En annan utmaning är att ha
kompetens på tre orter. Inriktningen är att utveckla arbetssätten, öka samarbete och flexibilitet
inom och mellan sjukhusen samt åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare ur ett
länsövergripande perspektiv. Andra mindre yrkesgrupper där det finns brist är steriltekniker,
ortoptister och smärtläkare. Under 2018 har ett utökat samarbete i regionen skett gällande
bakjourskompetensen inom ortopedkliniken.
Kompetensförsörjning sker bland annat genom utbildningsanställningar för barnmorskor,
anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor samt i viss mån
ögonsjuksköterskor. Utbildningsanställningar underlättar även om det på vissa kliniker har
funnits behov av att anlita bemanningssjuksköterskor periodvis. Långa inskolningar gör att
det tar tid att ersätta uppsägningar, föräldraledigheter samt pensionsavgångar.
Utlandsrekryteringar pågår för att rekrytera bland annat smärtläkare och läkare inom
gynekologi och obstetrik.
Effektivare processer resulterar i att vårdflödena på våra avdelningar gör att patienterna har
kortare vårdtider, vilket påverkar arbetsätten. Det ställer större krav på våra medarbetare som
bland annat har fler in- och utskrivningar per dag att hantera.
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för att uppnå oberoende av bemanningsföretag till utgången av
2018.
Aktiviteter

Analys

Handlingsplaner för oberoende upprättas
som beskriver skifte av arbetsuppgifter för
samtliga yrkesgrupper med olika
kompetenser. Planen ska utgå ifrån
kapacitets- och produktionsstyrning med ett

Under 2018 är en del i handlingsplanen för en ekonomi i
balans strategiskt arbeta med att minska behovet av inhyrd
kompetens.
Tydliga kriterier är uppsatta för när bemanningsföretag kan
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Aktiviteter

Analys

länsövergripande ansvar.

användas;


Ersättning för att upprätthålla bakjourskompetens



Där viktig funktion (oavsett yrkesroll) är vakant på
grund av långsiktig sjukfrånvaro eller hastig vakans
där andra kompetenser inte kan ersätta direkt

Avropens längd är viktig för att en planering med egen
personal kan ersätta. En kontinuerlig uppföljning sker där
frågan från verksamheten och MPG ställs hur kan vi lösa
behov med egen kompetens genom samordning.
Kostnader för bemanningsföretag har 2018 minskat med 6
miljoner kronor.

Uppdrag/mål:
Gott och nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning
Samarbete med olika lärosäten sker på central nivå där VFU-ansvariga på kliniknivå
medverkar i olika nätverk för att samordna den verksamhetsförlagda utbildningen på bästa
sätt för våra studenter.
Uppdrag/mål:
Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), Rätt använd kompetens (RAK)
Inom flera specialiteter har vissa arbetsuppgifter omfördelats från läkare till sjuksköterskor
och från sjuksköterskor till undersköterskor. Även vårdadministrativa uppgifter har flyttats
från undersköterskor till vårdadministratörer.
Arbetet med kapacitets- och produktionsstyrning och rätt använd kompetens pågår ständigt
inom flera kliniker inom Kirurgisk vård.
Framgångsfaktorer:

Hälsa och arbetsmiljö
Uppdrag/mål:
Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och
säkerhetskulturundersökningen 2016.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöronder görs kontinuerligt. Eventuella brister åtgärdas och ronderna fungerar även
förebyggande.
Kirurgisk vårds satsning på dialoger som utvecklar medarbetarskap har uppskattats i de
verksamheter som fullföljt. Arbetet, med dialogövningar som metod, forsätter i linje med
regionens satsning på kommunikativt ledarskap. Vi ser att ledarskapet har en stor betydelse
för arbetsmiljön. Det är viktigt att chefer har rätt förutsättningar för att leda men också att de
känner sig trygga i sina uppdrag. Därför har Kirurgisk vård valt att satsa vidare på just
arbetsmiljö och ledarskapsutveckling under 2019..
Flera enheter har gjort en fördjupad mini-enkät som extra uppföljning efter medarbetar- och
säkerhetskulturundersökningen 2016.
Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Aktiv rehabilitering i samverkan

Arbetet pågår i verksamheterna med stöd av HR-specialist
inom rehabilitering.

Arbetsmiljöprojekt - Hållbart hälsosamt
arbetsliv (ESF) och Innovativ samverkan i
rehabilitering för minskad sjukfrånvaro (SKL)

2016 togs ett beslut på regionledningsnivå att ingå i
projektet Ett hållbart hälsosamt arbetsliv som
delfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektet
samarrangeras med flera kommuner i länet. Syftet med
projektet är att genom kompetenshöjning hos chefer och
medarbetare skapa en arbetsmiljö där medarbetare och
chefer trivs, utvecklas och kan prestera. En hållbar
arbetsmiljö kan leda till ökad frisknärvaro och minskad
personalomsättning vilket skapar en hög kvalité i
patientarbetet. Kirurgisk vård kommer att under våren 2019
genomgå projektets webbutbildningar.

Framgångsfaktorer:

Delaktiga och engagerade medarbetare
Aktiviteter

Analys

Dialogmöten som involverar medarbetare

Alla chefer inom Kirurgisk vård fick från hösten 2016 lära sig
olika metoder för att leda dialoger. Metoderna är verktyg i
ledarskapet som främjar det goda arbetsklimatet och
förbättrar möjligheterna att tillsammans med
medarbetarna utveckla verksamheten och nå mål.
Utgångspunkten var dialoger som utvecklar
medarbetarskap.
Under 2018 fortsatte ambitionerna med dialogmöten inom
arbetet med kommunikativt ledarskap.

Framgångsfaktorer:

Chef och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Deltagande i nätverk för engagerat ledarskap

Nätverk för engagerat ledaskap är viktigt för ledarskapet på
olika sätt. Deltagande varierar och vissa enheter har svårare
än andra att komma ifrån till träffarna. Dialoger förs på
Kirurgisk vårds ledningsgrupp samt på klinikledningsgrupper
om vikten av ett aktivt deltagande. Under 2019 kommer
Kirurgisk vård delta i följeforskningen gällande engagerat
ledarskap.

Kirurgisk vård hade under 2018 en gemensam chefsdag för alla chefer tillsammans med en
forskare på ledarskap från Kungliga Tekniska Högskolan. Med chefsdagen vill Kirurgisk vård
ge handfasta råd om utveckling av eget ledarskap. Forskaren presenterade sina detaljerade
studier av ledarskap och de framgångsfaktorer som urskiljer sig. Forskningen drivs av ett
engagemang att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling i verksamheter
och organisationer – att öka effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål. Under
våren 2018 hade också Kirurgisk vårds ledningsgrupp tillsammans med Medicinsk vårds och
Psykiatri, rehabilitering och diagnostiks ledningsgrupp ett internat där forskaren deltog. Inför
den gemensamma ledningsgruppen filmades en verksamhetschef och en vårdenhetschef inom
respektive verksamhetsområde och kodades därefter enligt forskningen. De chefer som
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filmades fick personliga, värdefulla återkopplingar om sitt ledarskap.
Framgångsfaktorer:

Lönebildning och anställningsvillkor
Uppdrag/mål:
Heltid som norm
Aktiviteter

Analys

Arbeta med att kunna erbjuda heltid vid
anställning

Kirurgisk vård arbetar med heltid som norm och följer
regionens riktlinjer kring detta. Kirurgisk vård har vid årets
slut två personer som önskar att få arbeta heltid. Det finns
tydliga rutiner för hur dessa personer ska få sin önskan
tillfredsställd när behov eller vakans uppkommer.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,5
procentenheter till 95,5 procent. Ökningen motsvarar cirka
10 faktiska årsarbetare.
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

-62 676tkr

Budgetavvikelsen 2018 är minus 63 miljoner kronor.
Budgetavvikelsen motsvarar 2,5 procent av
verksamhetsområdets nettobudget på 2 508 miljoner
kronor och 2,2 procent av områdets omslutning.

Ekonomi i balans

Budgetavvikelsen i bokslut 2017 var 57 miljoner kronor.
Intäkter
Under 2018 har verksamhetsområdet haft lägre intäkter
för asylsökande och för utskrivningsklara patienter med 16
miljoner kronor och inom vårdval ögon med 4 miljoner
kronor. Verksamhetsområdet har ökade intäkter för
statsbidrag med 21 miljoner kronor.
Kostnader
Personalkostnader inklusive kostnader för
bemanningsföretag har ökat med 2 miljoner kronor utöver
löneaval. Kostnader för bemanningsföretag har minskat
med 6 miljoner kronor 2018 jämfört med 2017.
Kostnader för laboratorie- och röntgenundersökningar har
ökat med 14 miljoner kronor utöver index. Ökade
kostnader för röntgen är en följd av fler undersökningar
och syns i stort sett inom alla kliniker och alla MPG.
Budgetavvikelsen för läkemedel och medicinskt material är
positiv med cirka 15 miljoner kronor vilket är 9 miljoner
kronor bättre än 2017. Kostnader för läkemedel har ökat
med 16 miljoner kronor och uppgår 2018 till 208 miljoner
kronor efter avdrag för läkemedelsrabatter.
Verksamhetsområde har ökade kostnader för verksamhet i
nya operationslokaler vid OP/IVA i Värnamo. Arbete pågår
med att se över operationsplaneringsprocessen ur ett
länsperspektiv med målet att få till en optimal och flexibel
planering och ett bättre resursanvändande.
Prognos
I delårsrapport per augusti lämnades en prognostiserad
budgetavvikelse på minus 76 miljoner kronor. I prognosen
antogs verksamheten minska kostnaderna med 6 miljoner
kronor under perioden september till och med december.
Den minskade budgetavvikelsen jämfört med prognosen
beror på lägre personalkostnader under sista månaderna,
högre asylintäkter i december, och lägre kostnader för
medicinskt material till följd av lagerinventeringar.
Kirurgisk vård, Verksamhetsberättelse
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Effekter av åtgärder syns främst vad gäller
bemanningsföretag och anställningsprövningar.
Årsarbetare
Verksamhetsområdet har under 2018 ökat med 50 faktiska
årsarbetare vilket motsvarar 2,6 procent. Ökningen är
främst inom personalgrupperna sjuksköterskor med 24
årsarbetare och läkare med 19 årsarbetare. De MPG som
har ökat mest är OP/IVA med 26 årsarbetare, ortopedi med
12 årsarbetare kvinnoklinikerna med 7 årsarbetare.
Personalkostnaderna har under samma period ökat med
3,8 procent varav 3,3 procent avser löneavtalseffekter
(avtal 3,0 procent och 0,3 procent nattillägg).
Personalkostnader har inte ökat utöver avtal i samma takt
som antal årsarbetare (0,5 procent jämfört med 2,6
procent).
Medellönen i december 2018 är 2,15 procent högre än i
december 2017. Medelåldern har sjunkit från 46,2 år till
44,9 år.

Handlingsplanen för ekonomi i balans i verksamhetsplan 2018
I tabellen redovisad planerad effekt och verklig effekt av handlingsplan för ekonomi i balans.
Budgetavvikelsen har 2018 ökat med 6 miljoner kronor vilket framgår av kolumnen effekt
nedan. Se även text under aktiviteten Handlingsplan för ekonomi i balans nedan.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Verksamhetsområdets handlingsplan 2018 har fokuserat på
följande områden:
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Aktiviteter

Analys
*Anställningsprövning av alla ordinarie tjänster och vikariat.
Varje tjänst granskas mot kompetensförsörjningsplan,
årsarbetartak och ekonomi. Anställningen prövas inom
MPG. Därefter beslutar sjukvårdsdirektör om anställning
ska ske.
*Bemanningsföretag ska i princip bara användas vid bakjour
i de fall kompetens saknas eller vid långtidsfrånvaro av
viktig kompetens
*Kontinuerlig anpassning av bemanning och vårdplatser i
elektiva och akuta processer efter behov.
*Kontinuerligt arbete vid varje klinik och MPG för att uppnå
ekonomi i balans.
Resultat under 2018
Kostnader för bemanningsföretag har 2018 minskat med 6
miljoner kronor jämfört med 2017.
Personalkostnaderna under oktober till och med december
är cirka 7 miljoner kronor lägre än en prognos baserad på
utfall till och med september. Det är sannolikt till stor del
en effekt av anställningsprövningar.
Fortsatt arbete 2019
Effekter av åtgärder under 2018 gör att Kirurgisk vård går in
i 2019 med ett bättre ekonomiskt läge.
Fortsatt arbete för en ekonomi i balans kommer att ske
inom samma områden som 2018 med extra fokus på
kontinuerlig anpassning av bemanning och vårdplatser i
elektiva och akuta processer efter behov.

Ordinarie verksamhetsdialoger och
patientsäkerhetsdialoger med respektive
klinik

Verksamhetsdialoger, MPG-forum,
patientsäkerhetsdialoger genomförs enligt plan. Dessutom
genomförs månatliga lägesavstämningar med fokus på
medicinska resultat, tillgänglighet, kompetensförsörjning
och ekonomi.

Läkemedelsdialoger per specialitet eller klinik

Pågår löpande i samverkan med Läkemedelskommittén

Kostnad per patient införs

Data är inlämnat för somatisk vård till Sveriges kommuner
och landsting. Arbetet inriktas nu på att analysera
materialet och benchmarking av resultaten genomförs inom
klinik, mellan kliniker inom Region Jönköpings län och med
kliniker inom andra landsting och regioner.
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Inledning
Medicinsk vård har verksamhet inom sammanlagt 13 kliniker: Akutsjukvård,
Ambulanssjukvård, Barnhälsovård, Barnsjukvård, Geriatrik, Hudsjukvård, Infektion och
Medicin.
Verksamhet bedrivs på sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo, ambulanser runt om i
länet, barn- och ungdomsenheter i Eksjö, Jönköping och Värnamo och på länets
familjecentraler. Vi har även en mottagning vad gäller hudverksamhet i Nässjö.
Antalet medarbetare i Medicinsk vård är 2 152 (faktiska årsarbetare 1 750). Den största
yrkeskategorin är sjuksköterskor där antalet är 1044, följt av undersköterskor 500, läkare 272
och vårdadministratörer 161. Vi utförde under året 141 042 läkarbesök och 172 612 besök
annan yrkeskategori. Antalet disponibla vårdplatser under året var 328 och antalet
vårdtillfällen 25 049. Våra 22 ambulanser hade sammanlagt 49 400 uppdrag. Årsbudget för
2018 var 2 673 mnkr.
”Tillsammans skapar vi hälsa”, så lyder Medicinsk vårds verksamhetsidé. Under året har vi
utvecklat vårt samarbete med verksamhetsområde Kirurgisk vård och verksamhetsområde
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik. Att arbeta tillsammans ger större kraft i
förändringsarbetet.
Samarbete har skett och sker fortsatt med även övriga verksamhetsområden inom Region
Jönköpings län och våra tretton kommuner. I arbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård, har vi flera arbetsgrupper igång där man har tagit fram handlingsplaner med
planerade aktiviteter som ska genomföras under kommande år.
Våra processgrupper har arbetat för att förbättra våra kliniska processer och medicinska
resultat, detta för att ge länets invånare bästa möjliga hälso- och sjukvård. Personcentrerad
vård har tagit stora steg framåt. Flera kliniker har genomfört studiecirklar inom
personcentrerad vård och flera arbeten pågår för att patienter och närstående ska bli mer
delaktiga. Gröna korset har implementerats i våra verksamheter och det tillsammans med
patientsäkerhetsdialoger, patientsäkerhetsronder, avvikelsehantering och risk- och
händelseanalyser är fortsatt en del av verktygslådan för att bedriva en patientsäker vård.
Några kliniker har också använt Rosa korset för att uppmärksamma det som gått bra. E-hälsa i
form av Webbtidbok, digitala antikoagulantia brev och digitala dagböcker för immunbrist har
införts och är nu en del i ordinarie verksamhet. Ett pilotprojekt har startat med digitala
provsvar via 1177 Vårdguidens e-tjänster och intresse finns för spridning av detta arbetssätt.
Under året har arbete påbörjats för att se över nya schema- och arbetstidsmodeller.
Målsättningen är att under 2019 starta pilotprojekt på utvalda enheter på medicin-och
geriatrikklinikerna i Eksjö och Värnamo. Vi har under året haft och har fortfarande tillfälligt
stängda vårdplatser på medicin-och geriatrikkliniken i Eksjö och Värnamo. Vi arbetar aktivt
med rekrytering för att så snart som möjligt öppna dessa stängda vårdplatser. Vad gäller rätt
använd kompetens har Reumatologen startat ett projekt med uppföljande återbesök till
sjukgymnast och arbetsterapeut, istället för till läkare, detta för patienter med reumatoid artrit.
De är först i Sverige med detta koncept.
SSIH, specialiserad sjukvård i hemmet, har under året förändrat sitt arbetssätt vad gäller
multisjuka äldre. Arbetet fortsätter nu att utvecklas i samverkan med den palliativa vården och
primärvården. Ett arbete har också påbörjats med att bilda ett Geriatriskt kompetenscentrum
”Geriatrikum”, detta i samverkan med övriga verksamheter i Region Jönköpings län, våra
tretton kommuner och Hälsohögskolan.
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Barnhälsovården, våra barnmottagningar samt barn- och ungdomshälsan har fortsatt att
utvecklas som länskliniker. Barnkliniken tillsammans med kirurg- och ortopedklinikerna i
länet har arbetat fram riktlinjer för vård av inneliggande barn. Barnrättsarbetet har
intensifierats, detta tillsammans med våra övriga verksamhetsområden. Vi har också under
året startat upp ett Barnskyddsteam som ska finnas som stöd till hälso- och sjukvården vid
misstanke om att barn far illa. Arbetet inom barnområdet är en del av att nå målsättningen
”Region Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp på”.
En översyn av ambulanssjukvården har genomförts. Beslut har tagits om budgettillskott för
inköp och drift av två nya dagambulanser samt för att införa ny schemamodell. Detta kommer
att implementeras under 2019.
Vi kan nu konstatera att vi inom verksamhetsområdet har en budget i balans efter flera års
arbete för att nå en kostnadseffektiv hälso- och sjukvård. Det finns dock några verksamheter
som fortsatt har för höga kostnader i förhållande till budget och fortsatt arbete kommer att ske
för att nå en budget i balans på dessa kliniker.
Slutligen kan vi glädjas åt att våra tre sjukhus hamnade i topp då Dagens Medicin
offentliggjorde sin ranking Bästa sjukhus 2018. Värnamo sjukhus utsågs till Sveriges Bästa
mellanstora sjukhus, Höglandssjukhuset Eksjö kom på andra plats och Länssjukhuset Ryhov
på en sjundeplats, detta av totalt 35 sjukhus. Engagerade chefer och medarbetare har varit och
är nyckeln till våra framgångar.
Produktion



Antalet läkarbesök har inom somatisk vård ökat med 3 436 stycken (2,9 procent).
Antalet läkarbesök har inom barnhälsovården (primärvård) minskat med 939 stycken
(4,8 procent).
 Antalet vårdtillfällen har ökat med 211 stycken (0,8 procent).
 Ambulansverksamheten har under 2018 utfört 2 681 fler ambulansuppdrag (5,7
procent). Främst är det prioritet 2 som har ökat.
Medarbetare



Faktiska årsarbetare har i december minskat med 20 stycken jämfört med samma
period 2017.
Sjukfrånvaron uppgår till 4,7 procent.

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2018-12-31

Andel

2017-12-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

4

31%

4

25%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

4

31%

7

44%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

5

38%

5

31%

Antal mätetal som
mäts

13

100%

16

100%

Verksamhetsområdet når målet avseende måtten, avtalstrohet, medarbetarsamtal,
vårdprevention och ekonomi i balans. Målet nås inte avseende måtten tillgänglighet, andel
förstagångsföräldrar som erhåller hälsosamtal, personalhälsa (sjukfrånvaron uppgår till 4,7
procent vilket är precis över målet som uppgår till 4,6 procent), kompetensutvecklingsplan
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och tjänsteresor.
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Mätetal

Målvärde

Resultat

80

Analys
En undersökning är presenterad i augusti. Somatisk
specialiserad sluten vård visar på något bättre resultat än
riksgenomsnittet. Det gäller även öppenvården.
Helhetsintrycket får över 90 poäng av 100 möjliga. Störst
förbättringspotential finns inom dimensionen "Information
och kunskap". Samtliga kliniker/enheter arbetar med
handlingsplaner för att förbättra detta.

Kundtillfredsställels
e - nationell
patientenkät

Uppdrag/mål:
Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Användande av
daganteckning
vårdplan

110%

1 584

Används inte av alla kliniker ännu. Det finns utmaningar
med detta mätetal då en person kan ha flera
daganteckningar. Exempel på arbeten som görs för att
förbättra är att utveckla patientansvarig sjuksköterska.

Resultatet avser antalet daganteckningar. Observera att en person kan ha flera daganteckningar vid samma
vårdtillfälle. Målet med användande av daganteckning vårdplan är att öka antalet daganteckningar med 10%
jämfört med föregående år.
Aktiviteter

Analys

Förbättra journalmallen daganteckning
vårdplan

Ändringar i journalmallen är genomförda.

Synliggöra journalmallen daganteckning
vårdplan i mallträdet

Mallen finns nu i trädet för vårdplansmallar.

Genomföra utbildning i personcentrerad vård
gemensamt för verksamhetsområde kirurgi,
medicin och psykiatri, rehabilitering och
diagnostik

Ett nätverk är på väg att bildas. Fokus på "Patientkontrakt".
Flera verksamheter har startat egna studiecirklar under
året.

Delta aktivt i Esther-arbetet

Deltar aktivt i Esthernätverket och de arbetsgrupper som
finns inom ramen för ledningssystem i samverkan.

Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

80%

61%

Tillgänglighet har ökat jämfört med sommarmånaderna
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Faktisk väntetid till
första besök i
specialiserad vård

Analys
och är nu på samma nivå som före sommaren.
Drygt 350 patienter har under december väntat mer än 60
dagar (drygt 380 patienter samma månad föregående år).
Tillgängligheten uppgår i genomsnitt till 61 procent under
perioden januari till och med december 2018 (samma
period föregående år 58 procent). Tillgängligheten har
således ökat under 2018 jämfört med 2017.
Det är främst inom området hudsjukdomar som målet inte
nås och detta beror på fortsatt ökande inflöde av remisser.
2018 började liksom föregående år med en låg
tillgänglighet. Detta kunde tillskrivas reducerad mottagning
under jul- och nyårsperioden. Nyanställningar på
läkarsidan har sedan visat sig ge önskvärd effekt och under
våren och sommaren var tillgängligheten för nybesök inom
60 dagar stabil på runt 53 procent. Tillgängligheten sjönk
under hösten på grund av vakans på specialistläkare efter
pensionsavgång och tillgängligheten ligger nu på cirka 45
procent. I övrigt fortsätter arbetet med våra
remissbedömningar. Redan nu är det drygt 20 procent av
remisserna som kan besvaras direkt och klinikens
specialister gör ett stort arbete med detta. På sikt är
förhoppningen att dessa besvarade remisser ska utgöra ett
pedagogiskt moment för våra remittenter och att inflödet
av remisser därmed ska minska. Under 2018 har det skett
en ökning av inflödet till mottagningen i Jönköping, stabilt
på övriga orter. De patienter som behöver ett snabbt
besök får alltid komma inom rätt tid och det är de
oprioriterade remisserna som får längre väntetider. Några
patientsäkerhetsrisker kopplade till
tillgänglighetsproblemet ser vi alltså inte.
Inte heller inom området allergi, neurologi, reumatologi
och hjärtsjukvård når verksamhetsområdet upp till målet.
Även här beror det på läkartillgänglighet. Inom kardiologi,
lungmedicin och reumatologi pågår rekrytering.

80%

60%

Under december har 18 patienter av totalt 46 väntat mer
60 dagar. Det är i huvudsak undersökningar avseende
gastroskopier som inte når tillgänglighetsmålet.
Tillgängligheten uppgår i genomsnitt till 60 procent under
perioden januari till och med december 2018. En av
orsakerna till att målet för tillgängligheten inte nås är brist
på läkare inom denna specialitet. Samarbete sker med
kirurgkliniken på Ryhov för att öka tillgängligheten.
Rekrytering pågår av läkare till mag-tarmsektionen,
medicinkliniken.

90%

76%

I genomsnitt uppgår tillgängligheten till 76 procent under
perioden januari till och med december 2018 (78 procent
samma period föregående år).

Faktisk väntetid till
operation/undersök
ning inom
specialiserad vård

Fått hjälp och
lämnat
akutmottagningen
inom 4 timmar

Akuten Ryhov: vuxen 76 procent & barn 88 procent
Akuten Eksjö: 73 procent Akuten
Värnamo: 84 procent
Antalet besök har ökat under året med 5700 stycken (6
procent) jämfört med föregående år. Läkarbesöken har
ökat med knappt 3500 stycken (4 procent) och
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
sjuksköterskebesöken har ökat med drygt 2200 stycken (25
procent).
Tillgängligheten för akutmottagningarna i länet är hög och i
Värnamo så tillhör den en av landets högsta.

90%

61%

Genomförda
återbesök inom
medicinskt
måldatum

Av drygt 4200 patienter kom under december drygt 2500
patienter in inom medicinskt måldatum.

Aktiviteter

Analys

Stödja kliniker att aktivt arbeta med
kapacitets- och produktionsstyrning

IT-stödet Astrada är infört. Hudkliniken arbetar med
kapacitet- och produktionsstyrning (KPS). Hjärtsjukvården
och neurologin har påbörjat arbete med KPS.

Uppdrag/mål:
Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa
Mätetal

Målvärde

VO
Andel mottagningar
som erbjuder
ombokning via
webbtidbok

100%

Resultat

Enheterna inom verksamhetsområdet har under året
uppmanats att aktivt arbeta med att öka kännedomen om
webbtidbok och utöka andelen mottagningar som erbjuder
webbtidbok.
Utbildningsinsatser för att öka användandet har gjorts.
Barnhälsovården gick i december in med sitt journalsystem
PMO i Journalen via nätet. Det går dock inte mäta
användandet av journalen via nätet på klinik eller
verksamhetsnivå. Mätetalet tas därför bort till nästa år.

VO
Användare av
Journalen på nätet

VO
Av/ombokning av
tid via webbtidbok

Analys

110%

63,57 %

Flera enheter erbjuder både av och ombokning via
webbtidboken. Utbildningsinsatser har skett under året
och ytterligare insatser är planerade inför 2019 för att öka
användandet och tillgängligheten. Kreativa idéer för nya etjänster har testats i liten skala och ska implementeras på
fler enheter till nästa år. Det finns även hinder i systemet
som gör det svårt att öka användandet. Aktiviteter för att
åtgärda detta pågår.

110%

105%

Enstaka mottagningar använder i dagsläget nybokning via
webbtidbok. Workshops har hållits under året och fler är
planerade till nästa år för att öka andelen enheter som
erbjuder fler möjligheter i webbtidboken. Det finns dock
flera utmaningar som kräver utveckling av funktionalitet i
systemet. Aktiviteter för att lösa detta pågår.

18 %

13%

Aktiviteter pågår för att öka andelen patienter som erhåller
digitala brev. Avser de patienter som får blodförtunnande
läkemedel.

Nybokningar
webbtidbok

Digitala
Antikoagulantiabrev (AK-brev)
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Målet med nybokning, av- och ombokning är att öka användandet med 10% jämfört med föregående år.
Aktiviteter

Analys

Sprida goda exempel på E-hälsoarbete

Spridning av pågående e-hälsosatsningar via månadsbrevet
"Bäst tillsammans". Kontinuerlig rapportering på
ledningsgrupper kring e-hälsoarbetet.
Pågår pilot på Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, att
patienter kan läsa sina provsvar via 1177. De får
meddelande via SMS när provsvaren är klara.
Cirka 100 patienter med immunbristsjukdom, använder en
digital hälsodagbok för att rapportera in sina hälsodata.

Alla kliniker ska erbjuda webbtidbok

Ledningsgruppen är informerad om att Medicinsk vård ska
erbjuda åtminstone avbokning och ombokning i
webbtidboken. Utbildningsinsatser med kliniker pågår.

Utveckla arbetsprocesser för digitala besök

Arbete i projektgruppen "Digitala lösningar och
automatisering av första linjens vård" bedriver arbete för
att kunna erbjuda digitala besök. Piloter för detta kommer
att genomföras under 2019.

Uppdrag/mål:
Alla verksamheter följer regelbundet upp patientnöjdhet.
Aktiviteter

Analys

Uppföljning patientnöjdhet

Samtliga kliniker använder regelbundet uppföljningar av
patientnöjdhet i sina utvecklingsarbeten. Nationella
patientenkäten är en viktig datakälla för detta.

Uppdrag/mål:
Alla verksamheter arbetar utifrån barnkonventionens intentioner
Aktiviteter

Analys

Barnkonventionen

Alla verksamheter har utsedda barnrättsombud. En stor
satsning genomfördes under hösten där barnrättsombuden
arbetade med handlingsplaner för sitt arbete.
Det har genomförts barnronder i en del verksamheter och
detta arbetssätt sprids nu i verksamhetsområdet.
Barnskyddsteam är bildat. Syftet är att samla kompetens
kring barn som far illa och stödja alla verksamheter i Region
Jönköpings län i dessa frågor.

Framgångsfaktorer:

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Uppdrag/mål:
Från akuten till vårdcentralen
Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet genom att förtydliga
primärvårdens uppdrag för akuta patienter

Projektet är avslutat och ingår i ordinarie verksamhet. En
del av det arbetet har inneburit att jourcentralen flyttat till
länssjukhuset Ryhov och bytt namn till närakuten.
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Aktiviteter

Analys
Fortfarande ökar dock antalet besök på akutmottagningen.

Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från
sjukhuset

Arbetet är i förvaltning. Det finns fortfarande
utvecklingsarbete att göra. Det gäller framförallt beräknad
vårdtid. Ett sådant utvecklingsarbete är planerat och
påbörjas 2019.

Uppdrag/mål:
Kroniska sjukdomar
Medicinsk vård deltar i Tillsammans arbetet kroniska sjukdomar. Fokus på hjärtsvikt. Det är
startat pilotprojekt på höglandet där kardiologen stödjer utvalda vårdcentraler.
Utbildningsaktiviteter tillsammans med primärvården startar under 2019.
Uppdrag/mål:
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom
Aktiviteter

Analys

Följer arbetet som sker med fokus på
kommunerna

Deltar i arbetsgrupper inom Tillsammans för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård

Utveckla arbetssätt för att upprättade
hälsoplaner, hälsofrämjande insatser,
samordnade vårdplaneringar

Deltar i grupper inom ramen för Tillsammans för bästa
möjliga hälsa och jämlik vård.

Uppdrag/mål:
Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Barnhälsovården arbetar aktivt med att alla
nyanlända barn ska erhålla
hälsoundersökning och vaccination

Är en del av Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård. Antalet hembesök har ökat succesivt under året.

Uppdrag/mål:
Utveckling av palliativ vård i samverkan
Aktiviteter

Analys

Uppstart av SSIH-verksamhet (Specialiserad
sjukvård i hemmet) i länet

SSIH är bildad under 2018. Inriktningen att stödja den nära
vården har vid flera tillfällen diskuterats med
medarbetarna. Den palliativa delen har förstärkts med både
läkare och sjuksköterskor. De mobila teamen i Jönköping
och Eksjö jobbar med att utöka sitt samarbeta med
primärvården.
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Uppdrag/mål:
Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av
rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning
Aktiviteter

Analys

Bidra i Region Jönköpings läns arbete med en
hållbar rehabiliteringskedja

En del i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
Medicinsk vård är representerad.

Framgångsfaktorer:

Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål:
Arbeta för en jämlik barnhälsovård.
Aktiviteter

Analys

Inrätta tjänst för arbeta med Barnrättigheter

Det är bildat ett barnskyddsteam. Arbetet går i drift 2019.

Barnhälsovården ska identifiera särskilda
satsningar för jämlik hälsovård

En del i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
En projektgrupp är bildad. Handlingsplan för statsbidrag
inlämnad. Mätningar visar på att hembesöken ökar för
målgruppen.

Uppdrag/mål:
Etablera Familjecentraler
Aktiviteter

Analys

Delta i planering och utveckling av
familjecentraler i varje kommun

Medicinsk vård deltar i arbetsgrupper som arbetar med
planeringen.
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Perspektiv:

Process och produktion
Verksamhetsmått
Medicinsk vård

Utfall 2018

Utfall 2017

Förändring
antal

Förändring %

Antal läkarbesök

141 042

138 545

2 497

1,8%

Antal besök annan personalkategori

172 612

176 239

-3 627

-2,1%

328

341

-13

-3,8%

Vårdtillfällen

25 049

24 838

211

0,8%

Vårdtid dagar

102 921

111 522

-8 601

-7,7%

49 400

46 719

2 681

5,7%

Disponibla vårdplatser

Antal ambulanstransporter

Tabellen ovan innehåller både besök inom somatisk vård och besök inom barnhälsovård
(primärvård) samt barn och ungdomshälsan (primärvård).
Vårdtillfällena har främst ökat inom medicinkliniken i Jönköping, medicin- och
geriatrikkliniken i Värnamo samt geriatrikkliniken i Jönköping. Antal vårdtillfällen har
minskat inom medicin- och geriatrikkliniken i Eksjö med anledning av ett reducerat antal
vårdplatser. Främst under andra halvåret.
Ökningen av antalet läkarbesök förklaras främst av ökning inom hud-, medicin- &
geriatrikkliniken Eksjö samt medicinkliniken i Jönköping.
Minskningen av besök annan personalkategori har främst skett inom hudkliniken och
dialysverksamheten i länet. Samtidigt ökar antalet läkarbesök inom hudkliniken med
motsvarande antal besök. Inom dialysverksamheten kan man inte se samma förflyttning till
läkarbesök som inom hudkliniken.
Vårdtiden har minskat inom främst barn- och ungdomsmedicinskakliniken i Jönköping,
medicin- och geriatrikkliniken i Eksjö och Värnamo. Minskningen beror på att antalet
disponibla vårdplatser har varit färre under samma period.
Ökningen av antalet ambulanstransporter beror i huvudsak på ett ökat antal transporter mellan
vårdinrättningar.
Strategiska mål:

Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra
folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

50%

34%

Andelen genomförda hälsosamtal är i samma nivå som
motsvarande period föregående år (föregående år 33
procent). En anledning till att målet om 50 procent inte
uppnås är även detta år att fler föräldrar tackar nej till
erbjudandet utifrån att många arbetsplatser erbjuder detta
inom sin företagshälsovård. Under året har
arbetsprocessen för hälsosamtal digitaliserats vilket till en
början innebar vissa svårigheter.

Andel
förstagångsföräldra
r som genomgått
hälsosamtal

Aktiviteter

Analys

Barnhälsovården ska arbeta för att öka
andelen förstagångsföräldrar som genomgår
hälsosamtal

Ingår i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Medicinsk programgrupp/processgrupper
skapar länsövergripande arbetssätt

Arbetet i MPG (medicinsk programgrupp) medicin och
geriatrik pågår enligt plan. En uppföljning av de åtta
medicinska processgrupperna har gjorts avseende
tillgänglighet, jämlik vård och medicinska resultat.

Införande och följsamhet till nationella
vårdprogram

Medicinsk vård är ansvarig för nationell programgrupp
barn. Nationella demensriktlinjer är anpassade till Region
Jönköpings län och klara för implementering.

Uppdrag/mål:
Läkemedelsanvändning
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Läkemedelskostnad
per klinik

100%

36%

Antal kliniker som når måluppfyllelse när det gäller
budgetbalans avseende läkemedel uppgår till 36 procent.
Klinikerna inom verksamhetsområdet har återkommande
möten med representanter för läkemedelskommittén för
att diskutera klinikernas läkemedelsanvändning.
Uppföljning av kostnaden för läkemedel sker månadsvis
inom samtliga kliniker.

Aktiviteter

Analys

Uppföljning av antibiotikaförskrivning

Antibiotika förskrivningen av Cefatoxim fortsätter att öka.
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Aktiviteter

Analys
Det gör även resistensutvecklingen. Det är viktigt att bryta
denna utveckling. Antibiotikaronder är ett viktigt verktyg i
detta arbete och planeras att införas under 2019.

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning och följsamhet till
ordnat införande.

Klinikerna och medicinska programgrupper har
regelbundna träffar med representanter från
läkemedelskommittén.

Regelbundna läkemedelsdialoger

Läkemedelsdialoger sker på kliniknivå tillsammans med
representant för läkemedelskommittén.

Uppdrag/mål:
Fortsätta arbetet med att gå från slutenvård till öppen vård
Aktiviteter

Analys

Varje verksamhet analyserar vilka processer
som kan förflyttas från slutenvård till
öppenvård

Subakuta mottagningar har inrättats för patienter som
söker på akutmottagningen.
Gemensamt arbete med verksamhetsområde kirurgi för att
samordna dagvårdsenheter.
Klinikerna arbetar med att flytta slutenvård till dagvård
exempelvis behandling av vissa hematologiska sjukdomar.

Uppdrag/mål:
Fortsätta arbetet med att gå från specialistsjukvård till primärvård
Aktiviteter

Analys

Varje verksamhet arbetar aktivt med sina
processer för att optimera en möjlig
förflyttning av specialistsjukvård till
primärvård

Arbeten har gjorts i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård. Exempelvis har ett stöd till primärvården
utvecklats inom hjärtsvikt. En utbildning avseende hjärtsvikt
är planerad att starta 2019.
Reumatologi har utvecklat en arbetsprocess där
specialistläkare är stöd. Ett team arbetar med personer
med reumatologiska sjukdomar och underlättar för
distriktsläkare att sköta medicinering.
Flera verksamheter upplever att det saknas en gemensam
plattform med primärvården för dialog kring gemensamma
arbetssätt.

Uppdrag/mål:
Hemtagning av behandlingar från Universitetssjukhuset i Linköping
Aktiviteter

Analys

Endobronkiellt ultraljud (EBUS)

Utrustningen har installerats under våren 2018 och de
flesta lungcancerutredningarna är nu hemtagna från
Linköping. Under sommaren har det varit svårigheter att
utföra EBUS-bronkoskopier då det har varit en brist på
operationssjuksköterskor. Det är för tidigt att se om det
gett effekt på ledtider inom det standardiserade
vårdförloppet lungcancer.
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Uppdrag/mål:
Välfungerande ambulanssjukvård
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av lättvårdsambulans

Beläggningen ligger på strax över 60% och i linje med
övriga dagambulanser.
Lättvårdsambulansen är numera välkänd på alla tre
sjukhusen och efterfrågas allt mer för överflyttningar inom
länet.

Uppdrag/mål:
Alla kliniker arbetar med Rätt använd kompetens
Aktiviteter

Analys

Apotekare i vården och uppföljande
återbesök till sjukgymnast och arbetsterapeut

De kliniker som infört apotekare i vården har upplevt det
positivt. Varje klinik behöver bedöma sina förutsättningar
att använda sig av apotekare i vården.
Reumatologen har startat ett projekt med uppföljande
återbesök till sjukgymnast och arbetsterapeut, istället för
till läkare, detta för patienter med reumatoid artrit. De är
först i Sverige med detta koncept.

Uppdrag/mål:
Utveckla ändamålsenlig och likvärdig dokumentation
Aktiviteter

Analys

Tillsätta gemensam grupp för
utvecklingsarbete av dokumentation

Är en del av Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård. En regional grupp kring dokumentation är på väg att
bildas under ledning av folkhälsa sjukvård.

Framgångsfaktorer:

God cancervård
Uppdrag/mål:
Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna.
Aktiviteter

Analys

Samverkan antitumoral behandlingsenhet

Arbete pågår mellan kirurgisk vård och medicinsk vård kring
samverkan antitumoral behandlingsenhet.

Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter

Är en del av standardiserade vårdförlopp. Det utbildas
bland annat kontaktsjuksköterskor. Medicinsk vård har en
väl utvecklad uppföljning med hjälp av
kontaktsjuksköterskor.

Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp cancer
Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling och förvaltning av
standardiserade vårdförlopp

Arbetet fortgår enligt plan för de SVF (standardiserade
vårdförlopp) som finns inom medicinsk vård. Arbetet har
handlat om hur SVF-förloppen går in i förvaltning.

Uppdrag/mål:
Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Aktiviteter

Analys

Cancerpreventionsplan

Hudkliniken deltar i information kring hälsosamma
solvanor.

Uppdrag/mål:
Cancerrehabilitering
Medicinsk vård bidrar med föreläsare i patient- och närståendeutbildningen "Lära sig leva
med cancer".
Uppdrag/mål:
Medicinsk genetik
Aktiviteter

Analys

Uppdrag till MPG (medicinsk programgrupp)
medicin och geriatrik att analysera behov och
möjligheter

En analys är genomförd inom kardiologi och det inväntas en
rapport avseende vilka åtgärder som kommer att
genomföras.

Uppdrag till MPG (medicinsk programgrupp)
barn att analysera behov och möjligheter

En analys är genomförd av behov och möjligheter.

Framgångsfaktorer:

Rätt Diagnos och rätt behandling
Uppdrag/mål:
Alla kliniker arbetar med värdeskapande diagnostik
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Ett nytt arbetssätt med att analysera kostnaderna inom
lab.service och röntgen har påbörjats inom en klinik i
verksamhetsområdet. Analysen kommer ligga till grund för
rätt använd diagnostik inom fler kliniker framöver.

VO
Laboratoriekostnad
er/röntgenkostnade
r

Framgångsfaktorer:

Vård på rätt vårdnivå
Uppdrag/mål:
Alla verksamheter skapar förutsättningar att öka dagsjukvård och öppenvård
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO

2 000

2 138

Antalet vårdtillfällen inom medicinsk vård har ökat under
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Antal vårdtillfällen i
specialiserad
slutenvård

året med 211 stycken (0,8 procent) jämfört med
föregående år. Främst är det medicinkliniken Jönköping,
medicin- och geriatrikkliniken Värnamo samt
geriatrikkliniken Jönköping som har ökat antalet
vårdtillfällen. Jämfört med åren 2015 och 2016 så har
antalet vårdtillfällen minskat med 10 procent till och med
2018. Medeltiden i antal vårddagar har minskat från 4,6
dagar 2017 till 4,2 dagar 2018.

Aktiviteter

Analys

Utbildningsaktiviteter för egenvård

Det pågår utbildningsinsatser på ett flertal av klinikerna för
att öka egenvården.
Det utbildas ledare för lärcaféer och flera kliniker genomför
detta regelbundet.

Framgångsfaktorer:

Rätt beteende Läkemedelsanvändning
Uppdrag/mål:
Rätt antibiotika i rätt tid till rätt person
Aktiviteter

Analys

Analysera möjligheter till att utöka projekt
antibiotikaronder.

Det är inte genomfört under 2018. Planeras att införas
under 2019.

Framgångsfaktorer:

Länsgemensamma processer
Uppdrag/mål:
Det finns beskrivet vilka länsgemensamma processer som finns
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Andel
länsgemensamma
processer

100%

14%

Verksamhetsområdet har 8 länsprocesser av de 56
"större" processer som finns inom verksamhetsområdet.
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Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

94 %

Arbetet med att förebygga trycksår, undernäring och fall
fortsätter. Det finns trycksårsombud på Länssjukhuset
Ryhov som genomför regelbundna träffar och utbildningar.
Någon enhet har startat upp ett trycksårskors. Kan
jämföras med hur man jobbar med grönakorset.

Vårdprevention

<3%

Det saknas regelbundna mätningar inom
verksamhetsområdet. Det pågår ett arbete med att fånga
data i Cosmic. På Länssjukhuset Ryhov har antalet
uppkomna trycksår minskat. Minskningen avser de kliniker
som tillhör medicinsk vård. Större delen är kategori 1. Det
vill säga den minst allvarliga kategorin av trycksår.

Trycksårsmätning

Aktiviteter

Analys

Projekt för färre trycksår

Det har bildats nätverk för trycksårsombud i samarbete
med chefssjuksköterska. Mätningar ska tas fram via Cosmic.
Arbetet pågår. Patientinformation är framtagen. En
framtida plan är att fortsätta utbildningarna.

Alla verksamheter arbetar med att minska
trycksår, fall, undernäring och ohälsa i
munnen

Arbete pågår kring vårdprevention.

Delta i strategiskt utvecklingsarbete inom
patientsäkerhetsområdet

Tillsammans med chefläkarorganisationen tas mätetal för
avvikelse fram. Ett nätverk för avvikelsehantering inom
medicinsk vård är bildad. En del av tjänst är tillsatt på
verksamhetsområdesnivå för att bevaka
patientsäkerhetsfrågor.
Utvecklingschefen deltar i referensgrupp för
patientsäkerhet. Flera patientsäkerhetsronder har
genomförts under våren.

Säker vård alla gånger

Arbetet med Säker vård fortsätter på enheterna.
En patientsäkerhetsutbildning har startats. En granskning av
Sepsis (blodförgiftning) har genomförts på samtliga tre
sjukhus. En handlingsplan har arbetats fram tillsammans
med kirurgisk vård.

Uppdrag/mål:
Införa en välfungerande vårdkedja för Sepsis
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Andel som får
antibiotika inom 60
minuter vid Sepsis

>90 %

69 %

Antalet larm ökar. 2 av 3 mål i mätningen är uppfyllda. Tid
till antibiotika allt kortare även om det blev något
försämrat i december.
Sepsislarm hittar rätt patientgrupp.

Aktiviteter

Analys

Utbildningsinsatser kring sepsiskedjan

Utbildningsinsatser är genomförda under året.
En portal för uppföljning är framtagen så det går att följa
resultaten kontinuerligt. Dessa visar på en förbättring
avseende flera indikatorer. Antibiotika inom 60 minuter är
stadigt över 50 procent och vissa månader cirka 80 procent.
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolags (LÖF) granskning
är klar och en åtgärdsplan är framtagen tillsammans med
kirurgisk vård.

Framgångsfaktorer:

God kunskap om patientsäkerhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Antal Avvikelser i
Synergi per månad

>300

179

Klinikerna är uppmanade att arbeta aktivt med
avvikelsehantering. En gemensam grupp för avvikelser har
bildats inom medicinsk vård.

Resultat

Analys

Framgångsfaktorer:

God säkerhetskultur
Mätetal

Målvärde

VO
Resultat
patientsäkerhetskul
turmätning

Ingen mätning är genomförd 2018. Nästa planeras till
2019. En del kliniker har genomfört liknande enkäter på
sina verksamheter.

Aktiviteter

Analys

Alla verksamheter arbetar med Gröna Korset

Nästan alla verksamheter har infört gröna korset. De som
ännu inte är igång har erbjudits särskilt stöd.
En utbildningsfilm håller på att tas fram tillsammans med
chefläkarorganisationen.
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Strategiska mål:

Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

Rätt beteende - avtal
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

93%

Inköp utan avtal uppgår under perioden januari till och
med december till 16,6 mnkr av ett totalt inköp om 250,6
mnkr. Det är i huvudsak inköp från/av apoteket,
patienttransporter (flygtransporter), tjänster från
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
andra landsting, behandlingshjälpmedel, IT relaterade
tjänster, medicinskteknisk utrustning som inte följer
kriterierna som är uppställda för att nå målet för
avtalstrohet.

Avtalstrohet inköp

Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-10 %

37,6 %

Antalet körda mil med egen bil i tjänsten har ökat med
4400 mil (38 procent) under året jämfört med föregående
år. Ett ökat antal körda mil totalt med poolbil samt hyrbilar
leder till en brist av fordon som är möjliga att använda via
bilpoolen. Möjligen att detta kan vara en del av
förklaringen men även att vi har personal som har sitt
boende geografiskt på ett sådant sätt att det skulle vara
orimligt både utifrån ett miljöperspektiv men även ur ett
tidsperspektiv att använda en poolbil. Sammantaget så
använder personalen egen bil i genomsnitt 2 mil per år i
tjänsten.

-10 %

3,4 %

Resor i tjänsten med poolbil (korttid) har ökat med 1200
mil (3,4 procent) under året jämfört med föregående år.

Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)

Tjänsteresor, antal
km poolbil (korttid)

Aktiviteter

Analys

Mäta tjänsteresor med privat bil i syfte att få
ett underlag till eventuella åtgärder

Mätning sker tertialvis.

Utreda tjänsteresandet i syfte att ta fram

Intentionen är att öka användandet av bland annat Cisco-
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Aktiviteter

Analys

åtgärder för att minska dessa

meeting för att minska tjänsteresandet.

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Verksamhetsområdet har beslutat att använda bland annat
Cisco-meeting som alternativt mötessätt. Vid fysiska möten
ska samåkning ske i största möjliga utsträckning.

Framgångsfaktorer:

Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål:
Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Aktiviteter

Analys

Inte öka mängden brännbart avfall jämfört
med 2015

I dagsläget kan inte verksamhetsområdet medicinsk vård
mäta utfallet. Det är endast mätbart på sjukhusnivå.

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Aktiviteter

Analys

Förekomst av farliga kemiska produkter

Inventering pågår av leksaker (ur ett miljöperspektiv) som
erbjuds barn i vården.

Förbättringsförslag i Synergi avseende miljö

Det har inkommit förbättringsförslag från patient avseende
plastanvändning i vården. Diskuterat i ledningsgrupp.

Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Aktiviteter

Analys

Utbildning av chefer och miljöombud

Nya chefer och miljöombud anmäls till miljösamordnare så
att de får introduktion i miljö.
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning i samverkan
Aktiviteter

Analys

Ta fram strategi för kompetensutveckling i
förbättringskunskap

Spridning av ATP-utbildning (Advanced training program)
för strategiskt viktiga funktioner. Exempelvis processledare
för kliniska processer. Två deltagare från medicinsk vård har
påbörjat utbildningen.

Uppdrag/mål:
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Delaktighet vid utveckling av samt införande
och följsamhet till relevanta nationella
vårdprogram

Implementeringen av nya vårdprogram ingår i arbetet med
kunskapsstyrning som ingår i Tillsammansarbetet.
Demensriktlinjerna är upparbetade under 2018.

Utveckla arbetssätt för att följa nationella
riktlinjer

Detta arbete sker främst inom sydöstra regionen.

Uppdrag/mål:
Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd
Aktiviteter

Analys

Påbörja information och spridning av
kunskapsstöd

Arbetet när det gäller kunskapsstöd är ett av delområdena i
Tillsammansarbetet. Detta pågår enligt plan. En analys av
nuläget har skett och det har genomförts workshop med
ledningsgrupper inom verksamhetsområdet medicinsk vård,
kirurgiskt vård och psykiatri, rehab och diagnostik.

Följer den nationella utveckling och genomför
lokala anpassningar vid behov

Arbete pågår på regionövergripande nivå.

Uppdrag/mål:
Öka användningen och uppföljningen av nationella kvalitetsregister
Aktiviteter

Analys

Analysera täckningsgrad i relevanta kliniska

Det är inte möjligt att erhålla täckningsgraden från samtliga
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Aktiviteter

Analys

kvalitetsregister

relevanta kvalitetsregister. Vården i siffror är ett bättre sätt
att presentera datakällor. Mätetal för kliniska processer har
tagits fram och kommer följas under 2019 i Stratsys. Detta
sker länsgemensamt.

Uppdrag/mål:
Alla verksamheter följer upp studentnöjdheten
Aktiviteter

Analys

Arbeta aktivt med studenterna

Samtliga studenter inom verksamhetsområdet får möjlighet
att svara på enkäter, för 2018 svarade 75 studenter. Av
resultatet framgår att studenter på Länssjukhuset Ryhov
och Värnamo sjukhus är nöjda, Höglandssjukhusets resultat
visar på att det finns ytterligare förbättringar att arbeta
med. På helhet för verksamhetsområdet är studenterna
nöjda. Generellt gäller att den enskilde handledaren på
avdelningen har utvärdering och där fångar
förbättringsområden.

Framgångsfaktorer:

Använda statistik för utveckling
Framgångsfaktorer:

Snabb spridning av bra arbetssätt
Uppdrag/mål:

Utveckla ett geriatriskt kompetenscentrum
Aktiviteter

Analys

Upprätta handlingsplan Geriatrikum

En gemensam utvecklingsdag anordnades med
representanter från olika intressenter. Där skapades
underlag till en målbild. Studiebesök är genomfört i Malmö.
Styrgrupp och arbetsgrupp är bildade och olika
temaområden är identifierade. Namnet Geriatrikum är
antaget.
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Personalomsättning

10%

9%

Under våren 2018 togs beslut om att följa
personalomsättningen avseende extern rörlighet för de
medarbetare som har en tillsvidareanställning inom
Medicinsk vård.
Personalomsättningen för Medicinsk vård 2018 ligger på
8,9 procent exklusive intern rörlighet.
Personalomsättningen är i princip oförändrad jämfört med
föregående år. Målsättningen ska vara att
personalomsättningen inte ska öka eller vara stabil.
Personalomsättningen avser rörlighet där medarbetare
lämnar Region Jönköpings län för annan arbetsgivare eller
för pension.
För 2017 var personalomsättningen ca 9 procent inklusive
pension, vilket är på samma nivå som för Region
Jönköpings län på helhet.

90%

91%

Andel genomförda medarbetarsamtal har under hösten
2018 stigit, för december 2018 uppgår andelen till 91
procent. Under hösten har det genomförts
informationsinsatser för att påminna om vikten av att
genomföra samtalen samt att dessa registreras i
lönesystemet.

90%

84%

För 2018 uppgår andelen kompetensutvecklingsplaner till
84 procent. Det är en ökning men inte fullt
tillfredsställande då målvärde är 90 procent.

Medarbetarsamtal

Kompetensutveckli
ngsplan

Åtgärder för att arbeta strukturerat med bland annat
påminnelser kring vikten av att göra planer samt att
registrera dessa kommer att genomföras under 2019.
4,6%

4,7%

Personalhälsa sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat under året och i december så
uppgår sjukfrånvaron till 4,7 procent vilket är strax över
målvärdet för 2018. Verksamhetsområdet har under stora
delar av året haft en positiv utveckling av sjukfrånvaron.
För att fortsätta den goda utvecklingen för lägre
sjukfrånvaro genomförs bland annat webbutbildningar för
samtliga medarbetare och chefer i Hållbart hälsosamt
arbetsliv under våren 2019.
Det sker också ett fortsatt arbete inom
verksamhetsområdet med ett ökat fokus för att stödja
chefer i arbetet med rehabilitering av medarbetare.
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Aktiviteter

Analys

Kompetensutvecklingsstege införs för
sjuksköterskor

Modeller för kompetensutveckling för sjuksköterskor är
framtagna på flera av de större klinikerna. Bland annat har
barnkliniken en befattningsutveckling enligt strukturen
OLIVIA (organisatoriskt lärande i vårdens inre arbete). Det
bygger på ett antal kompetensområden som belyser de
färdigheter, kunskaper och förmågor som förekommer på
respektive enhet. Som bas för befattningsutvecklingen
ligger verksamhetens mål.

Översyn av schemamodeller

I samverkan mellan verksamhetsområde Medicinsk vård
och Kirurgisk vård påbörjades i februari 2018 ett
gemensamt arbetet i Eksjö och Värnamo med att ta fram
förslag på ny arbetstidsmodell.
Från och med våren 2019 och hösten 2019 kommer den
nya schemamodellen
80/10/10 att provas på vissa enheter inom
Höglandssjukhuset i Eksjö och på Värnamo sjukhus,
projektet kommer att pågå under två år.
Enheter som är aktuella för 80/10/10 är dygnet runt-öppna
verksamheter och som har vårdplatser för inneliggande
vård. Målgruppen för pilotprojekt är allmänsjuksköterskor
och undersköterskor.
Modellen innebär 80 procent kliniskt arbete, 10 procent
verksamhetsutveckling
och 10 procent personlig utveckling.
Projektets målsättning är att skapa förutsättningar för ett
hållbart arbetsliv genom kompetensutvecklingsmöjligheter,
reflektionstid, förbättrade rekryteringsmöjligheter och en
attraktivare arbetsplats.
Inom ambulanssjukvården pågår arbete med att utveckla ny
schemamodell. Den nya schemamodellen innebär
framförallt lika förutsättningar för hela
ambulanssjukvården. Preliminär uppstart är första april
2019.

Hälsoinspiratörer i verksamheterna

Hälsoinspiratörer finns inom delar av verksamheten och
arbetar förebyggande med hälsofrämjande aktiviteter.

Uppdrag/mål:
Alla verksamheter följer och utvecklar schemamodeller
Framgångsfaktorer:

Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt arbete
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för att uppnå oberoende av bemanningsföretag till utgången av
2018.
Aktiviteter

Analys

Utlandsrekrytering av läkare

Utlandsrekrytering av specialistläkare pågår inom ett par
kliniker. Rekryteringarna kommer under de närmaste åren
leda till ett minskat behov av bemanningspersonal.
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Uppdrag/mål:
Gott och nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning
Uppdrag/mål:
Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), Rätt använd kompetens (RAK)
Aktiviteter

Analys

Starta projekt "När tiden får styra".

Hudkliniken arbetar med kapacitets och
produktionsplanering. Kardiologi och neurologi har påbörjat
arbetet med kapacitets och produktionsplanering.

Projekt RAK på kliniker

Pågår fortfarande arbeten på klinikerna kring RAK.
Reumatologen har startat ett projekt med uppföljande
återbesök hos sjukgymnast och arbetsterapeut, istället för
läkare, för patienter med reumatoid artrit. De är först i
Sverige med detta koncept.

Framgångsfaktorer:

Hälsa och arbetsmiljö
Uppdrag/mål:
Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och
säkerhetskulturundersökningen 2016.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Avvikelser
arbetsmiljö

Analys
Åren 2017 och 2018 har klinikerna på olika sätt arbetat
med sina resultat från mätningen av medarbetar- och
säkerhetsenkäten som genomfördes under hösten 2016.
Några av verksamhetsområdets kliniker har under 2018
genomfört mini-enkäter för att göra en mellanmätning,
dessa resultat arbetar klinikerna med.
Hösten 2019 är det återigen dags att genomföra
medarbetar-och säkerhetsenkät och nya resultat kommer
under senhösten.

Aktiviteter

Analys

Nya chefer och skyddsombud utbildas i Hälsa
och arbetsmiljö

Region Jönköpings län har under 2018 erbjudit
grundläggande arbetsmiljöutbildning, två dagar och vid fem
tillfällen. Målet är att ge nya chefer och skyddsombud
förutsättningar och kunskap för att kunna verka aktivt i
Region Jönköpings läns hälso- och arbetsmiljöarbete.
Från Medicinsk vård har sex nya chefer, sex HR-partners
och tio skyddsombud deltagit under året.
Region Jönköpings län har också under 2018 erbjudit
uppdaterande arbetsmiljöutbildning en dag och vid fyra
tillfällen.
Målet är att chefer och skyddsombud ska få ta del av
nyheter inom hälso- och arbetsmiljöområdet.
Från Medicinsk vård har nio chefer deltagit under året.

Upprätta en hälso- och arbetsmiljöplan

På vissa kliniker pågår arbete med hälso-och
arbetsmiljöplan. Under 2019 kommer samtliga kliniker att
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Aktiviteter

Analys
genomföra webbutbildningar inom hållbart hälsosamt
arbetsliv vilket också kommer att innebära uppdatering och
arbete med hälso- och arbetsmiljöplan.

Kliniker kommer att erbjudas möjlighet att
genomföra mini-enkät

Inom Medicinsk vård har tre kliniker valt att genomföra
minienkät under september 2018. Genomgång av resultat
och resultatåterföring till enheter gjordes tidigast från och
med 15 oktober. Eventuella handlingsplaner upprättas där
behov finns.
Minienkäten är frivillig och riktar sig till verksamheter som
vill följa upp genomförda åtgärder och arbeta för
förbättringar kring medarbetarskap och säkerhet.
Medarbetar- och säkerhetsenkät genomförs under hösten
2019. Mätningen är obligatorisk för verksamheterna.

Framgångsfaktorer:

Delaktiga och engagerade medarbetare
Framgångsfaktorer:

Chef och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Ledarskapsallians Medicinsk vård

En gemensam chefsdag är genomförd inom Medicinsk vård.
Tema: Tillitsbaserad ledning.

Skapa möjligheter för delat ledarskap

Verksamhetsområdet arbetar för och främjar möjligheter
för delat ledarskap där det anses lämpligt. I dag finns delat
ledarskap inom några enheter.

Nätverksträffar för chefer

Verksamhetsområdets chefer deltar i den
regionövergripande satsningen nätverk för engagerat
ledarskap. Nätverk för engagerat ledarskap är en del i
Region Jönköpings läns system för chefsstöd,
verksamhetsutveckling och ledningskommunikation. Under
nätverksträffarna delar chefer erfarenheter och reflekterar
tillsammans med chefer från andra verksamheter, vilket ger
förutsättningar för nya perspektiv, insikter och idéer.
Verksamhetsområdet bidrar också med samtalsledare som
leder och underlättar dialogen i nätverksgrupperna.
Kommunikativt ledarskap
Medicinsk vård gör en stor satsning på att sprida det
kommunikativa ledarskapet. Det är en form av
kompetensutveckling för cheferna, vilket i sin tur kan
underlätta kommunikation och förändringsprocesser inom
verksamhetsområdet.
I maj och juni 2018 genomfördes workshopar för
verksamhetsområdets ledningsgrupp, kring
kommunikationssystem och budskapsmodellen. Resterande
verktyg inom kommunikativt ledarskap presenteras på
ledningsgruppen för Medicinsk vård under våren 2019.
Samtliga ledningsgrupper inom Medicinsk vård på kliniknivå
kommer under perioden oktober 2018 till och med februari
2019 att genomföra två workshops inom kommunikativt
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Aktiviteter

Analys
ledarskap. Tillfällena riktar sig till samtliga chefer med
personalansvar.
Workshoparna leds av verksamhetsområdets
kommunikationschef och HR-chef.
Satsningen på kommunikativt ledarskap har hittills lett till
en tydligt ökad medvetenhet hos cheferna och en större
efterfrågan från dem på planerade
kommunikationsaktiviteter. Detta skapar också
förväntningar på att även högre ledning ska använda
verktygen inom kommunikativt ledarskap.
Det blir intressant att ta del av resultaten av satsningen i
den kommande medarbetar- och säkerhetsenkäten.

Framgångsfaktorer:

Lönebildning och anställningsvillkor
Uppdrag/mål:
Heltid som norm
Aktiviteter

Analys

Arbeta med att kunna erbjuda heltid vid
anställning

Arbete med heltid som norm fortsätter och det finns en
rutin som följs via Region Jönköpings läns
rekryteringsportal. HR bevakar och följer sina kliniker.
Inom Medicinsk vård har vi till stor del kunnat erbjuda
heltid till de som önskat.
Vid nyanställning erbjuds medarbetare heltid.
Att erbjuda medarbetare en möjlighet att arbeta heltid gör
det både attraktivt att stanna kvar i Region Jönköpings län
och underlättar rekrytering samt bidrar till ökad
jämställdhet.

Framgångsfaktorer:

Goda utvecklingsmöjligheter
Aktiviteter

Analys

Teamsjukskötersketjänster för erfarna
sjuksköterskor

I början av maj 2018 publicerades de första annonserna för
verksamhetsområdet där vi söker teamsjuksköterskor till
våra vårdavdelningar medicin- och geriatrikkliniken i Eksjö
och Värnamo. Målet med teamsjuksköterskor är att visa
och möjliggöra en karriärväg för sjuksköterskor för att
främja att flera vill stanna kvar i sitt yrke.
Uppdraget som teamsjuksköterska innebär att vara ett stöd
för sjuksköterskor så att verksamheten, rutiner och
patientsäkerheten fortsatt fungerar väl.
Den första teamsjuksköterskan anställdes första september
2018. Medicinsk vård har under 2018 anställt totalt elva
teamsjuksköterskor fördelat åtta i Värnamo och tre i Eksjö.
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Aktiviteter

Analys
Verksamhetsområdet fortsätter under 2019 att rekrytera
teamsjuksköterskor till vårdavdelningar medicin- och
geriatrikkliniken i Eksjö och Värnamo.

Framgångsfaktorer:

Bra och säker arbetsmiljö
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

17 479tkr

Budgetöverskott helår 2018 : 17,5 mnkr

Ekonomi i balans

Nedan beskriver de större förändringarna i
verksamhetsområdets ekonomi under 2018:
Ambulansverksamheten har erhållit tilläggsbudget med 21
mnkr
Statsbidrag har erhållits med 14,6 mnkr
Ersättningar för asylsökande och klinikfärdiga patienter har
minskat med 17,5 mnkr
Budgetavvikelsen prognostiserades i augusti till ett
budgetunderskott om 15 mnkr för helåret.
Budgetavvikelsen för året blev betydligt positivare än
prognosen. Framförallt så beror det på större
läkemedelsrabatter under december än förväntat samt
ändrad redovisningsprincip avseende läkemedelsrabatter
som i positiv riktning påverkade budgetavvikelsen med 6
mnkr. Personalkostnaderna fortsätter minska jämfört med
föregående år. Antalet anställda är 20 stycken färre i
perioden december jämfört med samma period
föregående år.
Lönekostnader
I fast pris har lönekostnaderna inklusive
bemanningspersonal minskat med 5,9 mnkr (0,4 procent)
under året jämfört med föregående år. Lönekostnaderna
har under året minskat i fast pris med 8,3 mnkr (0,6
procent) jämfört med föregående år. Antalet anställda är i
december 20 stycken färre än samma period föregående
år.
Bemanningspersonal
Kostnaden för bemanningspersonal har under året uppgått
till 20,3 mnkr (föregående år 17,9 mnkr). Kostnaden har
under året ökat med 2,4 mnkr jämfört med föregående år.
Den större ökningen (4,3 mnkr) står barn- och
ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) i Värnamo för.
Utlandsrekrytering av tre stycken läkare pågår och behovet
av bemanningspersonal inom BUMM bedöms successivt
minska framtill sommaren 2020. Även inom
hjärtsjukvården (kardiologi) anlitas bemanningspersonal.
Aktiviteter pågår för att minska beroendet av
bemanningspersonal. Bland annat så pågår
utlandsrekryteringar av läkare. Medicin- och
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
geriatrikkliniken i Eksjö har minskat kostnaden med 2 mnkr
jämfört med föregående år.
Läkemedelskostnader
Läkemedelskostnaderna har under året ökat med 19,3
mnkr (4,1 procent) jämfört föregående år. Kostnaderna
uppgår under året till 491,2 mnkr (föregående år 471,9
mnkr). Kostnadsökningen sker inom både
rekvisitionsläkemedel (12,1 mnkr) och receptläkemedel
(7,1 mnkr). Kostnaden avseende smittskyddsläkemedel för
behandling av bland annat hepatit C uppgår till 24 mnkr
(föregående år 38,4 mnkr), vilket är en minskning av
kostnaderna med 14,4 mnkr jämfört föregående år.
Framförallt beror kostnadsminskningen på ökade rabatter.
Budgetöverskottet avseende läkemedel uppgår till 13,7
mnkr.
Lab.service och röntgen
Kostnaderna i fast pris avseende lab.service har under året
ökat med 4,2 mnkr (3,2 procent) jämfört med föregående
år. Främst är det lab-prover inom kliniskkemi och
genanalyser som kostnaden har ökat. Kostnaden för
radiologi har i fast pris ökat med 2,4 mnkr (1,9 procent).
Datortomografi av hjärnan har ökat med 7 procent jämfört
med föregående år. Även magnetröntgen av hjärnan har
ökat (8 procent) jämfört med föregående år.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Samtliga enheter med budgetunderskott har upprättat en
handlingsplan för att reducera enhetens kostnader.
Åtgärderna ska uppnå helårseffekt under 2019. Under
våren 2018 infördes verksamhetsområdet en begränsning i
hur många anställda respektive enhet får vara. Modellen
har under 2018 påverkat ekonomin positivt. Cirka 8 mnkr i
minskade lönekostnader i fast pris och drygt 20 faktiska
årsarbetare färre i december 2018 jämfört med samma
månad föregående år.

Kostnad per patient införs

Pågår enligt planering, det vill säga att nu är samtliga
enheter (somatisk vård) inom verksamhetsområdet
integrerade i IT-systemet som används för uppföljning av
kostnad per patient. Nästa steg är att presentera data för
klinikerna. En plan för hur klinikerna ska involveras i arbetet
att analysera sin data med hjälp av KPP (kostnad per
patient) ska tas fram i början av 2019 och arbetet med
planen ska vara igång under första halvåret 2019.

Uppdrag/mål:
Alla verksamheter har en plan för att hålla budget i balans.
Samtliga enheter med ett budgetunderskott har fått i uppdrag att under september 2018
definiera områden där enheten ska reducera kostnaderna. Under 2019 ska åtgärderna uppnå
helårseffekt. Sammanlagt ska kostnaderna minska med 24 mnkr. Målet är att
verksamhetsområdet ska uppnå en budget i balans.
Medicinsk vård, Verksamhetsberättelse
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Inledning
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik omfattar mer än 2000
medarbetare inom 10 kliniker. Under året har länsklinik, barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
etablerats. Lokaler och installation av PET-CT och SPECT-CT är klar och bildar nu en
nuklearmedicinsk enhet.
Verksamhetsområdet når målet vad gäller tillgänglighet. Förbättringsarbete för tillgänglighet
till utredningar pågår för att individanpassa och effektivisera. Det är viktigt att tydliggöra att
patienter där beslut tagits om utredning erbjuds insatser under väntetiden. Inom diagnostiken
används sedan många år KPS. Klinisk fysiologi medverkar i pilotprojekt avseende bättre stöd
för styrning. Flödet på de psykiatriska akutmottagningarna varierar i länet, men beror till
största del på att det endast är i Jönköping som verksamheten pågår dygnet runt. Orsaksanalys
visar att det ibland tar tid innan bedömning kan slutföras, tex pga berusning. BUP-patienter
ges alltid förtur, men redovisas ej i statistiken. En positiv trend noteras under hösten vad
gäller återbesök inom medicinskt måldatum.
Svarstider klinisk fysiologi når inte den högt satta målnivån. Längre svarstider inom röntgen
beror på att distansgranskning inte har levererat. Svarstider inom patologi måste förbättras och
arbete pågår vad gäller interna processer, digitalisering och stöd av artificiell intelligens. En
pilot genomförs med Region Kalmar län avseende distansgranskning. Habiliteringscentrum
har ett ökat inflöde med efterfrågan på utredningar och livslånga habiliteringsbehov.
Deltagande i Tillsammansarbetet för både habiliteringscentrum och BUP syftar till att
utveckla arbetssätt för ett mer resurseffektivt omhändertagande. Inom
psykiatriverksamheterna, rehabiliteringsmedicin och rehabiliteringscentrum pågår arbete med
digitala vårdmöten. Uppdraget utveckling av rehabkedjan är igång med representanter från
specialistvård, vårdcentral och kommun.
Psykiatrisk vårdjour är etablerad och utökas ytterligare. Satsningen tillsammans med självvald
inläggning, trygg och säker utskrivning samt samordning av vårdplatser inom länet, förväntas
minska behovet av slutenvårdsplatser.
Utveckling av patientinflytande fortsätter. Person med egen erfarenhet, Personlig Egenerfaren
Resurs (PEER) deltar i arbetsgrupper och utvecklingsarbete. Pilotprojekt med anställning av
PEER supporter genomförs på höglandet. Flera initiativ har tagits där personer med
patienterfarenhet medverkar vid utveckling av rehabilitering och habilitering.
De psykiatriska klinikerna är långt ifrån målvärdet för individuella vårdplaner, men en tydlig
positiv trend ses i Värnamo där utvecklingsprojekt pågår. Hälsofrämjande insatser för
patienter med svår psykisk sjukdom har utvecklats i samarbete med primärvården.
Vetenskapliga publikationer är många och avspeglar en lång tradition av forskning och
utveckling. Forskningsarbetet inom området har kompletterats med FoUU-samordnarfunktion
inom psykiatrin. Extern kvalitetsgranskning via certifiering och ackreditering genomförs inom
laboratoriemedicin, röntgen, klinisk fysiologi och rehabiliteringsmedicin.
Läkemedelsdialoger genomförs med förskrivande kliniker och de vuxenpsykiatriska
klinikerna har tjänsteköp av klinisk farmaceut. Det vårdpreventiva arbetet registreras och följs
på vårdavdelningarna via Senior Alert. Diagnostikens verksamheter arbetar med
patientsäkerhetsfrågor vid arbetsmiljöronder och labbgenomgångar. Gröna korset används
som metod inom flera verksamheter för att öka riskmedvetenheten,
Arbetet med standardiserade vårdförlopp cancer är omfattande. Under årets tre sista månader
har över 90% av SVF-remisserna på röntgen bokats in inom en vecka. Processgrupp
cancerrehabilitering är etablerad.
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Från och med hösten 2018 har habiliteringsverksamheten inkluderats i samarbetet RMPO. Ett
viktigt nätverk för att följa nationella vårdriktlinjer och nationell kunskapsstyrning. Next
Generation Sequencing (NGS) finns etablerad och inom den Sydöstra sjukvårdsregionen
pågår dialoger för samverkan. Ökad användning av nationella kvalitetsregister och
jämförande databaser är i fokus. Arbetet är utmanande på grund av resursåtgång men även
vad gäller kvaliteten i jämförande data då medverkan bitvis brister.
Flera kliniker minskar resande med egen bil. Videomöten används vid veckoavstämningar på
chefsnivå och erbjuds som ett alternativ vid möten. Utmaningar avseende lokaler har fortsatt
under året och det är flera verksamheter som bedriver verksamhet med påverkad arbetsmiljö.
Registrerade synpunkter i Synergi har ökat, vilket delvis kan bero på att enskilda klagomål nu
också ska registreras i Synergi, men också för att verksamheterna uppmuntrar medarbetare att
registrera synpunkter för förbättring och lärande. Kompetensutveckling avseende
förbättringskunskap sker bla via Region Jönköpings läns e-utbildning.
Strategiska kompetensförsörjningsplaner tas successivt fram. Arbete med att förbättra
personalhälsa och öka frisknärvaro fortsätter bla genom handlingsplaner för hälsofrämjande
och attraktiva arbetsplatser. RAK pågår i verksamheterna för att hantera utmaningar inom
rekrytering av vissa professioner, men också för att förbättra tid med patient. På flera kliniker
finns det etablerad studentprocess. Samtliga chefer har erbjudits att medverka vid Regionens
nätverk för engagerat ledarskap.
Verksamhetsområdets ekonomiska avvikelse finns framförallt inom psykiatriska kliniken,
Jönköping. Handlingsplan för ekonomi i balans är framtagen och sedan halvårsskiftet ses en
positiv trend. Avvikelsen har sin främsta orsak i kostnader för bemanningsföretag samt
satsning på öppenvård. En tilläggsbudget läkemedel minskar budgetavvikelsen. Kostnaden för
bemanningsföretag minskar fortsatt för röntgen. I regionens redovisning slås det samman med
köp av distansgranskning, ett önskvärt och kostnadseffektivt arbetssätt jourtid. Kostnader för
diagnostik har ökat men så även intäkter. Beslutsstödet iGuide införs successivt för att stödja
beställare i rätt använd radiologi.
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2018-12-31

Andel

2017-12-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

4

29%

14

33%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

4

29%

10

24%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

6

42%

18

43%

Antal mätetal som
mäts

14

100%

42

100%

Redovisning för 2018 avser enbart systemmätetal. Mätetal för 2017 avser både systemmätetal och
verksamhetsområdets egna mätetal. 2017 års utfall avser dessutom område Medicinsk diagnostik och område
psykiatri och rehabilitering summerat. En jämförelse mellan åren är pga detta svår att göra men kommer
fortsättningsvis att bli enklare.

Mätetal som är uppfyllda avser faktiskt väntetid till första besök och vårdprevention. Även
medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplaner är två mätetal som under året uppnått grön
värdering. Vad gäller mätetal som är delvis uppfyllda är berör det väntetider till klinisk
fysiologi och röntgen där klinisk fysiologi har de största utmaningarna. Avtalstroheten är ett
område som förbättrats tydligt under 2018. Sjukfrånvaro värderas som delvis uppfyllt
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samtidigt som det finns en bedömning att det finns mer att göra vad gäller detta. Områden
med störst utmaningar där mätetalen ej är uppfyllda berör tillgänglighet till barnpsykiatri och
återbesök. Även det ekonomiska resultatet är negativt och där pågår arbete med
handlingsplaner
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

80

76

Mätningen avser barn- och ungdomspsykiatri samt
vuxenpsykiatri. Inom vuxenpsykiatrin är resultatet i linje
med riket som helhet. Exempel på dimensioner där länet
sticker ut positivt är helhetsintryck och delaktighet i beslut.
När det gäller barn- och ungdomspsykiatri ligger länet
bättre till än övriga riket i majoriteten av dimensionerna.

Kundtillfredsställels
e - nationell
patientenkät

Uppdrag/mål:
Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård
Aktiviteter

Analys

Genomföra utbildning i personcentrerad vård
gemensamt för verksamhetsområde kirurgi,
medicin och psykiatri, rehabilitering och
diagnostik

En del av det personcentrerade arbetssättet har tydligt
inkluderats i Tillsammans-arbetet, bl a via patientkontrakt
och SIP. Satsning på Esther-coachutbildning samt utbildning
inom personcentrerad vård sker också inom ett par kliniker.

Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

80%

80%

På totalen uppnår verksamhetsområdet måluppfyllelse för
2018. Den verksamhet som har haft svårast att hålla god
tillgänglighet under året har varit psykiatriska kliniken i
Värnamo. Arbete pågår där med att implementera remissoch bedömningsenhet för att säkra hög tillgänglighet till
första besök.

80 %

85%

På totalen uppnår verksamhetsområdet måluppfyllelse för
2018. Rehabiliteringscentrum samt psykiatriska kliniken på
Höglandet är två verksamheter som har uppvisat fina
tillgänglighetsresultat under hela året och har uppnått
målvärdet i princip varje månad.

90%

68%

Målet ej uppfyllt. Verksamheten arbetar intensivt med
registreringsrutiner och resursplanering för att kunna
erbjuda alla tid inom 30 dagar.

Faktisk väntetid till
första besök i
specialiserad vård

VO
Faktisk väntetid till
första besök alla
professioner,
exklusive läkare.
Faktisk väntetid till
besök inom barn
och
ungdomspsykiatrin

Om tillgängligheten för BUP mäts på samma sätt som för
övriga kliniker inom specialistvården, dvs med målet 80%
inom 60 dagar, hade utfallet istället varit 97%.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

29%

Målet ej uppfyllt. Åtgärdsarbete pågår i samtliga delar av
länet. I Nässjö skapas nu t ex ett utredningsteam i syfte att
utreda "i kapp" under en begränsad tid för att kapa kön. I
Värnamo har man lyckats med strategiska rekryteringar
vilket möjliggör att kunna utreda fler under 2019,
eventuellt även från andra delar av länet.

Faktisk väntetid för
utredning/behandli
ng inom barn- och
ungdomspsykiatrin
samt habiliteringen

Kösituationen för utredning var i december 278 barn.
Prioriteringar görs utifrån art samt grad av svårigheter och
lidande. Utmaningen med att ha korta väntetider till
utredning är att ett helt team med flera olika professioner
behöver vara tillgängliga när en utredning ska påbörjas. Att
rekrytera och behålla psykologer är en bidragande orsak till
denna problematik, under 2018 har 4 psykologer slutat och
endast 2 PTP-psykologer har kunnat rekryteras.
Viktigt att påtala är att barn där beslut tagits om utredning
får andra insatser i väntan på att ett utredningsteam kan
starta en utredning. När utredning startas görs den ofta
klar inom några veckor vilket ger en högre kvalitet, jämfört
med att påbörja utredning tidigt och låta den dra ut på
tiden när inte teammedlemmar finns tillgängliga.
En annan försvårande faktor är att samverkan mellan
elevhälsa och BUP inte är tydlig i och med att den
överenskommelse som finns i länet avseende
psykologutredning inför remittering till BUP ej är påskriven
av alla parter.
90%

88%

Väntetid till
undersökning inom
radiologi och klinisk
fysiologi

Generellt bra väntetider inom röntgen. Där vi ibland brister
är inom mammografi och MR. Inom båda dessa delar finns
handlingsplaner som förväntas minska väntetiderna
ytterligare under 2019.
Fortsatt högt remissinflöde inom klinisk fysiologi.
Utmaningarna ligger framförallt i att klara målet för
Värnamo och Eksjö vad gäller volymmetoderna UKG och
arbetsprover.

90%

76%

Fått hjälp och
lämnat
akutmottagningen
inom 4 timmar

Psykiatriska kliniken i Eksjö har legat stabilt över 90 %
under hela 2018. I Jönköping har resultatet pendlat mellan
62 och 84 % under året. Dock skiljer sig arbetssätt och
öppettider åt i Eksjö jämfört med Jönköping, vilket man
behöver ha i beaktande vid jämförelse över länet.
Vid orsaksanalys konstateras att det ofta tar tid innan
bedömning kan utföras pga medicinska skäl, t ex vid
berusning. På kvällar och helger registreras även akuta
BUP-patienter på vuxenpsykiatriska akutmottagningen i
Jönköping - dessa ges alltid förtur, vilket ger en negativ
påverkan på väntetiden för vuxna (BUP-patienter syns inte
i denna statistik).

90%
Genomförda
återbesök inom
medicinskt
måldatum

71%

Flertalet av verksamhetsområdets kliniker har pågående
arbeten/utbildningsinsatser kring förändrade arbetssätt,
inte minst vad gäller administrativa rutiner som har
identifierats som en orsak till det låga resultatet. En tydligt
positiv trend noteras under hösten, det kommer dock dröja
ytterligare ett litet tag innan den fulla effekten av insatta
åtgärder kan ses eftersom mätningen görs först när det
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
faktiska återbesöket har skett.

VO
Genomförda
återbesök inom
medicinskt
måldatum alla
professioner,
exklusive läkare.

90 %

94%

Samtliga kliniker inom verksamhetsområdet uppnår
målvärdet eller näst intill, och har gjort så under större
delen av året.

VO
Svarstid inom klinisk
fysiologi

90 %

69,1 %

Målet 48 timmar är ett högt satt mål. Nu när nya nuklear
har kommit igång med sin produktion förväntas klinisk
fysiologi på lång sikt närma sig målet. Produktionsplanen
för 2019 ser positiv ut, tack vare bra bemanning.

VO
Svarstider inom
röntgen

90%

54,2%

Framförallt konventionell röntgen som ligger dåligt med
våra svarstider, men även MR i december månad. TMC har
inte haft kapacitet nog att ta sin del av
distansgranskningen under delar av hösten.
Sammanfattning 2018: ligger generellt bra till vad gäller
ultraljud och CT, men sämre på konventionell röntgen och
MR. Inga problem på mammografi och angio.
Försöker olika lösningar på detta, exempelvis att låta våra
redan bokade hyrläkare skriva på elektiva fall kvällstid, att
låta alla ordinarie radiologer i tjänst få ett beting att skriva
på per dag. Testet har fallit väl ut i Eksjö. Information
spridd till områdeschefer läkare Ryhov och Värnamo.

VO
Svarstider inom
laboratoriemedicin

95%

79,6%

Tidigare under året har det varit en hel del problem med
automationsbanan samt de två rutinkemiinstrumenten på
Ryhov. Problemen med automationen är för tillfället lösta
och ett ersättningsinstrument för den ena instrumentet är
installerat. Det syns som förbättrade svarstider.
Tillsammans med leverantören av automationen pågår ett
arbete för att se om svarstiderna kan optimeras.

VO
Svarstider inom
patologi

90 %

24 %

Fortsatt svårt att nå målsättningen att 90 % av antalet
histopatologiska analyser ska besvaras inom 10
kalenderdagar. Efter sommaren är dock svarstiderna
kortare än under våren. Fortsatta aktiviteter pågår för att
fortsätta korta svarstiderna och exempel är förbättrade
labbflöden, schemaläggning, kompetensutveckling samt
ökat samarbete inom sydöstra sjukvårdsregionen.
Värt att notera är att 83 % besvaras inom 15 arbetsdagar.

Aktiviteter

Analys

Förbättringsarbete för att öka
tillgängligheten/svarstider.

Klinisk fysiologi har under året varit pilot för att testa ett
Astrada-verktyg för kapacitets- och produktionsstyrning.
Beslut har nu fattats att verksamheten fortsätter använda
verktyget under 2019.
Flera åtgärder för att förbättra tillgänglighet och
produktivitet pågår inom övriga verksamheter, såsom ökad
användning av gruppbehandling, åtgärder inom RAK inom
områden med resursbrist etc.
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Uppdrag/mål:
Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling av e-hälsotjänster och
digitala arbetsprocesser.

Inom psykiatriverksamheterna, Rehabiliteringsmedicin samt
Rehabiliteringscentrum pågår arbete i olika utsträckning
med digitala vårdmöten.
Inom verksamhetsområdet finns behov och efterfrågan
avseende ett godkänt och spridningsbart stöd för effektiva
digitala vårdmöten, främst mellan patient och behandlare. I
november gavs klartecken för att länets psykiatriska kliniker
får delta i pilottester av Cosmic e-visit. Beräknas starta upp
våren 2019.
Inom röntgen har arbetet med att anpassa och testa
beslutsstödet iGuide ytterligare spridits. Inom patologi och
röntgen sker vidareutveckling av digital bildgranskning.
Inom samtliga verksamheter sker kontinuerlig utveckling av
informationen på 1177.

Uppdrag/mål:
Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete med att utveckla jämlik
rehabilitering utifrån patienternas behov, i
såväl primärvård som specialistvård.

Uppdraget kring utveckling av rehabkedjan är igång.
Arbetet har kommit att delas in i två delprojekt, där
representanter från specialistvård, vårdcentral och
kommun deltar. För tillfället pågår planering av fortsättning
på båda dessa delprojekt för 2019, då man går in i nästa fas
av arbetet.

Uppdrag/mål:
Jämlik psykiatrisk vård
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete med prioriterade
utvecklingsområden inom "Jämlik psykiatrisk
vård"

Ledningsansvaret för flertalet av deluppdragen ligger nu i
linjeorganisationen, med gemensam uppföljning inom
Ledningsutskott psykiatri. Arbetet genomförs planenligt,
men med viss fördröjning i några av deluppdragen. Flera
deluppdrag har fått uppdragsbeskrivningarna reviderade
med förtydligande om att arbetet ske resultera i minskat
behov av psykiatrisk slutenvård. Samtliga kliniska
programområden har startats upp. Mallar och annat stöd är
under uppbyggnad. FoUU-råd är under bildande och
samordnare har tillträtt i september.

Uppdrag/mål:
Fortsatt utveckling av patient- och närståendeinflytande
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling av patient- och
närståendeinflytande inom psykiatrin

Flertal åtgärder pågår, t ex:
- Utvärdering och utveckling av Peer-funktion i
arbetsgrupper och utvecklingsarbete (Peer: person med
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Aktiviteter

Analys
egen erfarenhet av psykisk ohälsa som resurs)
- Pilotprojekt ”Peer Support” (projektanställa person med
egen erfarenhet av psykisk ohälsa som resurs)
- Utarbetande av s k Inflytandeplaner för förstärkt
brukarsamverkan på flera nivåer inom specialistpsykiatrin
- Införa och pröva en modell för brukarstyrd inläggning

Uppdrag/mål:
Etablering av teambaserad obesitasenhet
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av pilotprojektet för en etablering
av teambaserad obesitasenhet

Projektet visar hög patientnöjdhet. Sammanlagt 12
patienter och ett antal närstående har deltagit. Under
november diskuterar projektgruppen hur fortsatt arbete
ska se ut.

Uppdrag/mål:
Fortsatt utveckling av en rehabiliteringsmedicinsk dagrehabilitering på tre platser
i länet
Aktiviteter

Analys

Fortsatt införande enligt plan av
dagrehabilitering

Dagrehabilitering finns nu enligt plan på tre platser i länet.
Jönköping, Nässjö och Värnamo. Det som återstår är
logoped- och psykologkompetens framförallt i Värnamo. Vi
behöver delar av tjänst och är därför beroende av
samarbetspartner för att få till denna kompetens.

Uppdrag/mål:
Säkerställa dokumenterade individuella vårdplaner.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Vårdplan

80%

21%

Verksamhetsområdet är långt ifrån målvärdet, men en
tydligt positiv trend ses på psykiatriska kliniken i Värnamo
där man arbetat intensivt med vårdplaner under året. De
åtgärder som testats där, bl a införande av så kallade
vårdplans-coacher, har resulterat i att utfallet har
förbättrats stadigt från 17 % i januari till 41 % i december.
Förberedande arbete har gjorts för att man nu under 2019
ska kunna implementera de nya arbetssätten även på
övriga kliniker i länet.

Uppdrag/mål:
Säkerställa att en aktuell Samordnad Individuell Plan (SIP) finns för patienter med
behov av samordning mellan flera aktörer.
Aktiviteter

Analys

Säkerställa att en aktuell Samordnad
Individuell Plan (SIP) finns för patienter med
behov av samordning mellan flera aktörer.

SIP-utbildningar har genomförts, rutiner finns, test av
möjlighet att använda Esther SIM-lab för att träna
vårdsamordning kommer att genomföras.
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Uppdrag/mål:
Öka samverkan med patienter, närstående och vårdgrannar/remittenter.
Aktiviteter

Analys

Utveckla samverkan med patienter,
närstående och vårdgrannar/remittenter för
utveckling av effektiva vårdflöden och
personcentrerade arbetssätt

Flera initiativ har tagits och ska tas, t ex inom
Rehabiliteringscentrum där personer med
patienterfarenhet medverkar vid utveckling av
rehabiliteringen. Dialoger med patientföreningar är också
en prioriterad åtgärd som är aktiv.
Inom Habiliteringscentrum är målet satt att varje enhet ska
utforma och genomföra minst ett utvecklingsarbete med
brukarinvolvering.
Inom psykiatrin pågår flertalet initiativ för att stärka
patient- och närståendeinflytandet. Inom flertalet
verksamheter sker även kontinuerliga kund/remittentdialoger, för att synliggöra behov av
utveckling/förändrade arbetssätt/service.

Framgångsfaktorer:

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från
sjukhuset

Rutiner finns, uppföljning via datatuttag (antal SIP,
utskrivningsklara kvar på sjukhuset) samt en första
kvalitetsgranskning av SIP.

Uppdrag/mål:
Kroniska sjukdomar
Uppdrag/mål:
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom
Aktiviteter

Analys

Fortsatt spridningsarbete inom hela länet i
samverkan mellan den specialiserade
psykiatriska vården, primärvården och
kommunen utifrån lärdomarna i
pilotprojektet 2016-2017

Hälsofrämjande insatser erbjuds men omfattning liksom
målgrupp varierar över länet.
I december beslutade ledningsutskott psykiatri om en
sammanställning med förslag på fortsatt arbete och
uppföljning.

Utveckla arbetssätt för att upprättade
hälsoplaner, hälsofrämjande insatser,
samordnade vårdplaneringar

Aktiviteter pågår i delar av verksamheten, struktur för att
följa spridningsarbetet finns.
Strategigrupp psykiatri missbruk är styrgrupp men arbetet
bör även följas i ledningsutskott psykiatri med fokus på
specialistpsykiatrin.

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Verksamhetsberättelse

539

12(38)

Uppdrag/mål:
Utveckling av palliativ vård i samverkan
Aktiviteter

Analys

Medverkar i Region Jönköpings läns arbete
med en utveckling av den palliativa vården,
särskilt med fokus på rehabilitering.

Uppdraget kring utveckling av rehabkedjan är igång.
Arbetet har kommit att delas in i två delprojekt, där
representanter från specialistvård, vårdcentral och
kommun deltar. För tillfället pågår planering av fortsättning
på båda dessa delprojekt för 2019, då man går in i nästa fas
av arbetet.

Uppdrag/mål:
Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av
rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning
Aktiviteter

Analys

Medverkar i Region Jönköpings läns arbete
med en utveckling av rehabiliteringskedjan.

Uppdraget kring utveckling av rehabkedjan är igång.
Arbetet har kommit att delas in i två delprojekt, där
representanter från specialistvård, vårdcentral och
kommun deltar. För tillfället pågår planering av fortsättning
på båda dessa delprojekt för 2019, då man går in i nästa fas
av arbetet.
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Perspektiv:

Process och produktion
Verksamhetsmått
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Utfall 2018

Antal läkarbesök

Utfall 2017

Förändring
antal

Förändring %

35 634

35 507

127

0,4%

187 727

181 998

5 729

3,1%

138,75

147,22

-8,47

-5,8%

Vårdtillfällen

4 143

4 281

-138

-3,2%

Vårdtid dagar

44 898

45 938

-1 040

-2,3%

Antal besök annan personalkategori
Disponibla vårdplatser

Antal läkarbesök har ökat marginellt med 0,4 % mellan åren 2017 och 2018. Målsättningen är
att läkarbesöken ska öka vilket också är en utmaning fortsättningsvis. Antal besök annan
personalkategori har ökat med 3,1%. Ökningen finns inom flera kliniker och tänkbar slutsats
av detta är att arbetet med RAK, och mer teambaserade möten, har varit framgångsrikt.
Disponibla vårdplatser har minskat dels som en effekt av tillfälliga neddragningar under
sommaren men också som en del av strategin att gå mot minskad slutenvård och ökad
öppenvård samt mobila lösningar. Vårdtillfällen och vårdtid har också minskat vilket också är
i enlighet med målsättningarna.
Strategiska mål:

Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra
folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Minska uteblivna besök/sena återbud
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Andel uteblivna
besök/sena återbud

12

12,5 %

Flera aktiviteter har testats under året, dock med ganska
blygsam effekt. Planering och dialog pågår i nuläget, dels
kring hur arbetet ska utvecklas vidare under 2019, och dels
vad som vore en rimlig målsättning för psykiatrin i länet
när det gäller uteblivna besök och sena återbud.
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Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Aktiviteter

Analys

Förbättra kapacitets- och produktionsstyrning
samt arbeta med behovsanpassade scheman.

Laboratoriemedicin:
Ej påbörjat. Alla resurser av denna typ läggs på
självkostnadskalkylering
Radiologi:
Arbetet är en viktig del i den kontinuerliga styrningen av
kliniken och utgör ett viktigt planeringsunderlag. Arbetet
fortsätter med förbättringsåtgärder.
Klinisk fysiologi:
Under året har klinisk fysiologi deltagit i ett pilotprojekt
med IT- stödet Astrada. Därefter kan utvärdering ske kring
fortsatt arbete. Prioriterat är att lyckas med styrningen i
KPS arbetet.

Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Delaktighet vid utveckling av samt införande
och följsamhet till relevanta nationella
vårdprogram

Arbete pågår inom samtliga verksamheter, ofta i nära
samverkan med etablerade arbetsgrupper inom den
Sydöstra sjukvårdsregionen. Remisshanteringen av
nya/reviderade vårdprogram har under året utvecklats,
men kan förbättras ytterligare. Utvecklingsarbete kopplas
även till "Kunskapsstyrning" resp "Rehabkedjan" inom
Tillsammans-arbetet.

Uppdrag/mål:
Läkemedelsanvändning
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Förskrivning
läkemedel: Antal
genomförda
läkemedelsdialoger

5

4

Läkemedelsdialoger har genomförts gemensamt för länets
vuxenpsykiatriska kliniker samt enskilt med Barn- och
ungdomsmedicinska kliniken. Rehabmedicin har ej
prioriterats under 2018.

Aktiviteter

Analys

Genomföra läkemedelsdialoger

Förnyat initiativ tillsammans med Läkemedelskommittén
för att under 2018 etablera läkemedelsdialoger.
Tjänsteköp av klinisk farmaceut som en resurs för länets
psykiatriska kliniker under 2017-2018. Beslut om fortsatt
satsning på denna kompetens under 2019.

Följa medicinsk utveckling som nationella

Läkemedelsdialoger har genomförts på samtliga

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Verksamhetsberättelse

542

15(38)

Aktiviteter

Analys

riktlinjer och ordnat införande av läkemedel

psykiatriska kliniker. Rehabiliteringsmedicin har ej varit
prioriterad under 2018.

Fortsatt utveckling och uppföljning av arbetet
med kliniska farmaceuter inom psykiatrisk
vård.

Ledningsutskott psykiatri, beslutade i december hur
resursen ska fördelas.
Dialog förs med områdeschefen för klinisk
farmaci/läkemedelsförsörjning.

Uppdrag/mål:
Fortsätta arbetet med att gå från slutenvård till öppen vård
Aktiviteter

Analys

Ingår som deluppdrag i satsningen för jämlik
psykiatrisk vård

Fortsätta arbetet med att gå från slutenvård till öppenvård
Ingår i satsningen Jämlik psykiatrisk vård.

Minskad slutenvård

Utveckling av mobila team pågår i alla tre länsdelarna.
Höglandet har plan för minskning av vårdplatser. Värnamo
har svårt att rekrytera personal och kan i nuläget inte utöka
öppettiden för de mobila teamen. Uppdrag finns för
psykiatriska kliniken i Jönköping att minska behovet av
slutenvård motsvarande en vårdavdelning. Detta är en del
av klinikens handlingsplan för ekonomi i balans.

Uppdrag/mål:
Fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun
Aktiviteter

Analys

Utveckla samarbetet samt rutiner för direkt
konsultation primärvård – specialistpsykiatri.

Omvärldsanalys och kunskapsinhämtning har genomförts
via studier av beprövade angreppssätt för att utveckla
integrerad samverkan mellan primärvård och
specialistpsykiatri. Under hösten har planering och
erfarenhetsutbyte inom ramen för SKLs satsning fortsatt,
med målet att anpassa och pröva arbetssätt utifrån Region
Jönköpings läns förutsättningar och kontext. Planering
pågår för test av pilot inom höglandet med start under
tertial 1 2019. Angeläget med rekrytering av en operativt
ansvarig för att leda och samordna arbetet.

Uppdrag/mål:
Optimal användning av rättspsykiatriska vårdplatser i Vadstena
Aktiviteter

Analys

Omlokalisering av patienter som idag vårdas
på annan ort till Vadstena.

Arbetet pågår men hänsyn måste tas till varje enskild
individ.
Vadstena har ej kunnat tillhandahålla platser enligt avtal
pga problem med försenad byggnation. Med anledning av
detta kommer också en ekonomisk analys att genomföras.
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Uppdrag/mål:
Habiliteringens lokaler i Värnamo
Aktiviteter

Analys

Översyn och arbete pågår med plan för hela
habiliteringens verksamhet

Samtal och presentation av habiliteringscentrums behov
har pågått under året. Flera olika behov finns presenterat:
1. Syncentralen i behov av nya lokaler. Flera förslag har
presenterats men ännu inget accepterat. Regionfastigheter
letar nya förslag. Syncentralen bör helst samordnas i lokaler
med all övrig habiliteringsverksamhet. I andra hand
tillsammans med en eller flera delar av
habiliteringscentrum.
2. Trångboddhet i hus M4 och behov av ny entré och
reception
3. Lokalerna i Värnamo orsakar sedan många år brister i
arbetsmiljö och patientsäkerhet. Plan finns för att flytta till
lokaler i hus 09 när det är renoverat.

Uppdrag/mål:
Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende
Aktiviteter

Analys

Enhet för omhändertagande av berusade
personer etableras (Tillnyktringsenhet TNE)

Om nuvarande planering håller kan enheten
förhoppningsvis starta under 1:kvartalet 2019.

Integrerad beroendemottagning

Arbetsgruppen är pausad men nu väcks frågan på nytt. De
uppdragbeskrivningar som finns behöver förtydligas.
Punkten kommer att tas upp på nytt i strategigrupp
psykiatri missbruk.

Uppdrag/mål:
Fortsatt utveckling avseende en samlad och strukturerad kunskapsbas för
rehabilitering
Aktiviteter

Analys

Åtgärder kopplas till uppdraget "Jämlik
rehabilitering"

Detta uppdrag har bedömts vara en del av ett parallellt
uppdrag från Region Jönköpings län - se uppdrag "Jämlik
rehabilitering - fortsatt utveckling".

Uppdrag/mål:
Inom habiliteringsverksamheten tillgodose de ökade behov som är effekten av en
förbättrad överlevnad som i sin tur beror på den medicinska utvecklingen.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt resurs- och kompetensförstärkning
samt processutveckling för att tillgodose
behov.

Varje enhetschef har utifrån sitt verksamhetsuppdrag fått
möjlighet att prioritera inom vilka områden och vilka
professionsgrupper man har störst behov av. Prioriterade
patientgrupper är "överlevarna" samt barn och unga med
autism, men resurserna har kommit samtliga målgrupper
till del, både barn och vuxna. Flertalet anställda har kunnat
rekryteras, men samtidigt är personalomsättningen hög.
Bedömningen är dock att fler patienter och grupper får del
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Aktiviteter

Analys
av resurserna än tidigare.

Uppdrag/mål:
Bevaka och säkerställa att information och fakta inom diagnostiken blir tillgänglig i
relevanta kunskapsstöd.
Aktiviteter

Analys

Åtgärder ska kopplas till pågående arbete
inom kunskapsstyrning och Fakta-arbetet.

Ett kontinuerligt arbete sker genom bl a dialog med Faktagrupper, i remissrundor av nya/reviderade vårdprogram
etc. Inom Region Jönköpings läns arbete med den nya
vårdgivarportalen sker dessutom en genomgång,
uppdatering och borttagning av riktlinjer och anvisningar.

Uppdrag/mål:
Ökad samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen avseende medicinsk diagnostik.
Aktiviteter

Analys

Nyttja och vidareutveckla de möjligheter som
tekniken erbjuder för att underlätta
fortbildning samt ett ökat samarbete inom
sydöstra sjukvårdsregionen.

Klinisk Fysiologi
Arbete har under hösten påbörjats inom RMPO i form av
ett utredningsuppdrag för DT kranskärl inom regionen
enligt internationella och nationella riktlinjer. Ett flertal
möten har med framgång hållits utan bilresande medelst
videokonferenser. Arbetet kommer fortgå under 2019.
Laboratoriemedicin
Arbetet fortsätter med att införa digital patologi.
Next Generation Sequencing (NGS)-teknik finns etablerad i
verksamheten och inom den Sydöstra sjukvårdsregionen
pågår dialoger inom arbets- och ledningsgrupper avseende
samverkan kring resurser och kompetens. Exempelvis pågår
planering för en gemensam NGS-upphandling.
Transfusionsmedicin har installerat ny teknik som innebär
högre automation av komponentberedning. Samma teknik
finns även i Linköping och man drar nytta av regional
samverkan.
Fortsatt arbete med uppkoppling av patientnära
analysinstrument (PNA) för att minska manuella moment
för vården samt för att öka patientsäkerheten.
Delaktiga i ett projekt för elektroniska remisser till
Linköping.
Röntgen
Tillsammans med sjukhusfysik har en utveckling av
webbutbildningar i strålsäkerhet och MR-säkerhet skett.
Remissflödet inom den Sydöstra sjukvårdsregionen
fungerar nu inom PET-CT.
Under 2019 påbörjas CT- hjärnangiografier för att patienter
ska slippa åka till Linköping för undersökningen. Detta har
möjliggjorts via en ny teknisk lösning inom den Sydöstra
sjukvårdsregionen.
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Uppdrag/mål:
Effektivisering av processen för neuropsykiatriska utredningar för snabbare,
effektivare handläggning, diagnos, behandling
Aktiviteter

Analys

Effektivisering av processen för
neuropsykiatriska utredningar för snabbare,
effektivare handläggning, diagnos, behandling

Inom vuxenpsykiatri (VUP) och barn- och ungdomspsykiatri
(BUP) har kliniskt programområde neuropsykiatri nya s k
programområdesledare. Formering av programgrupper
pågår och ett prioriterat område är att förnya arbete kring
effektivisering av utredning och behandling med fokus på
främst innehåll, RAK och ledtider. De är i början av sitt
arbete. De kommer också att samordna sig med den
nationella nivån av kunskapsstyrning där vård- och
insatsprogram (s k VIP) tas fram efter inventering av
befintliga rutiner/riktlinjer.
Inom Habiliteringen och BUP har ett samverkansprojekt
inletts med Barnhälsovården för att förbättra samarbetet
kring och stödet till barn med neuropsykiatriska
frågeställningar/diagnoser.

Uppdrag/mål:
Fortsatt utveckling av länsgemensamma arbetssätt och processutveckling.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling av länsgemensamma
arbetssätt i samverkan med vårdgrannar och
patienter, för en jämlik vård vad gäller
tillgänglighet, diagnostik och behandling.

Inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt
vuxenpsykiatrin har arbetet kring de s k kliniska
programområdena utvecklats. En viktig uppgift för varje
grupp är att utarbeta länsövergripande arbetssätt som
sedan verksamheten har att implementera. Tydlig koppling
till de nationella programområdena inom psykisk hälsa. I
bildandet av länskliniken BUP har arbetet med den
upprättade handlingsplanen fortsatt.
Inom Laboratoriemedicin, Röntgen, Klinisk fysiologi samt
Rehabiliteringsmedicin fortsätter länssamverkan och
utvecklingsarbetet enligt plan. Verksamheternas
certifierings- alt ackrediterings-arbete är en stor
framgångsfaktor i detta.
Inom Rehabiliteringscentrum har länsövergripande
nätverksträffar genomförts med fokus på att fortsätta
utvecklingen av fler länsgemensamma arbetssätt.

Framgångsfaktorer:

God cancervård
Uppdrag/mål:
Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna.
Aktiviteter

Analys

Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp. Utmaning
att följa upp ledtider inom diagnostiken.
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Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp cancer
Aktiviteter

Analys

Fortsatt medverkan i arbetet med att
förbättra processer inom cancerutredning,
behandling och rehabilitering.

Laboratoriemedicin
Deltagande i olika grupper, lokalt, regionalt samt nationellt.
Egna mätningar gällande ledtider. Arbete pågår med
ledtidsrapportering inom patologiprocessen till SKL, där
Region Jönköpings län är en av de nationella piloterna.
Klinisk fysiologi
Uppnår målet: medelsvarstid 7 dagar, som fr o m 2019 följs
upp som ett internt kvalitetsmått.
Röntgen
Under årets tre sista månader har över 90% av SVFremisserna bokats in på tider inom en vecka. Även god
måluppfyllelse till utlovade svarstider.
Stort och varierande inflöde av SVF-remisser under året, där
bokningsscheman justeras löpande för att hålla utlovade
svarstider.
Fortsatt inflöde av en del remisser som är felaktigt märkta
med SVF. Följs upp kontinuerligt med berörda remittenter
och andelen har minskat något.
Inom SVF-bröstcancer det under året skett ett förtydligande
av inklusionskriterier i SVF- och Fakta-dokument, vilket
inneburit att inflödet minskat något. Fortsatt för lång
väntetid till undersökning och behov av fortsatt justering
kan finnas.
En generell utmaning inom diagnostikverksamheterna är
SVF-styrgruppens önskemål om att kunna följa upp ledtider
per SVF-förlopp. Förslag på en förbättrad lösning i ROS
finns, men är ej beslutad

Uppdrag/mål:
Installation av PET-CT på Ryhov
Aktiviteter

Analys

Samordning av nuklearmedicinsk verksamhet
på Ryhov för PET-CT- samt SPECT-CTundersökning.

Under hösten 2018 slutfördes ombyggnad av lokaler samt
installation av PET-CT-utrustningen. Första PET-CTundersökningarna genomfördes vecka 35. I ett
övergångsskede kommer det ”hämtats hem” remisser från
Linköpings väntelista på patienter tillhörande Region
Jönköpings län. Remiss-inflöde från Jönköpings län
implementerades under senare delen av 2018, vilket
förhoppningsvis ska medföra en minskning av väntetiden
för länets patienter.
Under hösten installerades samt driftsattes även de båda
SPECT-CT-utrustningarna och successivt förflyttning av den
befintliga verksamheten från klinfys till plan 3 äger nu rum.

Uppdrag/mål:
Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Cancerpreventionsplan

Verksamhetsområdet fokuserar särskilt på följande
områden:
- pilotprojekt för en etablering av en teambaserad
obesitasenhet
- utveckling av arbetssätt för att upprätta hälsoplaner samt
genomföra hälsofrämjande insatser för att förbättra den
somatiska hälsan för personer med psykisk sjukdom

Uppdrag/mål:
Cancerrehabilitering
Aktiviteter

Analys

Processgrupp cancerrehabilitering arbetar
vidare med att utveckla en trygg
personcentrerad, behovsinriktad och
resurseffektiv rehabilitering av hög kvalitet.

- Dialog har ägt rum med utvecklingschefer
- Förutsättning för fysisk aktivitet, samarbete sektion
Folkhälsa och Smålandsidrotten. Planering utbildning F&S
personal/patienter.
- Samordning cancer RJL (inom ramen för Tillsammansarbetet)
- Redovisning patientintervjuer hematologi
- Medverkan Tjänstedesign, Rehabkedjan/Rehabplan

Kompetensnätverk inom cancerrehabilitering
för snabbare spridning av kunskap,
erfarenheter och arbetssätt ska etableras.

- Kontinuerlig uppdatering kompetensnätverk intranätet
- Inventering av information till vården
- Spridning av goda exempel på information till vården

Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

100 %

Verksamhetsområdets vårdavdelningar som följer och
registrerar detta i Senior Alert, når det uppsatta målet. Fler
verksamheter behöver dock säkra rutinen för registrering i
Senior Alert.

Vårdprevention

Definition:
"Andel riskpatienter som efter bedömning i Senior Alert,
erhållit förebyggande åtgärd (inom fall, nutrition och
trycksår)"

Aktiviteter

Analys

Fortsatt utvecklingsarbete, t ex genom
egenkontroller av patientsäkerheten vid
dialoger och ronder, samt utveckling av

Inom diagnostikens verksamheter har
patientsäkerhetsfrågor fortsatt att ingå i t ex
arbetsmiljöronderna och labbgenomgångar etc. Gröna
korset används som en metod inom flera verksamheter för
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Aktiviteter

Analys

arbetssätt för riskhantering

att bl a öka riskmedvetenheten, men det finns alltjämt flera
enheter/avdelningar som ännu inte har prövat metodiken.
Arbete pågår tillsammans med Chefläkar- och
patientsäkerhetsenheten för att sprida information och
goda exempel.
Ytterligare ett exempel på utvecklingsarbete som initieras
tack vare egenkontroller, är Barn- och ungdomspsykiatriska
kliniken som via systematisk journalgranskning kan följa
upp huruvida medarbetare följer vårdprogrammet för
depression.

Uppdrag/mål:
Fortsatt arbete med markörbaserad journalgranskning (MJG) inom psykiatrin.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete med markörbaserad
journalgranskning (MJG) inom psykiatrin.

Arbetet fortlöper och kommer att fortsätta till 2020 då
metoden ska utvärderas. De första nationella resultaten
finns presenterade där vi ligger under riksvärdet för skador
och vårdskador.

Strategiska mål:

Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

Rätt beteende - avtal
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

89%

Efter analys av utfallet och sammanställning av
leverantörer som faller ut utan avtal har kontakt tagits
med verksamhetsstöd och service. De har gått igenom
listan och påbörjat rättning av det som kunnat identifieras
som felaktiga utfall. Detta medför att utfallet stiger i
december till 89% vilket är nära måluppfyllelse. Fortsatt
dialog med inköp kring rättningar i register samt fortsatt
fokus på upphandlingar bedöms medföra att målet på 90 %
kan nås inom kort.

Avtalstrohet inköp

Aktiviteter

Analys

Kontinuerlig dialog med inköp samt
upprättande av avtal där behov finns.

Avtalstroheten följs kontinuerligt och flertalet kliniker har
arbetssätt för att säkra att avtal finns och är aktuella.
Problem som återkommer är att kopplingen mellan
avtalsdatabasen och fakturadatabasen hela tiden behöver
ses över och justeras. Exempelvis kan en avtalsleverantör
byta organisationsnummer vilket då måste justeras i
avtalsdatabasen. Här finns en förbättringspotential i
kontakterna med inköp. Processer finns för kontinuerlig
bevakning av avtal via avtalskatalogen och ansvariga i
verksamheten får därmed signal om att avtal behöver sägas
upp eller förnyas.
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Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-10 %

20,1 %

Ökningen för 2018 är 20,1 % jämfört med föregående år.
Förändringen varierar mellan kliniker och vissa har minskat
resande med egen bil medan andra har ökat betydligt.
Uppföljning på individnivå har genomförts av kliniker och
förväntas ge resultat. Generellt sett rekommenderas alltid
att använda sig av poolbil eller resfria möten. Ur ett
logistiskt perspektiv är resa med egen bil ibland att
föredra.

-10 %

3,1 %

Flera av klinikerna inom området är länskliniker vilket
innebär att resandet i vissa fall blir en naturlig del av
verksamheten. Generellt sett rekommenderas resfria
möten men möten där medarbetare träffas fysiskt är också
viktiga.
Fortsatt dialog kring orsaker och handlingsplan för att
minska resandet kommer att tas upp vid interna dialoger
och ledningsmöten. Flera kliniker har utlokaliserade
poolbilar vilka inte inkluderas i statistiken för mätetalet.
Uppföljning av detta finns dock och mer analys kommer att
ske.

Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)

Tjänsteresor, antal
km poolbil (korttid)

Aktiviteter

Analys

Internutbildning i digital mötesteknik för att
minska resandet.

Videomöten används regelbundet vid veckoavstämningar
på chefsnivå i länet. Video erbjuds som regel som alternativ
vid möten för att minska behov av resande.
Videoutrustning i konferensrum och kontor uppgraderas
och mobila videolösningar är inskaffade.

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Kontinuerlig uppföljning sker avseende resor med bil, egen
bil och poolbil.
Resfria möten tillämpas där det är möjligt vilket bedöms
kunna medföra minskat resande på sikt. Flertalet av
klinikerna inom området är länskliniker vilket innebär att
det finns ett behov av resor för att samordna i länet.
Bedömningen är att samordningsbehovet är störst för
nybildade länskliniker och därefter kan minska successivt.
Inga flygresor inom landet söder om Sundsvall. Ev undantag
om det rör anslutningsflyg för utlandsresa.
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Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i
produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Aktiviteter

Analys

Särskilt farliga kemiska produkter
(utfasningsprodukter) inom
Laboratoriemedicin ska inte öka

Förändringar i klassificering av kemikalier i reagens, samt
leverantörernas förändringar i sammansättningar av
reagens och kit gör att vi inte alltid kan fasa ut eller undvika
vissa kemiska produkter. Under 2018 har stort arbete
genomförts i att starta upp riskbedömning av befintliga
kemikalier. Det har lett till att även avfallsfrågan
aktualiserats och flera förändringar som lett till
förbättringar har gjorts och/eller setts över. På så sätt har
kliniken minskat sin miljöpåverkan och samtidigt blivit mer
uppmärksam på dessa delar. En hög medvetenhet hos
personalen finns kring detta.

Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Detta uppdrag tangerar ett parallellt regionövergripande uppdrag samt mätetal och aktiviteter
kopplade till detta, var god se information i Uppdrag/mål ”Läkemedelsanvändning” under
kapitlet Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård.
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning i samverkan
Aktiviteter

Analys

Aktivt utvecklingsarbete i en stimulerande
förbättringsmiljö i processgrupper/
team/mikrosystem inom samtliga enheter

Mycket arbete pågår, t ex:
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
Bildandet av en länsgemensam Barn-och
ungdomspsykiatrisk klinik är i sig en stor
förbättringsprocess. Flera förbättringsgrupper inom ramen
för ”Jämlik psykiatriskt vård” och de statliga
bidragsområdena, Faktagruppsarbete etc. Vidare pågår ett
nationellt projekt med Barnahus.
Vuxenpsykiatriska klinikerna
Fortsatt fokus på flertalet utvecklingsinsatser inom ”Jämlik
psykiatrisk vård”. Personcentrerad vård med stöd av Esther
förbättringscoacher steg I-II utförs inom flera enheter.
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Utvecklingsarbeten pågår i diagnosspecifika
processområden, men även inom utvecklingsgrupper och
professionsgrupper. CARF-ackrediteringen skapar
systematik och struktur i detta arbete.
Rehabiliteringscentrum
Utvecklingsdagar för alla medarbetare har genomförts
under året där bl a förbättringskunskap var en del. Ett antal
projekt, klinikövergripande arbeten och tvärprofessionella
sammankomster har ägt rum inom många områden.
Professionsspecifika träffar med fokus på deras
gemensamma utvecklingsfrågor har pågått under hela året
Laboratoriemedicin
En etablerad organisering av förbättringsarbete med stöd
av processamordnare finns sedan flera år tillbaka.
Kontinuerlig utveckling av såväl arbetssätt, roller och
former för uppföljning. Har även ett mycket aktivt
forskningsarbete.
Klinisk fysiologi
Metodgrupper och processgrupper finns etablerade. Via
SWEDAC-ackrediteringen sker granskning att verksamheten
kontinuerligt utvecklar och underhåller processer och
metoder.
Radiologi
Nya chefer har kommit in som processägare, och nya
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Aktiviteter

Analys
medarbetare som processledare i viktiga processer..

Utarbeta RJL-gemensamma strategier för
kompetensutveckling i förbättringskunskap
och projektledning

Planering pågår såväl tillsammans med utvecklingschefer
som med Qulturum för att samordna och erbjuda
utbildningsstöd och erfarenhetsutbyte inom Region
Jönköpings län. Några verksamheter har satt som mål att
medarbetare och chefer ska genomgå Region Jönköpings
läns e-utbildningen i förbättringskunskap.

Uppdrag/mål:
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt för att följa nationella
riktlinjer

Förbättringsarbete kommer att kopplas till uppdraget och
arbetsgruppen inom "Kunskapsstyrning" inom Region
Jönköpings län.
Inom de psykiatriska verksamheterna har under 2018 s k
programområdesledare utsetts, en ny roll för att leda och
samordna utvecklingsarbetet inom ett antal kliniska
programområden. Dessa grupperingar ligger i linje med de
nationella programområdena.

Uppdrag/mål:
Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd
Aktiviteter

Analys

Följer den nationella utveckling och genomför
lokala anpassningar vid behov

Verksamheterna finns representerade inom FAKTA samt
RMPO. Från och med hösten 2018 kommer även
habiliteringsverksamheten inkluderas i RMPO rehabilitering
och smärta. Inom psykiatrin har under 2018 s k kliniska
programområdesledare utsetts, en ny roll för att leda och
samordna utvecklingsarbetet inom ett antal kliniska
programområden.

Uppdrag/mål:
Öka användningen och uppföljningen av nationella kvalitetsregister
Aktiviteter

Analys

Användning av samt analys av resultat i
nationella kvalitetsregister.

Arbete pågår, men är varierande för olika verksamheter.
Inom t ex Rehabiliteringscentrum har ett
kartläggningsarbete påbörjas för att förstå vilka register
som fångar rehabiliteringsrelaterade insatser samt hur man
kan lära av dessa.
Inom psykiatrin ska de nyetablerade kliniska programmen
bl a att fokusera på hur man förbättra användning och
analys utifrån befintliga kvalitetsregister.
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Uppdrag/mål:
Att dokumenterade förbättringsarbeten enligt PGSA-modellen ska öka för att
möjliggöra uppföljning och lärande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Genomförda och
dokumenterade
förbättringsarbeten

75

145

Flera verksamheter arbetar med att såväl
kompetensutveckla medarbetare och chefer inom
förbättringskunskap, som att upprätta rutiner för hur
förbättringsarbeten dokumenteras och följs upp. Under
året har en ökning skett, vilket till stor del bero på att fler
verksamheter har infört/håller på att införa nya rutiner för
att dokumentera pågående och genomförda förbättringar.
Flera större uppdrag pågår inom ramen för särskilda RJLuppdrag alt via riktade statsbidrag.
Inom länets psykiatri pågår ett flertal förbättringsarbeten
(Se "Jämlik psykiatrisk vård").
(Anm: Mätetalets uppställning behöver justeras, då utfallet
föregående tertial ej stämmer).

Uppdrag/mål:
Möjliggöra ett ökat lärande från registrerade avvikelser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Avvikelser
registrerade i
synergi

2 576st

3 110st

Under tertial 3 oförändrat, men en ökning under tertial 1
och 2 jämfört med motsvarande tertial föregående år.
Detta ses som positivt och som ett mått på att
benägenheten att rapportera ökar. Dock synliggörs stora
olikheter såväl inom som mellan olika verksamheter, vilket
är angeläget att analysera vidare, t ex vid kommande
verksamhets- och patientsäkerhetsdialoger. A och O att
åtgärder kopplas till rapporterade händelser, där så är
relevant.
Ökad användning av Gröna korset uppges bidra till såväl
ökad riskmedvetenhet som rapportering av risker och
händelser.

Uppdrag/mål:
Inhämta och sprida kunskap om och till omvärlden
Aktiviteter

Analys

Samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen

Samverkan inom RMPO rehabilitering, psykiatri och
medicinsk diagnostik fortgår och utvecklas successivt.
Rehabiliteringsområdet utvecklats och breddats i sin
representation. Psykiatriområdet kompletterats med RCPH.
Inom diagnostikområdet arbetsgrupp inom bland annat
patologi för att utreda möjligheterna till närmare
samverkan och arbetsfördelning. Ny struktur för
kunskapsstyrningen fastställd där vi har representation i två
av kunskapsråden och fångar både diagnostikområdet samt
rehabilitering-habilitering och psykiatri.
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Uppdrag/mål:
Forskning och utveckling i kliniskt patientnära områden
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Vetenskapliga
publikationer under
2018

15

33

Mäts årsvis.
Ökning jämfört med 2017 då 15 publicerades. Glädjande
att forskningen håller hög kvalitet och att verksamheten är
produktiv vad gäller antalet publikationer.

Uppdrag/mål:
Att synpunkter från patienter, närstående och kunder registreras för att möjliggöra
ett ökad lärande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Patient/kundsynpunkter
registrerade i
Synergi

127

185

Antal registrerade synpunkter har ökat, vilket delvis kan
bero på att enskilda klagomål nu också ska registreras i
Synergi, men också tack vare att verksamheterna
uppmuntrar medarbetare att registrera synpunkter i
Synergi för att underlätta förbättring och lärande.
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

93%

Resultatet strax över målvärdet är ett bra resultat.

5,2%

5,4%

Kontinuerligt arbete pågår tillsammans med chefer, HR
och AME för att minska sjukfrånvaron.

90%

89%

Kompetensutveckli
ngsplan

God måluppfyllelse enligt plan.
HR-partner påminner kontinuerligt chefer att registrering
sker i Heroma.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplaner för hälsofrämjande och
attraktiva arbetsplatser

Information kring aktiva åtgärder har gjorts på samtliga
ledningsgrupper i verksamhetsområdet. De flesta klinker
har fört informationen vidare till arbetstagarna på APT, de
som inte gjort det uppmanas att snarast genomför det.
Rekommendation är att ta upp policyn 1 gång/år på resp.
arbetsplats APT.

Medarbetarsamtal
Personalhälsa sjukfrånvaro

Framgångsfaktorer:

Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt arbete
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Minskade totala
kostnader för
personal och köpta
tjänster

1 251 077
tkr

1 297 831
tkr

Under 2018 har personalkostnaden inklusive köpta tjänster
ökat med 3,7% i löpande priser. Detta betyder att den
totala kostnadsökningen är ca 0,9 % utöver budgeterat.
Totalt medför det en resultatförsämring med ca 10 mnkr
vilket också stämmer med övriga analyser av
resultatförändringen samt dess grundorsaker dvs
kostnader för fler faktiska årsarbetare och
bemanningsföretag. Antalet faktiska årsarbetare har ökat
med 6,5 som en effekt av en satsning på ST läkare som nu
är 11,1 inom området. Detta är en viktig och nödvändig del
i satsningen att minska beroendet av bemanningsföretag.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Uppdrag/mål:
Handlingsplan för att uppnå oberoende av bemanningsföretag till utgången av
2018.
Aktiviteter

Analys

Strategisk kompetensförsörjning ST läkare

Vi arbetar strategiskt med att öka antal anställda ST-läkare
inom verksamhetsområdet. Under 2017- 2018 har antal
anställda ST-läkare ökat med 13 personer.

Uppdrag/mål:
Gott och nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning
Aktiviteter

Analys

Mätning, uppföljning och analys inom
samtliga verksamheter avseende
studentnöjdhet för att vidta ev
förbättringsåtgärder.

Studentnöjdheten mäts oftast terminsvis. På flera kliniker
finns det redan en etablerad "student-/VFU-process" med
kontinuerligt återkoppling kring styrkor och svagheter. På
några kliniker har detta inte varit lika tydligt eller etablerat,
varför man nu har påbörjat/utvecklat samarbetet med
studentansvariga och den kontinuerliga feedbacken kring
VFU- och randningsperioder.
Länets psykiatri har sedan september inrättat en s k FoUUsamordnarfunktion, som tillsammans med ett FoUU-råd ska
fokusera på VFU- och FoU-samordningsfrågor.

Uppdrag/mål:
Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), Rätt använd kompetens (RAK)
Aktiviteter

Analys

Arbete med ”Rätt Använd Kompetens” i
samtliga verksamheter för ett effektivt
resursnyttjande

Under de senaste åren då det blivit alltmer påtagligt att det
är svårt att rekrytera psykologer, läkare och sköterskor har
arbetet med RAK tagit sig uttryck i att vårdadministrativ
personal alltmer tagit över administrativa uppgifter för att
frigöra tid för behandlare. Sjuksköterskor som dessvärre
också är svårrekryterade tar över läkemedelsuppföljningar
och rådgivning. Arbete med RAK behöver intensifieras
särskilt med tanke på psykologsituationen.
Arbete pågår även med att hitta annan kompetens än
biomedicinska analytiker till primärvården.
Överföring av städrutiner i form av flytt av risk- och
sorteringsavfall från BMA/lab.ingenjör till servicepersonal.
Utbildning pågår för att andra kategorier än läkare skall
kunna remittera till röntgen.
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter utbildas för att
ansvara för uppföljning av patienter med nydebuterad
reumatisk sjukdom.
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Uppdrag/mål:
Strategiska kompetensförsörjningsplaner tas fram inom samtliga verksamheter
Aktiviteter

Analys

Strategiska kompetensförsörjningsplaner tas
fram inom samtliga verksamheter

Arbete pågår inom psykiatrin som ett av uppdragen inom
Jämlik psykiatrisk vård och beräknas vara klart 2018-12-31
För hela verksamhetsområdet avvaktar vi arbetet med en
regiongemensam modell.

Uppdrag/mål:
Strategiska kompetensutvecklingsplaner
Aktiviteter

Analys

Strategiska kompetensutvecklingsplaner tas
fram inom samtliga områden.

Arbete med en strategisk kompetensutvecklingsplan pågår
inom psykiatrin som ett av uppdragen inom Jämlik
psykiatrisk vård. När Regionövergripande
kompetensutvecklingsplan är klar kommer samtliga kliniker
arbeta med det 2019.

Framgångsfaktorer:

Hälsa och arbetsmiljö
Uppdrag/mål:
Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och
säkerhetskulturundersökningen 2016.
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av handlingsplaner och resultat
av Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
Ingen medarbetar- eller patientsäkerhetsenkät har varit
aktuell sedan länsklinik bildats. Kartläggning att samtliga
chefer har eller är inplanerade till arbetsmiljöutbildning
Psykiatriska kliniken Höglandet
Genomförd uppföljning på klinikens planeringsdag i maj. Ett
andra uppföljningstillfälle kommer att ske på klinikens
planeringsdag oktober.
Psykiatriska kliniken Värnamo
Alla enheter har arbetat med förra årets minienkät,
arbetena har redovisats vid senaste utvecklingsdag. Den
formaliserade delen av arbetet avslutat, men
förbättringsarbeten aktualiserade av enkäten kommer att
fortsätta.
Röntgen
Fortlöpande arbete. Verksamhetschef, biträdande
verksamhetschef och HR har varit ute på alla orter och
träffat tvärprofessionella referensgrupper för att lyssna in
deras åsikter om arbetsmiljö och ledarskap (lokalt och
klinikövergripande). Givande dialoger, inte mycket nytt
framkom (vilket visar att vi har bra kommunikation), men
några förbättringsområden identifierades. Återkoppling till
områdeschefer har skett, och återkoppling till
referensgrupperna planeras skriftligt inom en månad samt
muntligt vid nästa planerade träff i höst.
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Aktiviteter

Analys
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
De handlingsplaner som togs fram har genomförts och följts
upp i samverkansgruppen. Minidialoger har införts 4 ggr/år
och följs upp i samverkansgruppen.
Rehabiliteringscentrum
Arbete pågår enligt plan inom respektive område/enhet.

Framgångsfaktorer:

Delaktiga och engagerade medarbetare
Aktiviteter

Analys

Medarbetare ska involveras för engagemang,
utveckling och lärande.

Några verksamheter har satt som mål att alla medarbetare
och chefer ska genomgå e-utbildningen i
förbättringskunskap. Inom klinikegna och externa projektoch utvecklingsarbeten, deltar många engagerande
medarbetare som såväl projektmedlemmar som uppdrags/projektledare.

Framgångsfaktorer:

Chef och ledarskap
Uppdrag/mål:
Chefer och ledare ska delta i RJLs chefs-/ ledarutvecklingsprogram, nätverksträffar
etc.
Aktiviteter

Analys

Chefer och ledare ska delta i RJLs chefs-/
ledarutvecklingsprogram, nätverksträffar etc

Samtliga verksamhetschef har erbjudits att medverka vid
Regionens nätverk för engagerat ledarskap.15 chefer är
anmälda till Qulturums ledarskapsprogram till hösten 2018.

Framgångsfaktorer:

Lönebildning och anställningsvillkor
Uppdrag/mål:
Heltid som norm
Aktiviteter

Analys

Arbeta med att kunna erbjuda heltid vid
anställning

Heltid är norm. Alla som önskat heltid har erbjudits det.
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal
Ekonomi i balans

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

-24 945tkr

Totalt redovisar område psykiatri, rehabilitering och
diagnostik en negativ budgetavvikelse för år 2018 med -25
mnkr. Motsvarande budgetavvikelse för 2017 var -15 mnkr.
Totalt en försämring men 10 mnkr mellan åren.
Vad gäller diagnostik så är den samlade bilden att det är en
negativ budgetavvikelse med -3,0 mnkr för 2018. Positivt
är att kostnaden för hyrläkare har minskat med samtidigt
som bedömningen kvarstår att röntgens handlingsplan för
ekonomi i balans fortsatt kommer att minska kostnader
under 2019. För laboratoriemedicin ser läget positivt ut
jämfört med föregående år med en resultatförbättring på
5,0 mnkr. Totalt har både kostnader och intäkter ökat för
diagnostik 3,9 % vilket är något mer än förväntat (index).
För rehabilitering (Habilitering, rehabcentrum samt
rehabmedicin) ser läget fortsatt försiktigt positiv ut med
att samlat underskott på -0,1 mnkr på kliniknivå.
Habiliteringen har vid åskskiftet ett underskott på -1,1
mnkr vilket främst förklaras av ökande antal faktiska
årsarbetare. Utvecklingen följs noga och ambitionen är att
nå budget i balans inom kort. Kostnadsutvecklingen är
ca 3,7 % jämfört med år 2017 vilket är något mer än
budgeterat.
För psykiatrisk vård är budgetavvikelsen negativ med -21,5
mnkr. Den absolut största delen av denna avvikelse finns
inom psykiatriska kliniken i Jönköping (-22,7 mnkr). Under
november har tilläggsbudget på 4,3 mnkr avseende
läkemedel tillförts vilket minskat budgetavvikelsen för
psykiatriska vård.
Orsaker till budgetavvikelsen är främst ökade kostnader för
personal och kostnader för bemanningsföretag. Kostnaden
för personal har ökat för psykiatriområdet som helhet med
32 mnkr vilket är ca 6,7 % eller grovt räknat 3,7% mer än
budgeterat
Handlingsplan finns för psykiatriska kliniken i Jönköping
och arbete pågår med att förändra slutenvården inom hela
länet med mer fokus på öppenvård och mobila lösningar.
Under augusti har psykiatri rehabilitering och diagnostik
fått politiskt beslutade statsbidrag med 12 mnkr. Det är
främst psykiatrisk vård som berörs av dessa statsbidrag.
Detta har förbättrat resultatet för området men trots det
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
finns det alltså fortsatt behov av att genomföra
åtgärdsplaner för ekonomi i balans.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Psykiatriska kliniken i Jönköping har tagit fram en
handlingsplan som innebär ökat fokus på uppföljning av
faktiska årsarbetare. Man har också satt ett bemanningstak
och jobbar nu med att minska antalet anställda till den nivå
som var aktuell under 2016 och inledningen av 2017. En
viktig del i handlingsplanen är att minska beroendet av
hyrläkare. För att uppnå en mer stabil läkarbemanning har
man satsat på fler ST – läkare vilka nu är på plats.
Bedömningen av läget kring hyrläkare är att behovet
successivt minskat något under året 2018 men man
kommer att ha ett fortsatt beroende även under 2019.
Psykiatriska kliniken i Jönköping arbetar vidare med
uppdraget att reducera vårdplatser i sluten psykiatrisk vård
för att istället förstärka öppenvård och mobila/flexibla
lösningar. Åtgärderna bedöms kontinuerligt och analys sker
kring hur de påverkar resultatet. Fler åtgärder kan komma
att vidtas vid behov.
Vad gäller röntgen följs planen för ekonomi i balans
kontinuerligt och minskningen av kostnader för
bemanningsföretag 2018 jämfört med 2017 uppgår till 12
mnkr. Intäkter är relativt konstanta men viss ökning kan
komma då PET/CT undersökningar börjar debiteras mot
regioninterna kunder under hösten. I dagsläget bedöms
planen vara tillräcklig men den följs kontinuerligt för att
säkra att den får önskad effekt.

Handlingsplaner för ekonomi i balans ska
upprättas och följas upp kontinuerligt

Aktiviteten redovisas ej här utan följs istället upp under
aktiviteten "Handlingsplan för ekonomi i balans"

Utveckla den ekonomiska modellen.

Fortsatt utveckling av den ekonomiska modellen sker
kontinuerligt i budgetprocessen och viktiga delar som
planeras inför 2019 är att prissättning i större omfattning
baseras på självkostnadskalkyler. I nuläget kommer klinisk
fysiologis prissättning att baseras på självkostnadskalkyl i IT
stödet Astrada under 2019. En annan viktig utveckling är
dialog och samsyn kring den ekonomiska modellen för
rehabiliteringscentrum. I nuläget är modellen delvis otydlig
vilket skapar svårigheter då det finns behov av förändringar.
Dialog kring detta kommer att ske i samband med
fastställande av styrmodell för rehabiliteringscentrum och
fortsatt inför 2020.

Nyckeltalsjämförelser/benchmarking.

Inom flertalet delar av verksamheten finns fungerande
nyckeltalsjämförelser. Inom delar av diagnostiken saknas
dock adekvata jämförelser med andra organisationer. Ex för
stora delar av laboratoriemedicin saknas jämförelser.
Patologi och röntgen deltar i Nysam och klinisk fysiologi har
egen jämförelse med riket via Sveriges förening för klinisk
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Aktiviteter

Analys
fysiologi. Röntgen deltar också i NUDS vilket är en
jämförelse i form av en "varukorg" med 12 andra regioner.
Psykiatri deltar i nationell jämförelse via SKL. Även
habilitering deltar i Nysam. En möjlig utveckling är att
diagnostiken kan arbeta fram jämförelsetal via RMPO
(Regionalt medicinskt programområde) där det finns
kontinuerlig samverkan.
Generellt är synen att det finns ett behov av jämförelse
med andra för att lära och få en uppfattning om vi bedriver
en effektiv verksamhet. Benchmarking är också en viktig del
i budgetprocessen.

Kostnad per patient införs

Införandet av KPP (kostnad per patient) följer den
regionövergripande tidplanen. De verksamheter som är
berörda i nuläget är habilitering och rehabmedicin samt
vissa delar av rehabiliteringscentrum aktuella och arbete
har även påbörjats med de psykiatriska klinikerna. Arbete
kommer att fortsätta under 2019. Efter att modeller och
data har validerats kommer arbetet att gå vidare med att
analysera verksamhetsdata. Åtgärder för att stimulera
användandet av KPP information på kliniker kommer att
genomföras och frågan kommer att lyftas då resultat finns
framme exempelvis vid MPG-forum.

Uppdrag/mål:
Förbättrad produktivitet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Besök per
behandlare inom
vuxenpsykiatrisk
vård

4

2,5

Utfall är redovisat för vuxenpsykiatri och avser i nuläget
besök per behandlare inom öppenvård exklusive läkare.
Utfallet varierar för de tre klinikerna ligger i genomsnitt på
2,5 besök per behandlare och högst utfall finns hos
psykiatriska kliniken på Höglandet med, som mest, 3,4
besök per behandlare. Psykiatrin i Jönköping har ökat
besöken med 14%. Vad gäller Värnamo ligger besök per
behandlare som högst på 2,2 besök men då har inte
behandlare som arbetar med telefonrådgivning och
jourtelefon inkluderats i beräkningen. Aktiviteter för att
höja antal besök per behandlare kommer successivt att tas
fram under 2019.

VO
Förbättrad
produktivitet inom
rehabilitering

0,42

0,41

Mätningen avser antal besök per timme i genomsnitt för
hela kliniken. Besök och åtgärder ligger nära målnivå men
något lägre än för perioden föregående år. Uppdrag till
respektive områdeschef att fundera på orsak och
utvecklingsbehov.

102

101

Detta är en produktivitetsmätning från Astrada och
baseras på data från självkostnadskalkylen för röntgen.
Mätetalet visar alla kostnader per produktionsminut och
utfallet som redovisas i november är för januari till och
med december 2018 jämfört med samma period
föregående år.

Förbättrad
produktivitet inom
diagnostik

Produktiviteten är med den här mätmetoden marginellt
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
förbättrad mellan åren vilket innebär en lägre kostnad per
produktionsminut än för 2017

Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling av självkostnadskalkyler.

Arbetet med självkostnadskalkyler går vidare och i nuläget
finns det en färdig kalkyl för klinisk fysiologi. Kalkyl finns
också för röntgen som dock inte kommer att användas som
underlag för prissättning under 2019 utan först 2020. För
laboratoriemedicin kvarstår en del arbete med utveckling
och kvalitetssäkring innan kalkyler kan anses vara klara men
det finns flera delar av verksamheten inom
laboratoriemedicin som har i stort sett kompletta kalkyler.
Tanken är att kalkylerna ska utgöra ett underlag vid
prissättning men också ett analys- och förbättringsverktyg
för verksamheten.

Uppdrag/mål:
Beroendet av hyrläkare ska avvecklas enligt plan.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Minskad kostnad
för
bemanningsföretag

88 235 tkr

71 507 tkr

Totala kostnader för hyrläkare och extern granskning
minskat med 16,7 mnkr (19%) till 71,4 mnkr. Av detta står
röntgen och mammografi för en minskning med 11 mnkr.
Kostnaden för enbart hyrläkare totalt ligger på 56 mnkr
jämfört med 73,8 mnkr under 2017 dvs en minskning med
17,8 mnkr (24%). I förändringen ingår också konsultläkare
för försäkringsmedicin som 2017 felaktigt redovisades som
hyrläkare (2,7 mnkr). Kostnaden för extern granskning är
15,3 mnkr och jämfört år 2017 14,3 mnkr dvs en ökning
med 1,0 mnkr. Ökningen finns inom laboratoriemedicin
och röntgen. Köpet av extern granskning kommer att öka
eftersom det bedöms vara ett kostnadseffektivt arbetssätt.
Inom psykiatrisk vård är kostnaden för hyrläkare lägre med
3,3 mnkr eller 11%. BUP och klinikerna i Eksjö och Värnamo
står för minskningen medan det finns en ökning
motsvarande 1,0 mnkr för psykiatriska kliniken i Jönköping.
Kostnaden för perioden innehåller dock en del
hyrläkarkostnader från december 2017 vilket ger en något
mer negativ bild än vad som verkligen är fallet. Arbete med
handlingsplaner fortsätter och oberoende av
bemanningsföretag är en central del i den handlingsplan
som tagits fram av psykiatriska kliniken i Jönköping. BUP
har sedan sista augusti ingen hyrläkare.

Aktiviteter

Analys

Genomförande av befintliga handlingsplaner
för att minska kostnader för
bemanningsföretagsamt fortsatt arbete i
enlighet med regionens arbetssätt

Generella aktiviteter för att minska beroendet av
bemanningsföretag sker främst genom följande aktiviteter:
1. Handlingsplaner för attrahera, behålla och utveckla
läkare
2. Rekrytering av fler ST och utlandsrekrytering
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Aktiviteter

Analys
3. Lönestrukturen ses eventuellt över för att klara
konkurrens med andra arbetsgivare
Röntgen arbetar på enligt plan. Planen är fortfarande att
minimera hyrläkare. Troligen kommer dock Värnamo att ha
ett fortsatt beroende även efter 2018. Rekrytering av STläkare pågår och annonsering sker efter specialistläkare.
Laboratoriemedicin: Den enda hyrläkaren inom patologi
kan sannolikt fasas ut 2019 pga tillskott i rekrytering.
Inom psykiatri kvarstår behovet av hyrläkare inom
vuxenpsykiatrin i Jönköping och bedömningen är att det
kommer att finnas fortsatt behov även under 2019. Detta är
ett fokuserat område i handlingsplanen och satsning sker
på ST läkare samt rekrytering för att successivt minska
behovet. BUP har avvecklat sin hyrläkare och även
psykiatrin på Höglandet har inga hyrläkare från och med
september. Psykiatrin i Värnamo har heller inga hyrläkare.
Rehabiliteringsmedicin har från och med november en
läkare anställd inom försäkringsmedicin vilket innebär att
behovet av konsultläkare kommer att minska.

Uppdrag/mål:

Verka för en riktig användning av medicinsk diagnostik.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Minskat
remissinflöde till
röntgen.

0

678

Till och med december har antal inkomna remisser per 100
000 invånare ökat med cirka 1,5 % jämfört samma period
föregående år.
Störst andel som befolkningen utnyttjar är CR (ca 25 %),
datortomografi (ca 15 %) och MRT-undersökningar (ca 5
%).
Svårt att fånga planerade förändringar i efterfrågan, trots
försök att involvera remittenter. Kunddialoger förs
kontinuerligt. Vi tror även väldigt mycket på iGuide i denna
fråga.
Tillgång till PET-CT och fler MR-kameror riskerar att öka
remissinflödet, och vi hoppas på att iGuide är en
motverkande kraft.

Aktiviteter

Analys

Kunddialoger samt analys av förändrade
behov

Klinisk Fysiologi
Såväl kund- som patientenkäter genomförda.
Laboratoriemedicin
Vi har under året haft många dialogtillfällen med våra
kunder kring bland annat önskade analyser, ändrade svar
och värdeskapande användning. Vi skulle vilja involvera
kunderna ytterligare vad gäller svarstider och
kvalitetsindikatorer men det är utmanande att hitta rätt
forum. Få av dialogtillfällena dokumenteras vilket gör att
det har varit svårt att leva upp till Swedacs krav utan att det
blir överadministration. Planer på att använda de
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Aktiviteter

Analys
medicinska programgrupperna som rum för dialog.
Röntgen
Sker kontinuerligt samt vid behov. Fortsatt svårt att få våra
remitterande kliniker till att uppskatta kommande behov.
2019 fokus mycket på beslutsstödet iGuide.
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Inledning
Vårdcentralerna Bra Liv är den starka länken i länets primärvård och bidrar till att förverkliga
Region Jönköpings läns vision för ett bra liv i en attraktiv region. Vårt mål är en bättre hälsa
för alla, erbjuda hälso- och sjukvård samt rehabilitering med bästa bemötande och kvalitet,
utan vinstsyfte. Verksamheten är väl förankrad i vår värdegrund med ledorden Omtanke,
Helhet och Kvalitet. Vi har 269 000 listade invånare vilket är 74 procent av länets befolkning.
Ekonomiskt resultat för 2018 är -25 mnkr. Resultatet är avsevärt bättre än vårens prognos och
beror främst på en ökad ersättning i form av utbetalade statsbidrag i kombination med
minskade kostnader. Åtgärdsplan för färre hyrläkare, återhållsamhet avseende personal och
övriga kostnader har haft effekt. Det har varit en stor utmaning att behålla god arbetsmiljö,
fortsatt god medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, tillgänglighet och samtidigt arbeta för
ekonomi i balans.
Besöken har ökat med 8.800 jämfört med föregående år medan telefonkontakterna till
rådgivningen minskar för första gången sedan år 2012. Läkarbesöken minskar något medan
besök till andra professioner ökar, vilket är i linje med Bra Livs arbetssätt med stor andel
första besök hos andra yrkesgrupper än läkare.
För att kontinuerligt förbättra tillgänglighet, kontinuitet och vårdkvalitet drivs flera egna
större förbättringsarbeten. Bra Liv nära - vårdmöten via videosamtal på webben och
meddelandefunktion. Utveckling av seniormottagningar, samt mottagningar för akuta besvär,
Närakut. Trygg, säker och kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning. Informationskampanjen
Antibiotika bara när det behövs. Metoder för att se och uppmärksamma psykisk ohälsa. Test
av anamnesupptagningsverktyget Collabodoc samt införande av bedömningsverktyget
RETTS i primärvård.
Det utökade uppdraget med ansvar för samordnad vårdplanering vid utskrivning efter
sjukhusvistelse har genomförts och fungerar väl. Bra Liv avsätter 25-30 årsarbetare för detta
arbete.
Regionens övergripande förändringsarbete ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård” (Tillsammansarbetet) har löpt under hela året. Bra Liv har medverkat med ett flertal
chefer och medarbetare främst i delprojekten tillgänglighet, patientkontrakt, psykisk hälsa,
kroniska sjukdomar, digitala lösningar, trygg och säker vård och omsorg samt utveckling av
rehabiliteringskedjan.
Bra Livs ambition är att vara ledande i rekrytering och kompetensutveckling både vad gäller
medarbetare och chefer. Detta mål nås genom arbete med bemötande, värdegrund, intern och
extern utbildning samt hälsofrämjande arbetsplatser. Vi erbjuder omfattande fortbildning ofta
i egen regi för att ge personalen den kompetens som verksamheten behöver. Under 2018 har
exempelvis Bra Liv praktisk sjuksköterskeutbildning utvecklats i syfte att stödja utvecklingen
mot alltfler självständiga sjuksköterskemottagningar.
Verksamheten har märkt av en allt hårdare konkurrens om arbetskraften. Förutom läkare är
flera av våra övriga professioner svårrekryterade särskilt till mindre orter. I södra länsdelen
har rekryteringstillägg använts för yrkesgrupperna fysioterapeuter och sjuksköterskor. På kort
sikt har vi löst bemanningsproblematik med ambulerande personal. En
kompetensförsörjningsstrategi som ger överblick, och fokuserar på förutsättningar på kort och
lång sikt är utarbetad under 2018.
Sjukfrånvaron ligger på 4,4 procent i genomsnitt för samtliga yrkesgrupper, vilket är i samma
nivå som för ett år sedan.
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För chefer erbjuds kontinuerligt stöd i form av kompetensutveckling, reflektionsgrupper,
mentorskap och för nya chefer ett välstrukturerat och individuellt utformat
introduktionsprogram. För att underlätta framtida chefsförsörjning finns ett traineeprogram.
Inför 2019 har Bra Liv goda möjligheter att med oförändrat uppdrag nå ekonomi i balans på
totalen. Det kräver fortsatt återhållsamhet avseende personal- och övriga kostnader. Samtidigt
behöver vi utveckla arbetssätt och kompetensutveckla vår personal.
Från Vårdcentralerna Bra Liv ger vi ett löfte till våra patienter och invånare. "Efter ett besök
hos oss ska patienten lämna oss med känslan av att ha blivit sedd, lyssnad på och
professionellt behandlad med en tydlig medvetenhet om vad nästa steg är."
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2018-12-31

Andel

2017-12-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

3

27%

7

35%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

6

55%

9

45%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

2

18%

4

20%

Antal mätetal som
mäts

11

100%

20

100%

I 2017 års rapport ingick samtliga Bra Livs mätetal medan 2018 redovisas enbart Regiongemensamma
systemmätetal.

Helt uppfyllda mål: Patientnöjdhet enligt nationell patientenkät Vårdbarometern,
telefontillgänglighet samt avtalstrohet.
Delvis uppfyllda mål: Besök hos allmänläkare inom 5 dagar, hälsosamtal till 40- 50- 60- och
70-åringar, tjänsteresor med egen bil, medarbetarsamtal, komptensutvecklingsplan och
sjukfrånvaro.
Ej uppfyllda mål: Tjänsteresor med poolbil samt ekonomi i balans
Bra Liv bedriver patientarbete med god tillgänglighet och hög kvalitet. De flesta mätetalen
avseende tillgänglighet och medicinsk kvalitet är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Målet att
minska resande med poolbil är svårt att nå p.g.a. Primärvårdens förändrade uppdrag med fler
läkarbesök och vårdplaneringar i patientens hem.
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Mätetal

Målvärde

Resultat

80

Analys
Region Jönköpings län har fortsatt stort förtroende i
befolkningen. I senaste mätning, hösten 2017, låg länet på
plats 4 i landet. Rydaholms vårdcentral var länets bästa.

Kundtillfredsställels
e - nationell
patientenkät

Aktiviteter

Analys

Filialer: Erbjuda vård vid filialer där
befolkningsunderlaget är för litet för
komplett vårdcentral.

Från och med 1 juni fungerar Anderstorps och
Mariannelunds vårdcentraler som filialer. Förändringen
innebär administrativa förenklingar och är ett bra sätt att
kunna behålla och erbjuda vård i glesbygd.

Information/kommunikation med invånare

Bra Livs vårdcentraler finns med information i flera sociala
medier, såsom Facebook och Instagram.
Vårdcentralerna kommunicerar även med sina invånare via
elektroniska nyhetsbrev, tryckta informationsmaterial,
informationsfilmer, patientråd med mera.

Uppdrag/mål:
Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård
Aktiviteter

Analys

Utveckla metod för anamnesupptagning före
besök

Bra Livs digitala vårdtjänst Bra Liv nära utvecklas och
förbättras kontinuerligt avseende anamnesupptagning,
meddelandefunktion och videokontakter. På Tranås
vårdcentral har det digitala triageringsverktyget Collabodoc
provats under året.

Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

100%

100%

Vårdcentralerna har god telefontillgänglighet, samtliga
vårdcentraler besvarar alla inkommande samtal. Några
vårdcentraler behöver minska väntetid för uppringning.

90%

86%

11 av 28 vårdcentraler har en tillgänglighet där 90 procent
eller fler av de vårdsökande erbjuds besök inom 5 dagar.
11 vårdcentraler har en tillgänglighet på mellan 80 och 90
procent, medan 6 vårdcentraler ligger under 80 procent.

Kontakt med
vårdcentralen
Väntetid till besök
hos allmänläkare
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Mätetal

Målvärde

Resultat

inom 5 dagar

Analys
För att nå bättre tillgänglighet har vi aktivt arbete med
läkarrekrytering, utbildning till
telefonrådgivningssköterskorna för triagering till bäst
lämpad yrkesgrupp, kompetensutveckling av alla
personalgrupper. Påminna om registrering av koden för
patientvald väntan när besöket bokas efter 5 dagar av
medicinska skäl eller enligt patientens önskemål. Detta för
att säkerställa att tillgänglighetsmätningen blir rätt.

100 %

78 %

20 av 28 vårdcentraler når mål enl vårdvals definition. 5
vårdcentraler når delvis mål medan 4 inte klarar målet.

267 500

269 001

Listade invånare

Bra Livs listade invånare ökar. Under 2018 är ökningen +1
500.

Aktiviteter

Analys

Arbeta med förstärkt vårdgaranti

Bra Liv deltar i arbetet med att förtydliga vad tillgänglighet
för medicinsk bedömning inom 3 dagar innebär för
vårdcentralerna, samt beskriva hur berörda besök ska
dokumenteras för att tillgängligheten ska gå att mäta.

Väntetid till
nybesök
psykosocialt team

Uppdrag/mål:
Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa
Aktiviteter

Analys

Bra Liv nära, digitala vårdmöten

Bra Liv nära är ett koncernsamarbete och vänder sig i första
hand till patienter listade i Bra Liv och bemannas med vår
egen personal. Vi arbetar enligt regionens Faktadokument
och riktlinjer i vårt eget journaldatasystem. Under 2018 har
vi haft ca 250 besök per månad. Det som begränsar en
fortsatt besöksökning är tillgång till personal.
Nytt för hösten är möjlighet att boka tider för
tobaksrådgivning och kostrådgivning samt en utökning av
tider för psykosocialt stöd. Några vårdcentraler hänvisar till
Bra Liv nära via Tele-Q, vilket har fallit väl ut.

Framgångsfaktorer:

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Aktiviteter

Analys

Hälsa för livet

Avdelningen för Folkhälsa och sjukvård arbetar med olika
koncept som vårdcentralen och dess invånare kan ta del av.
Ett exempel är så kallade hälsocaféer riktade till olika
patientgrupper med kronisk sjukdom som vårdcentralerna
kan hänvisa sina patienter till.
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Uppdrag/mål:
Från akuten till vårdcentralen
Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet genom att förtydliga
primärvårdens uppdrag för akuta patienter

Under hösten har norra länsdelens jourcentral flyttat från
Hälsans vårdcentral 2 till Ryhovsområdet. I samband med
flytten bytte samtliga jourcentraler i länet namn till
Närakuter.
Den andra maj övertog de tre Närakuterna tidsbokningen
som tidigare gjorts direkt av 1177 Vårdguiden. Närakuterna
förstärkte bemanningen med en extra sjuksköterska
alternativt en vårdadministratör.

Utveckla och organisera verksamheten med
arbetsformer som ökar tillgängligheten för
akuta besök.

Flera vårdcentraler har inrättat teammottagningar som
med flera yrkesgrupper i samverkan tar hand om dagens
akuta patientbesök. Försök pågår i Tranås med det digitala
triagerings- och anamnesupptagningsverktyget Collabodoc.

Införa bedömningsverktyget RETTS vid
samtliga vårdcentraler och jourcentraler

Fem vårdcentraler har provat verktyget RETTS för att
triagera och bedöma akuta patienter med samma
instrument/språk som ambulans och akutmottagningar
använder. Försöket har fallit väl ut och RETTS kommer att
införas på alla vårdcentraler i länet. Förberedelser pågår för
upphandling.

Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från
sjukhuset

Ett arbete pågår i hela länet med att utvärdera och
vidareutveckla arbetet med primärvårdens ansvar för
samordnad vårdplanering efter sjukhusvistelse. Lokala
rutiner för samarbete med respektive kommun behöver
ständigt utvärderas och uppdateras. Arbetet har fungerat
bra men kräver stora arbetsinsatser från primärvården. Vi
bedömer att Bra Liv sysselsätter motsvarande 25-30
årsarbetare.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Projektgruppen för mobila team föreslår att varje
vårdcentral organiserar ett "mobilt team" med läkare,
vårdsamordnare samt sjuksköterska från hemsjukvården.
Vårdcentralen är basen för vården även när den behövs i
patientens hem. I konceptet ingår kontinuerligt samarbete
mellan vårdcentral och kommunal verksamhet med fasta
tider för hembesök och konsultation samt gemensam
inventering av patienter med stora behov. Ett par
vårdcentraler i våra mindre kommuner och några i
Jönköping har utvecklat ett arbetssätt som kan spridas till
alla.
I Jönköpings kommun med många aktörer både avseende
vårdcentraler, hemtjänstgrupper och hemsjukvård är ett
strukturerat samarbete med överenskomna tider och
kontaktvägar av extra stort värde.
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Uppdrag/mål:
Kroniska sjukdomar
Aktiviteter

Analys

Förbättra processen för kroniskt sjuka

Inom ramen för Tillsammansarbetet arbetar en grupp med
att belysa och förbättra processen för patientgruppen med
kronisk hjärtsvikt. Pilotverksamheterna finns på Höglandet.

Uppdrag/mål:
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt för att upprättade
hälsoplaner, hälsofrämjande insatser,
samordnade vårdplaneringar

Bra Liv deltar med två chefer i delprojektet Patientkontrakt
i Region Jönköpings läns Tillsammansarbete.

Uppdrag/mål:
Hälsa för livet
Aktiviteter

Analys

Fler patienter ska få förebyggande insatser
utanför vårdcentralen

Vårdcentralerna i Värnamo, Gnosjö och Sävsjö samarbetar
med respektive kommun om hälsocoacher som tar hand
om patienter som ordinerats fysisk aktivitet på recept.
Vårdcentralerna delfinansierar verksamheten som utförs
utanför vårdcentralens lokaler. Det är svårt att identifiera
patientgrupper/hälsoproblem, som i stor skala
kostnadsmässigt går att lyfta bort från vårdcentralen.

Uppdrag/mål:
Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Asyl och flyktingfrågor

Antalet asylsökande har minskat och omhändertagande av
asylsökande är nu en integrerad del av vårdcentralernas
ordinarie verksamhet.
En stor del av de asylsökande som har kommit till länet de
senaste åren har fått uppehållstillstånd och är etablerade i
våra kommuner. De ingår i vårdcentralens vanliga
listningsunderlag och genererar inte längre extra ersättning
från Migrationsverket. Många av dem har fortfarande ett
dåligt hälsotillstånd inte minst avseende den psykiska
hälsan. En stor utmaningen är anhöriginvandringen där det
finns svårigheter med att få vetskap om nyanlända
personer som bör hälsoundersökas och vaccineras.
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Uppdrag/mål:
Utveckling av palliativ vård i samverkan
Uppdrag/mål:
Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av
rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning
Aktiviteter

Analys

Vårdplanering, samordning av sjukvårdsrehabiliterings- och omvårdnadsbehov

Bra Liv deltar inom ramen för Tillsammansarbetet med att
utveckla rehabiliteringskedjan på ett jämlikt och
personcentrerat sätt med hög kvalitet.

Framgångsfaktorer:

Bästa plats att växa upp och åldras på
Aktiviteter

Analys

Läkarinsatser BHV

Läkarinsatser i barnhälsovården är en högt prioriterad
verksamhet även om den inte ingår i vårdvalsuppdraget.
Majoriteten av Bra Livs vårdcentraler bemannar med läkare
inom BHV.

Uppdrag/mål:
Primärvården ges ett ökat helhetsansvar för att säkerställa ett adekvat
omhändertagande av multisjuka och äldre. Äldre och multisjuka med särskilda
behov ska särskilt uppmärksammas på vårdcentralerna
Aktiviteter

Analys

Bra Liv senior: Utveckla och införa
seniormottagningar på samtliga Bra Livs
vårdcentraler

De flesta av Bra Livs vårdcentraler erbjuder
seniormottagningar. Bra Livs kriterier för seniormottagning
är att erbjuda en namngiven fast vårdkontakt till
patienterna som tillhör mottagningen samt ett särskilt
telefonnummer för att nå vårdcentralen.
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Perspektiv:

Process och produktion
Verksamhetsmått
Bra Liv

Utfall 2018

Utfall 2017

Förändring
antal

Förändring %

Antal besök, läkare

293 400

295 200

-1 800

-1%

Antal besök, sjuksköterska och
undersköterska

292 300

276 000

16 300

+6%

Antal besök, sjukgymnast

117 500

125 700

-8 200

-7%

Antal besök, arbetsterapeut

19 400

18 700

700

+4%

Antal besök, kurator & psykolog

31 900

30 100

1 800

+6%

754 500

745 700

8 800

+1%

Summa besök

Besöken producerade vid Bra Livs vårdcentraler har ökat med 1 procent mellan 2018 och
2017. Ökningen motsvarar den listningsökning som vårdcentralerna har haft. De listade
invånarna konsumerar på ett år i genomsnitt 1,1 läkarbesök och 1,7 besök till andra
professioner.
Minskat antal läkarbesök och större ökning av besök till övriga professioner speglar pågående
utveckling, med högre kompetens på alla yrkesgrupper och allt fler första besök hos andra
professioner än läkare.
Minskat antal sjukgymnastbesök beror på ofrivilligt minskad bemanning. Övriga
yrkesgrupper har oförändrad eller något ökad bemanning.
Bra Livs professioner fördelas enligt nedan.
Genomsnittligt antal årsarbetare
Antal 2018

Andel 2018

Antal 2017

Förändring

Sjuksköterskor

232

26%

230

+2

Vårdadministratörer

137

15%

136

+1

specialistläkare

104

12%

103

+1

ST-läkare

83

9%

75

+8

Undersköterskor

88

10%

82

+6

Sjukgymnast

81

9%

85

-4

Kurator

37

4%

35

+2

Arbetsterapeut

33

4%

30

+3

Psykolog

13

1%

12

+1

Övriga

90

10%

86

+4

Summa egen
personal

897

100%

874

+23
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Störst personalökning finns i gruppen ST-läkare. En medveten satsning för att kunna avveckla
användning av hyrläkare. Den generella personalökningen beror på fler listade invånare i
kombination med utökat primärvårdsuppdrag.
Strategiska mål:

Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra
folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

50%

31,9%

Under 2018 är 3 864 hälsosamtal genomförda, vilket
motsvarar 32 procent av målgruppen.

Andel 40-, 50-, 60och 70-åringar som
genomgått
hälsosamtal.

Bra Liv har genomfört 770 färre hälsosamtal i år jämfört
med föregående år. Det beror delvis på ett nytt
digitaliserat arbetssätt som är mer tidskrävande att
hantera och som inte passar alla patienter. Några
vårdcentraler har genomfört färre hälsosamtal p.g.a.
bemanningsbrist.

Aktiviteter

Analys

Utveckla hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande metoder

Livsstilsrelaterade problem ökar generellt i samhället. Bra
Livs vårdcentraler arbetar på olika sätt med förebyggande
aktiviteter. Exempelvis föreläsningar och
gruppbehandlingar riktade till patienter med likartad
problematik. Bra Liv erbjuder tobaksavvänjning samt
kostrådgivning, med inom området diplomerade rådgivare,
både som digitala och fysiska besök.

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

3 000

2 714

Hembesöken ökar och har i nov-dec legat på drygt 250
besök per månad.

2 625

2 694

Antal genomförda vårdplaneringar ökar kraftigt sedan
lagen om ansvar för samordnad vårdplanering vid
utskrivning från sjukhus trätt i kraft. Bra Liv har på totalen
genomfört fler vårdplaneringar än budgeterat.

Antal hembesök
läkare
Antal
vårdplaneringar
(SIP)
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

75 %

41 %

En tredjedel av vårdcentralerna klarar mål, en tredjedel
ligger på gränsen och en tredjedel klarar inte mål. Några
vårdcentraler har nyanställt vårdadministratörer för att
hinna med när den interna skrivhjälpen inte räcker till.

100 %

78 %

Enskilda vårdcentraler når inte målvärde. Spridning mellan
enheter 66 - 96 procent.

Journalutskrift inom
72 timmar

Patientjournal signering

Aktiviteter

Analys

Bra Liv skriva - för att utveckla och sprida
effektiva arbetsformer samt förmedla
skrivhjälp.

Flera vårdcentraler levererar skrivhjälp till andra.
Vårdcentralerna Kungshälsan och Vråen har ett särskilt
uppdrag att förutom skrivhjälp, utveckla och sprida
effektiva arbetsformer.

Uppmärksamma psykisk ohälsa

Bra Liv har tagit fram konceptet "Våga fråga – Ibland kan
man behöva hjälp för att må bättre". Våga fråga är ett
material som ska hjälpa medarbetarna att få kunskap om
vad som är viktigt när det gäller psykisk ohälsa och
suicidrisk i synnerhet. Medarbetarna har också tillgång till
Psyk E-bas. En webbaserad utbildning i grundläggande
psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt
med personer med psykisk ohälsa. Vi delar även ut
informationsmaterial till invånarna i länet.

Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

FAKTA-arbete

Region Jönköpings läns FAKTA-dokument är ett levande
kunskapsstöd som används dagligen och styr
vårdcentralernas arbete. Faktadokumenten arbetas fram i
arbetsgrupper med sakkunniga från både sjukhus och
primärvård. Bra Liv deltar med medarbetare i flera FAKTAgrupper.

Uppdrag/mål:
Läkemedelsanvändning
Mätetal
Rätt förskrivning av
antibiotika

Målvärde

Resultat

Analys

150

150

Arbetet med att minska antibiotikaförskrivningen har
pågått under flera år. I december 2018 når Bra Liv vårt
interna mål med max 150 recept per 1.000 listade för
första gången. Drygt hälften av vårdcentralerna klarar
målet med max 150 recept per 1.000 listade.
Alla vårdcentraler når hel eller halv kvalitetsersättning
avseende antibiotikaförskrivning.
Kampanjen "Antibiotika bara när det behövs" fortsätter
med ny informationsfilm och många nya medarbetare på
posters med antibiotikabudskapet.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

75%

76%

Läkemedelsgenomg
ång

Läkemedelsgenomgång till äldre patienter med flera
läkemedel har blivit ett väl inarbetat arbetssätt. I dec når
17 vårdcentraler mål och 11 vårdcentraler ligger strax
under målnivå.

Aktiviteter

Analys

Trygg, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsförskrivning

Sju viktiga områden för en bättre läkemedelsförskrivning
har identifierats. Många läkemedel,
läkemedelsgenomgångar, receptfria läkemedel,
läkemedelsförskrivning till äldre, uppdaterad
läkemedelslista vid besök, diabetesläkemedel och
astma/KOL-läkemedel.
Ett uppföljningsmaterial med vårdcentralens resultat inom
dessa områden tillsammans med jämförande siffror för
övriga vårdcentraler inom Bra Liv skickas ut för reflektion
och dialog kvartalsvis till verksamhetschefer och medicinska
rådgivare.
Vi kan se förbättringar av förskrivningen inom samtliga sju
områden sedan arbetet påbörjades.

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning och följsamhet till
ordnat införande.

Se Bra Livs arbete med Trygg, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsförskrivning

Uppdrag/mål:
Fortsätta arbetet med att gå från specialistsjukvård till primärvård
Aktiviteter

Analys

Tillsammansarbetet, Tillsammans för bästa
möjliga hälsa och jämlik vård.

Bra Liv tar ett stort ansvar i Tillsammansarbetet.
Primärvårdsrepresentationen utgörs till 90% av Bra Liv
medarbetare.

Uppdrag/mål:
Fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun
Aktiviteter

Analys

Lokala mötesplatser

Gott samarbete med länets kommuner är av avgörande
betydelse för många patienters vård. Lokala mötesplatser
och samverkansformer utarbetas i varje kommun.
Vårdcentralerna erbjuder exempelvis fasta tider varje vecka
till hemsjukvården för frågeställningar till läkare, samt fasta
tider att boka in hembesök på.
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Framgångsfaktorer:

God cancervård
Uppdrag/mål:
Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna.
Aktiviteter

Analys

Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter

Bra Liv har i värdegrunden ett patientlöfte. "Efter ett besök
hos oss ska patienten lämna oss med känslan av att ha blivit
sedd, lyssnad på och professionellt behandlad med en tydlig
medvetenhet om vad nästa steg är."

Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp cancer
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling och förvaltning av
standardiserade vårdförlopp

Vårdcentralerna Bra Liv har tagit ansvar för att hjälpa övriga
vårdcentraler i arbetet med SVF-Hudmelanom. Det gäller
inköp av rätt utrustning, arrangera utbildningsdagar samt
support i arbetet. Bra Livs utvecklingschef fungerar som
processledare med uppföljningsansvar.
Flera av de standardiserade vårdförloppen har inneburit
överflyttning av kostnader för medicinsk diagnostik till
primärvården eftersom undersökningar ska beställas direkt
av vårdcentralen vid välgrundad misstanke om cancer.

Uppdrag/mål:
Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

85 %

96 %

God efterlevnad avseende hygienregler.

95 %

99 %

God efterlevnad avseende vårdhygien

Vårdhygien - basala
hygienregler
Vårdhygien - rätt
klädd

Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Säker vård alla gånger

Arbetet hålls levande med hjälp av chefsläkare som har ett
inslag vid varje ledningsmöte.

Strategiska mål:

Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

Rätt beteende - avtal
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

94%

God följsamhet. Våra stora externa poster medicinskt
material samt bemanning är upphandlade.

Avtalstrohet inköp

Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-10 %

-6,7 %

Primärvårdens nya vårdsamordningsuppdrag utförs till stor
del i patientens hem varför det är naturligt att bilresorna
ökar. Hembesök av läkare har också ökat under året även
detta enligt utökat uppdrag.

Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)

Vårdcentralerna Bra Liv har 28 vårdcentraler och flera
filialer utspridda över länet. Det finns kontinuerligt ett
behov av att förflytta sig till patienter eller till andra
vårdinrättningar. Vår ambition är att bara genomföra
nödvändiga resor. Vi samåker när det är möjligt och
ersätter fysiska möten med elektroniska möten då det är
lämpligt.
Flera vårdcentraler ligger långt från tillgängliga bilpooler
och privatbil kan vara enda alternativet. Vårt mål är att i så
stor omfattning som möjligt välja poolbil framför privatbil.
-10 %

32,7 %

Se analys ovan.

Tjänsteresor, antal
km poolbil (korttid)

Aktiviteter

Analys

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Se analys ovan

Bra Liv nära - patienten slipper resa

Bra Liv nära - digitala vårdmöten bidrar till en minskad
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Aktiviteter

Analys
klimatpåverkan eftersom patienten inte behöver resa till
vårdcentralen.

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Aktiviteter

Analys

Rätt förskrivning

Miljöarbetet ska vara en naturlig del av de medicinska och
verksamhetsanknutna processerna. Läkemedel är
Vårdcentralerna Bra Livs mest betydande miljöaspekt. Vi
arbetar för att göra rätt från början och därmed bidra till
bättre resursutnyttjande och en god långsiktig livsmiljö för
kommande generationer.
Bra Liv har i flera år arbetat med antibiotikaförskrivningen
både i information direkt till befolkningen och genom all
personal. Förskrivningen har över åren både minskats och
anpassats till rätt preparat för olika behov.
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
Aktiviteter

Analys

Mötesarena & Chefsarena, utbildningsdagar
för all personal och alla chefer som
genomförs en gång per år

Mötesarena för all personal genomfördes i april med tema
"Tillsammans erbjuder vi invånarna bästa bemötande och
medicinsk kvalitet med rätt yrkeskategori." l juni
genomfördes Chefsarena, för samtliga chefer och
ledningsstaben.

Kompetensutveckling i egen regi och eget
utbildningsmaterial

Bra Liv fortsätter att arrangera utbildningar inom
prioriterade områden, främst med egen personal och ibland
med externa utbildare. Under 2018 har Bra Liv - praktisk
sjuksköterskeutbildning utvecklats som omfattar 7 heldagar
i syfte att stärka kompetensen för att vara första
bedömningsinstans vid akut sjukdom. Varje
utbildningstillfälle har ett tema med efterföljande
kunskapskontroll och utvärdering. Kursansvariga och lärare
är Bra Livs egna chefer och medarbetare. Tre omgångar
med totalt 34 deltagare har genomförts under året förlagda
till Nässjö utbildningscentrum.
Fler exempel på egna utbildningar är remiss till röntgen och
ortoped som har genomförts för fysioterapeuter,
arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Utbildning för
vårdsamordnare, utbildning och nätverksträffar för
diabetessköterskor, heldagsutbildning för samtliga
undersköterskor och introduktionsutbildning för nya
sjuksköterskor. Flera av utbildningarna kommer att
återkomma regelbundet.
Flertalet fysioterapeuter och läkare är utbildade i
Ortopedisk medicin (OMI). Vid Norrahammars vårdcentral
finns spetskompetens inom området som alla Bra Livs
vårdcentraler kan utnyttja.

Fokusgrupp kompetensförsörjning, chefer
som arbetar tillsammans med yrkesspecifika
referensgrupper för att kartlägga och planera
strategiskt kompetensutvecklingsbehov

Under 2018 har Bra Liv utarbetat en
kompetensförsörjningsstrategi för de närmaste åren som
fokuserar på bemanningsförutsättningar både i nuläget och
på sikt. Arbetet kommer under våren brytas ner på
vårdcentralsnivå för bättre översikt, kunskaper och
beredskap för framtida utmaningar med
kompetensförsörjning inom primärvården.
Det har bedrivits ett aktivt arbete i de yrkeskategorivisa
referensgrupperna, där verksamhets- och yrkesföreträdare
samverkar kring kategoriernas uppdrag och
kompetensutveckling. För Bra Livs chefsförsörjning och
chefsutveckling finns uppdragsbeskrivning och strukturerad
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Aktiviteter

Analys
kompetensutvecklingsplan på lång och kort sikt. I april 2017
startades Bra Livs första chefstraineeprogram och
avslutades i april 2018.

Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning i samverkan
Aktiviteter

Analys

Utveckling av chefer och medarbetare

Vårdcentralerna Bra Liv deltar med många chefer och
medarbetare i Tillsammansarbetet. Resultat och nya
metoder sprids på olika sätt i vår organisation, exempelvis
via ledningsmöten, Chefsarena och Mötesarena. Vår
långvariga antibiotikakampanj är ett bra exempel på
förbättringsarbete på systemnivå. Andra exempel är
gemensamt arbete med psykisk ohälsa och läkemedel.

Uppdrag/mål:
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt för att följa nationella
riktlinjer

Bra Liv deltar med medarbetare i flera FAKTA-grupper.
Lokala arbetssätt utarbetas utifrån nationella riktlinjer. Vi
har även representanter i medicinsk programgrupp
primärvård samt i regional medicinsk programgrupp
(RMPG).

Uppdrag/mål:
Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd
Aktiviteter

Analys

Följer den nationella utveckling och genomför
lokala anpassningar vid behov

Läkare, sköterskor och sjukgymnaster deltar i FAKTAutbildningar och förändrar kontinuerligt arbetssätt då
riktlinjer ändras.

Uppdrag/mål:
Öka användningen och uppföljningen av nationella kvalitetsregister
Aktiviteter

Analys

Registrering i kvalitetsregister

Vårdcentralerna registrerar sedan många år tillbaka i
nationella diabetesregister (NDR). Registreringen är
fortfarande manuell. Det finns flera andra kvalitetsregister
som är aktuella/intressanta för vårdcentralerna men på
grund av manuellt arbete är deltagandet fortfarande
begränsat. Det finns ett starkt önskemål om att få igång
automatisk dataöverföring till relevanta kvalitetsregister.
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

84%

Medarbetarsamtal med tillhörande
kompetensutvecklingsplan är ett väl etablerat arbetssätt.
Påminnelse görs varje månad om att registrera
genomförda aktiviteter.

90%

79%

se ovan

4,4%

4,4%

Sjukfrånvaron ligger på 4,4 procent vilket är samma nivå
som i december föregående år. Högst sjukfrånvaro har
sjuksköterskor med 6 procent och lägst sjukfrånvaro har
arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt ST-läkare med en
sjukfrånvaro på ca 3 procent.

66%

63%

Frisknärvaro, andel individer som har haft max 5
frånvarodagar under senaste tolvmånadersperioden.

Medarbetarsamtal

Kompetensutveckli
ngsplan
Personalhälsa sjukfrånvaro

Frisknärvaro

Frisknärvaron är hög bland våra manliga medarbetare,
medan den för kvinnor ligger under målvärde och har
minskat under året. Vi ser detta som en tidig varningssignal
och kommer att ha fortsatt stort fokus på arbetsmiljö för
att vända negativ trend.

Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande arbetsplatser, arbeta med
åtgärdsplan framtagen efter genomförd
sjukfrånvaroanalys

HFA-pris för Hälsofrämjande Arbetsplats ska delas ut 2020
efter uppföljning och utvärdering av vårdcentralernas
arbete med arbetsmiljö- och hälsostrategier i sina
verksamheter 2019. Mål är att främja utvecklingen av god
hälsa, frisknärvaro och arbetstrivsel för Bra Livs
medarbetare och därmed främja Bra Liv som attraktiv
arbetsgivare.

Tidig rehabilitering

Aktivt arbete i samverkan mellan anställd, chef och HRpartner pågår.

Rehabiliteringsutbildning till samtliga chefer

Rehabiliteringsutbildning har tillgodosetts för Bra Livs
chefer i central HR-regi. Flertalet chefer har deltagit för att
stärka sina kunskaper kring tidigt och aktivt
rehabiliteringsarbete och därmed främja en god
hälsoutveckling och frisknärvaro bland Bra Livs
medarbetare.
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Framgångsfaktorer:

Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt arbete
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för att uppnå oberoende av bemanningsföretag till utgången av
2018.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

52,9 mnkr

54,9 mnkr

Kostnader för bemanningsföretag är något högre jämfört
med föregående år med en tydlig inbromsning under
hösten. Under våren har vi använt i genomsnitt 26
hyrläkare per vecka. Under hösten har användningen
minskat till 21 linjer i genomsnitt. Ett hyrläkarråd
inrättades under våren (HR- och ekonomichef) som gör en
avstämning av vårdcentralens behov innan beställning. Alla
hyrläkarbeställningar görs av en person för samtliga Bra
Livs vårdcentraler.

Bemanningsföretag,
mål minska
kostnader jmf med
föregående år

Aktiviteter

Analys

Nya arbetssätt samt kompetensförsörjning

Totalt sett har Bra Liv fler anställda 2018 än 2017 men
sedan sommaren 2017 har vi tilltagande svårigheter att
rekrytera och behålla flera av våra professioner på vissa
orter. Brist på sjuksköterskor och fysioterapeuter har varit
särskilt märkbart i den södra länsdelen där vi har färre
årsarbetare än 2017, medan brist på distriktsläkare är
spridd över länet.
Strategier för kompetensförsörjning och möjligheter till
kommande oberoende av hyrläkarbemanning.


Aktiv rekrytering



Ta väl hand om studenter och AT-läkare för att
inspirera dem till att välja primärvården. AT-träffar
genomförs



Behålla, utveckla personal – hälsofrämjande
arbetsplats



Införande av rekryteringstillägg i södra länsdelen



Kortsiktiga lösningar är ambulerande personal och
pooltjänst



Triagering, direktaccess till alla yrkesgrupper (RAK),
teamarbete



Använda ny teknik, Bra Liv nära



Högsta kvalitet i alla besök, vårt patientlöfte



Aktivt arbete kring lönestrategier



Marknadsföra Bra Liv som en attraktiv arbetsgivare



Aktivt arbete med att få hyrläkare att ta en fast
anställning inom Bra Liv



Uppmuntra ST-läkare inom andra specialiteter att
randa sig i primärvården
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Aktiviteter

Analys

ST-läkare både på liten och stor vårdcentral

Våra ST-läkare uppmuntras att förlägga sin utbildningstid
både på stor och liten vårdcentral.

Nässjö utbildningscentrum med international
office

Vid Nässjö utbildningscentrum (NUC) utbildas och
kompetensvärderas läkare med utländsk utbildning. I mån
av plats utbildar och introducerar vi även läkare som ska
arbeta vid sjukhusens kliniker. Sedan start 2013 har 70
läkare utbildats eller påbörjat utbildning på NUC. Av dessa
tjänstgör fortfarande 43 i Bra Liv och ytterligare 5-10 på
annan klinik i regionen eller privat vårdcentral. Åtta läkare
har avslutats efter bedömning.

Mobila lärarteam

Verksamheten vid Nässjö utbildningscentrum har breddats
och erbjuder även handledning av ST-läkare via ett mobilt
lärarteam.

Sjukhusspecialiteternas ST-läkare på
vårdcentral

Bra Liv har lockat ett fåtal blivande sjukhusspecialister att
randa sig på vårdcentral. Det handlar om blivande
geriatriker och psykiatriker. De som varit på vårdcentral
upplever tiden som värdefull både kompetensmässigt och
för framtida samarbete. Vi verkar för att randning på
vårdcentral ska bli obligatoriskt för de flesta
sjukhusspecialiteterna.

Uppdrag/mål:
Gott och nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning
Aktiviteter

Analys

Sommarpraktik för läkarstudenter

I syfte att attrahera framtida medarbetare erbjuder vi
sommarpraktikplatser för läkarstudenter.

Attraktiva praktikplatser för alla
yrkeskategorier

Vårdcentralerna Bra Liv tar emot studenter från samtliga
professioner. Ett VFU-råd har inrättats för Bra Livs aktuella
VFU-grupper tillsammans med Futurum.

Utbildningsvårdcentral

Byggnation av ny vårdcentral i Råslätt kommer att påbörjas
under våren 2019. I Råslätts vårdcentral planeras en yta för
att inrymma s.k. KUM (klinisk utbildningsmottagning).
Ytterligare ett par vårdcentraler planerar för att bedriva
KUM verksamhet. Förutom Råslätts vårdcentral har Hälsan
1 och 2 samt Rosenhälsan och Kungshälsan aviserat intresse
för att bedriva KUM. Visst förberedelsearbete är påbörjat.
För närvarande råder osäkerhet kring ekonomisk ersättning
för handledare/lärare. Den ekonomiska ersättningens
utformning kommer att avgöra hur mycket Bra Liv kan
engagera sig.

Strimma, läkarstudenter i smågrupper på
vårdcentral

Ett par Bra Liv vårdcentraler tar emot Strimma-grupper,
d.v.s. läkarstudenter under termin 1-4 som i grupp övar
samtalsmetodik under handledning på en vårdcentral.

Uppdrag/mål:
Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), Rätt använd kompetens (RAK)
Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Rätt vård med rätt kompetens

Vi strävar efter att organisera verksamheten så att
arbetsuppgifter alltid fördelas till den personal som har bäst
kompetens för uppgiften. De flesta av Bra Livs vårdcentraler
har mottagning med direktaccess till annan
personalkategori än läkare. SIM-mottagning
(sjuksköterskebaserad infektionsmottagning), SOMmottagning (sjukgymnast ortopedisk mottagning), SOLmottagning (sjuksköterska och läkare i samverkan),
akutteam, direktbokning till psykosociala team m.fl. De
flesta av Bra Livs utbildningar stödjer och utvecklar dessa
arbetssätt.
På flertalet av Bra Livs vårdcentraler finns det
fysioterapeuter, sjuksköterskor och arbetsterapeuter som
självständigt på delegation skriver röntgen- och
ortopedremisser.

Framgångsfaktorer:

Hälsa och arbetsmiljö
Uppdrag/mål:
Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och
säkerhetskulturundersökningen 2016.
Aktiviteter

Analys

Fokusgrupper, professionella nätverk

Bra Liv arbetar med fokusgrupper, inom olika områden för
att förbättra och utveckla verksamheten. Fokusgrupperna
bemannas främst med verksamhetschefer. Många av våra
medarbetare är engagerade inom professionella
yrkesnätverk.

Framgångsfaktorer:

Delaktiga och engagerade medarbetare
Aktiviteter

Analys

Bra Liv praktisk sjuksköterskeutbildning

I Nässjö utbildningscentrums lokaler har Bra Liv under året
genomfört Bra Liv praktisk sjuksköterskeutbildning, se
avsnitt kompetensutveckling i egen regi. För 2019 planeras
även Bra Liv praktisk undersköterskeutbildning.

Framgångsfaktorer:

Chef och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Chefsintroduktion, chefsutbildning

Två introduktionsutbildningar för nya chefer, ca 20 totalt,
har genomförts under 2018. Dessa kompletteras med
mentorskap och individuella introduktionsplaner för nya
chefer.
Bra Livs chefer har på bred front påbörjat deltagandet i
Region Jönköpings läns nätverk för engagerat ledarskap.
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Aktiviteter

Analys
Utvärdering efter halva tiden visar på god upplevd nytta av
insatsen.

Chefstrainee, program för att tillvarata
medarbetare med potential/intresse för
framtida chefstjänster

Bra Livs första chefstraineeprogram avslutades i april efter
att ha löpt under ett år. Två av deltagarna har påbörjat
chefstjänster inom Bra Liv. Introduktionsprogram för nya
chefer följer för berörda. En ny trainee omgång kommer att
starta under våren 2019.

Framgångsfaktorer:

Lönebildning och anställningsvillkor
Uppdrag/mål:
Heltid som norm
Aktiviteter

Analys

Arbeta med att kunna erbjuda heltid vid
anställning

Anställda inom Bra Liv har en hög tjänstgöringsgrad.
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

-25 342tkr

Bra Livs ekonomiska resultat har stadigt förbättrats sedan
sommaren. Från en första prognos på -58 mnkr till ett
årsresultat på -25 mnkr. Förbättringen beror främst på en
ökad ersättning i form av utbetalade statsbidrag, men även
på en återhållsamhet under hösten vad gäller hyrläkare,
egen personal och rörliga driftskostnader.

Ekonomi i balans

Extra ersättning från statsbidrag, 24 mnkr, har betalats ut
med start i september. I december betalades även 1,2
mnkr för deltagande i regionens Tillsammansarbeten, samt
5 mnkr i extra vårdvalsersättning ut. Totalt har intäkterna
inklusive extra ersättningar ökat med 3,6 procent. Bra Livs
kostnader har ökat med samma procentsats vilket ger
oförändrat resultat jämfört med 2017.
Personalkostnader inklusive hyrläkare har ökat mer än
avtalsförändring beroende på 23 fler egna årsarbetare och
en fjärdedels extra hyrläkarlinje.
Kostnader och volymer för radiologi minskar.
Kostnader för klinisk fysiologi och klinisk kemi ökar mer än
prisuppräkning trots minskade volymer.
Läkemedel har haft en kostnadsökning på 0,6 procent mot
budgeterad 0 procent.
Administration & IT-kostnader ökar mer än budgeterat.
Fler anställda ger högre administrationspåslag samt kräver
mer utrustning. Nya arbetssätt och uppgraderade system
kräver mer IT-utrustning exempelvis dubbla skärmar,
mobiltelefoner och bärbara datorer.
1
ACG-vikt

0,99

Bra Livs ACG vikt i dec är 0,992. De 8 tusendelar som Bra
Liv ligger under medelvärde 1,0 motsvarar 5 mnkr på helår,
20 procent av årets underskott. ACG-vikt är de listade
invånarnas sammanvägda diagnoser och ligger till grund
för vårdcentralernas ersättning. Primärvårdsenheten viktar
om så att länets sammanlagda diagnosvikt alltid blir 1,0
oavsett om antal diagnoser ökar eller minskar.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Bra Liv arbetar efter en niopunkts handlingsplan för
ekonomi i balans
1.

Minska hyrläkarbemanningen
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Aktiviteter

Öka ACG till länsgenomsnitt 1,0

Analys
2.

Behålla oförändrad egen bemanning

3.

Utökat stöd från staben till verksamheten

4.

Minimera sjukfrånvaron

5.

Minska kostnader för lab, röntgen och läkemedel

6.

Full kvalitetsersättning

7.

Inga kvalitetsavdrag

8.

ACG ska öka till 1,0

9.

Behålla marknadsandel avseende listade invånare

Vårdcentralerna Bra Livs sammantagna ACG-vikt ligger på
knappt 0,99. Om ACG-vikten är korrekt innebär det att de
invånare som har valt en Bra Liv vårdcentral är något
friskare än länsgenomsnittet. Vår bedömning är att det inte
stämmer med verklig sjuklighet, utan att de 75 procent av
länets invånare som valt Bra Liv sannolikt har en
genomsnittlig sjuklighet och borde ha en ACG-vikt på 1,0
(länsgenomsnitt).
Vi fortsätter hålla fokus på att alltid sätta korrekta och
relevanta diagnoser oavsett typ av kontakt. Arbetssätt med
många besök ger fler patienter med diagnoser och driver
ACG uppåt. Sannolikt måste vi träffa en större andel av våra
listade invånare för att komma upp i högre ACG-vikt.

Öka intäkter

Bästa sätt att öka intäkterna är att vara attraktiv för
befolkningen så att listade invånare ökar. Uppdraget ska
genomföras med så hög kvalitet att alla
kvalitetsersättningar betalas ut och inga kvalitetsavdrag
görs.

Samverka/samutnyttja resurser

När det är möjligt samverkar vi mellan enheter och över
vårdcentralsgränserna. Exempelvis Bra Liv nära, Bra Liv
skriva, ambulerande personal, hjälp med att bemanna
jourpass eller särskilda boenden.

Jämförelser

Tre gånger per år tas jämförelsetal per viktad invånare fram
avseende vårdcentralernas viktigaste kostnadsposter.
Jämförelsetalen används som underlag för analys och
förbättringar. Vid behov bryts jämförelsetalen ned på
individnivå.

Bemanningsråd och hyrläkarråd

Bra Livs ekonomichef och HR-chef utgör sedan våren 2018
hyrläkarråd och bemanningsråd med uppdrag att värdera
och godkänna alla hyrläkarbeställningar och rekryteringar.
I syfte att inte öka Bra Livs totala bemanning värderas alla
rekryteringar mot Bra Livs genomsnittliga bemanning för
aktuell yrkesgrupp. Vårdcentraler som har högre
bemanning än genomsnitt har inte fått
ersättningsrekrytera.

Uppdrag/mål:
Samtliga vårdcentraler ska ha ekonomi i balans
Helårsresultat för Bra Liv 2018 är -25 mnkr. Tio vårdcentraler har positivt resultat, 5
vårdcentraler har mindre negativ avvikelse och 13 vårdcentraler har en negativ avvikelse på
mer än 2 procent av omsättningen.
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Inför 2019 är vår bedömning att Bra Liv på totalen kommer att ha ekonomi i balans. Hälften
av vårdcentralerna förväntas ha ekonomi i balans och hälften ekonomisk obalans.
Vårdcentraler med förväntat underskott har ett fortsatt behov av hyrläkare.
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Inledning
Folktandvården redovisar för 2018 ett negativt resultat om 16,6 miljoner kronor. Resultatet är
sämre än prognostiserat. Till stora delar beror underskottet på att kostnaderna i
barntandvården markant ökat jämfört med föregående år.
Idag kan allmäntandvårdsklinikerna inte ta emot nya patienter för undersökning. En ökande
eftersläpning på revisionslistorna med upp till tre till fyra år kan ses på några kliniker.
Folktandvården genomför en generationsväxling inom samtliga yrkeskategorier, där vi ser att
tiden från nyanställd till erfaren kollega tar lång tid, speciellt inom tandläkarkollektivet. Vi
har inte sett någon förbättring under 2018. Erfarna tandläkare går i pension och det är ibland
svårt att erbjuda handledning till nya tandläkare. I vissa delar av länet ser vi även svårigheter
att rekrytera tandsköterskor och tandhygienister. Detta i kombination med vakanser skapar
köer, förseningar och lägre patientintäkter.
Vi arbetar intensivt med hur vi kan öka insatserna i socioekonomiskt svaga områden och
prioritera resurserna till där de behövs mest.
Munhälsan är fortsatt god hos länets barnpatienter. Dock har vi under de senaste åren sett en
försämring bland sex- och tolvåringar. Vi kan se att barn i områden med lägre socioekonomi
får en allt sämre munhälsa. Sedan tidigare vet vi att tandhälsan, mätt som andel kariesfria
nittonåringar, jämfört med övriga riket är god i förhållande till riket i övrigt.
Folktandvården, Region Jönköpings län har numera ansvar för den uppsökande verksamheten.
Målet är att betydligt fler ska upprätthålla en god munhygien samt att de patienter som har rätt
till nödvändig tandvård också ska erhålla tandvård i ökad omfattning. Förutom den rent
uppsökande verksamheten i form av munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar
tillkommer ett utökat uppdrag.
Under året 2018 ser vi att intresset från våra patienter att teckna Frisktandvård är bestående på
en stabil nivå. Nu har cirka 22 procent av Folktandvårdens vuxna revisionspatienter
Frisktandvård.
Det gångna året har för specialisttandvården inneburit hög arbetsbelastning, intensifierat fokus
på patientbehandling samt stöd och hjälp till allmäntandvården. Detta ses inom samtliga
ämnesområden. Samtidigt har specialisttandvården under året fortsatt med utbildning och
examination av specialisttandläkare (ST), samt med att bedriva forskning som resulterat i
flertalet publikationer. Utbildningen inom ST-verksamheten är effektiv och håller en hög
kvalité som ställer krav på handledning, disputerad personal och lokaler. Den ekonomiska
situationen inom specialisttandvården är försämrad jämfört med föregående år. En utbyggnad
av sjukhustandvården eller orofascialmedicin, OFM, pågår, där målet är att samtliga tre
sjukhus i länet har bemanning av specialistutbildade tandvårdsteam. I dagsläget saknar vi
sjukhustandläkare på höglandet.
Inom området käkkirurgi/sjukhustandvård sker en ökning av remisser. Denna ökning kan
tillskrivas en allt äldre och sjukare befolkning som behöver tandvård.
I medarbetarperspektivet har Folktandvården två stora utmaningar, kompetensförsörjning och
sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron i Folktandvården har ökat marginellt det senaste året.
Användandet av friskvårdsbidraget är fortsatt högt. Tre av fyra medarbetare är aktiva och
tränar utanför arbetstid.
Folktandvården fortsätter att aktivt arbeta med kompetensförsörjning. En stor vikt läggs vid
att knyta kontakter med framtida medarbetare, genom bland annat besök hos de fyra
tandläkarhögskolorna. Folktandvården arbetar tillsammans med Jönköping University, som
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kommer att ansöka om en tandläkarutbildning vid Hälsohögskolan i Jönköping. Denna
utbildning kommer på sikt att innebära en ökad attraktivitet till vårt län samtidigt som JU
tillhandahåller en digitalt anpassad tandläkarutbildning med hög fokus på klinisk kompetens.
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2018-12-31

Andel

2017-12-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

7

37%

9

39%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

3

16%

8

35%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

9

47%

6

26%

Antal mätetal som
mäts

19

100%

23

100%

Verksamhetsplanen har under andra halvåret 2018 arbetats om och därav något färre antal mätetal än jämfört
med 2017.

Folktandvården har goda kliniska resultat både inom allmäntandvård och specialisttandvård.
Utmaningen är tillgänglighet för ej akuta patienter och att få en ekonomi i balans främst inom
barn- och ungdomstandvård.
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer:

Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå
hälsoeffekter hos befolkningen
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

45%

41%

41% av 19-åringar är kariesfria vilket är en försämring
jämfört med 2017. Detta är dock ett bra värde jmf landet i
övrigt. De senaste åren har resultatet växlat mellan 42%
och 46%. Dock är munhälsan betydligt sämre i utsatta
områden.

Andel karies fria 19åringar

Anledningen till den goda munhälsan är ett långvarigt
förebyggande arbete som nu börjar redan vid 1 år. Vi ökar
våra satsningar på de riktigt små barnen samt i områden
med större behov. Detta är på sikt en förutsättning för att
bibehålla den goda munhälsan.
22%

22%

Andel av
revisionspatientern
a som har
frisktandvårdsavtal.

22% av revisionspatienterna har idag frisktandvårdsavtal.
(25 055 st.) Ökningen har tydligt avstannat dels beroende
på att alla har hunnit få frågan vid tidigare undersökningar
och ändrar inte sitt nej tack och dels på grund av att
klinikerna ligger försenade och färre patienter
revisionsundersöks när barn och prioriterade grupper
kallas in med förtur.

Aktiviteter

Analys

Ansvara för att informera om tobakens och
kostens inverkan på den allmänna hälsan och
munhälsan

Denna information utgör i dagsläget en del av vårt
sedvanliga omhändertagande av våra patienter. Detta sker
såväl på klinik som i den externa verksamheten.

Utföra screening av vårdbehovet på
flyktingboenden som ger möjlighet att
prioritera de mest behövande

I takt med att asylinströmningen till Sverige avtagit har
klinikernas möjlighet att på allmäntandvårdsklinik utföra
undersökningar förbättrats och behovet i dagsläget
motiverar inte att screeningar genomförs.

Framgångsfaktorer:

God tillgänglighet och bra bemötande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

22%

Folktandvården

Andel nya patienter
som fått tid till
undersökning och
behandling inom

I dagsläget är det nästan inga kliniker som har möjlighet att
ta emot nya patienter från kön. De flesta kliniker tvingas
prioritera de befintliga revisionspatienterna framför att ta
in fler nya.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

58%

De flesta kliniker har förseningar av revisionspatienter. De
som ligger bättre till hjälper grannkliniker som har det
sämre resursmässigt.

90%

100%

Akuta patienter omhändertas alltid inom 7 dagar.

0

986

Specialisttandvården uppvisar en delvis splittrad bild vad
avser kösituation. Radiologen och orofacialmedicin har
ingen kö. Käkkirurgen, pedodonti och
parodontologikliniken har kö på ca 6 månader för
oprioriterade patienter. Noterbart är att käkkirurgen efter
sommaren 2019 arbetat av patientkön. Oral protetik och
endodonti har en kö som är ca ett år. Inom ortodontin är
den något längre väntetid i Jönköping, Värnamo och
Nässjö. Den längsta kön uppvisar bettfysiologi med 15
månader, men man arbetar intensivt med att korta även
denna. .

90%

93%

Under 2018 har antalet personer som varit berättigade till
munhälsobedömning minskat från föregående år från 7
455 till 7 268. Antalet personer som tackat ja till
erbjudandet om munhälsobedömning är 4 558 vilket är en
minskning med 170 personer från föregående år.

180 dagar.
Andel
revisionspatienter
som fått tid till
undersökning och
behandling inom
180 dagar från
måldatum
Specialisttandvårde
n: Andel akuta
remisspatienter
som väntat mindre
än 7 dagar
Specialisttandvårde
n: Antal
remisspatienter
som väntat mer än
60 dagar

Täckningsgrad för
den uppsökande
verksamheten
(munhälsobedömni
ngar)

Personer som fått munhälsobedömning utförd är 4 227
vilket är en minskning från föregående år med drygt 240
personer. Antalet personer som tackat nej till
munhälsobedömningen är i stort sett oförändrad från
föregående år.
50%

54%

Andel berättigade
med intyg om
nödvändig tandvård
som fått tandvård
utförd

Under 2018 har antalet personer som varit berättigade till
nödvändig tandvård minskat från föregående år från 7 455
till 7 268. Personer som fått nödvändig tandvård utförd har
ökat från föregående år från 3 733 till 3 957.
Folktandvården har behandlat 2 652 (67%) av patienterna
och de privata aktörerna 1 305 patienter (33%). Redovisad
tandvård är utförd av aktörer både i och utanför länet.

Andel nöjda
patienter

100%

96%

Någon mätning av nöjda kunder har inte skett under 2018.
Då denna mätning görs vartannat år, 96% representerar
2017. Upphandling av en undersökning som avser 2019 är
påbörjad.

Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med att förbättra

Folktandvården
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Aktiviteter

Analys

tillgängligheten

Rekryteringen av samtliga yrkeskategorier är ständigt
aktuellt. Vi ser rekryteringssvårigheter inom alla
yrkeskategorier.
Friska patienter ska kallas mer sällan.
Arbetsuppgifterna ska fördelas till rätt yrkeskategori (RAK).

Erbjuder patientgruppen kostnadsfria
munhälsobedömningar

Allt fler inom gruppen "Nödvändig tandvård" erbjuds
bedömning. Täckningsgrad över 90%.

I det uppsökande arbetet förbättra och
utveckla samarbetet med sjukvård och
socialtjänsten samt stimulera flera äldre till
behandling

Under tre år har det utökade uppdraget pågått. Samtliga
vårdcentraler har besökts i syfte att fånga upp sköra äldre
patienter med tandvårdsproblem, som kommer till våra
vårdcentraler. Syftet är att vårdcentralerna ska kunna
hänvisa patienter till tandvården om patienten saknar
tandläkarkontakt.
Samarbetet med enhetschefer och socialchefer har pågått
under dessa tre år och här har vi en del utmaningar som vi
kommer att jobba vidare med.
Samtliga kliniker har rutiner för att den sköra patienten inte
ska förlora sin tandvårds kontakt.
Årligen utbildas omsorgspersonal på länets äldreboende i
munvård.

Erbjuda nödvändig tandvård
Alla med rätt till nödvändig tandvård med tandvårdsbehov
erbjuds behandling med förtur inom Folktandvården.
Erbjuda patienterna ett bra bemötande som
bl a innebär information om
behandlingsalternativ, kostnad, tidsåtgång
mm.

Vikten av ett bra bemötande betonas kontinuerligt för all
personal.

Allmäntandvård
Munhälsan hos länets barn är fortsatt god. Dock ser vi liksom i landet i övrigt en försämring
hos 6-åringar och 12-åringar. Denna försämring är särskilt märkbar i områden med lägre
socioekonomi. Där sätter vi också in extra åtgärder samt utökar vårt samarbete med BHV
inom Tillsammans-projektet.
För att använda våra resurser på bästa sätt styr vi insatserna från friska patienter till patienter
med stora vårdbehov. Som stöd till verksamheten har vi under året tagit fram nya
vårdprogram för alla åldersgrupper. I dessa program får friska patienter längre intervall
mellan undersökningar (upp till 3 år) medan patienter med sämre munhälsa får komma oftare.
Förutom barn prioriterar vi den äldre patienten, där vi ser att försämrad munhälsa kan komma
snabbt i samband med sjukdomar och medicinering. Vi fortsätter att utveckla RAK (rätt
använd kompetens) så att tandsköterskor och tandhygienister tar hand om en allt större del av
vården.
Nästan alla kliniker har problem med tillgänglighet. Man stöttar varandra med personal och
patienter erbjuds ofta tider på klinik med bättre tillgänglighet. Vårdprogrammen är också ett
sätt att skapa ökad tillgänglighet genom att tid frigörs från friska patienter.
På flera kliniker har vi under året haft tandläkare med icke-EU utbildning anställda på
Folktandvården, Verksamhetsberättelse
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extratjänster. Dessa individer har också deltagit i work-shops ledda av våra tandläkare. Syftet
med dessa aktiviteter är att individerna så småningom ska kunna erhålla svensk
tandläkarlegitimation.
Specialisttandvård
Under året har man fortsatt med ST-utbildning inom samtliga odontologiska specialiteter. För
närvarande är specialisttandvården ansvarig för utbildning av 26 stycken blivande
övertandläkare. Parallellt med detta bedrivs forskning och utbildning. Ett stort antal
avhandlingar och artiklar har producerats under året. Flera övertandläkare är involverade i
vetenskapliga arbeten via andra universitet nationellt och internationellt.
Käkkirurgiska kliniken
Kösituationen beträffande oprioriterade visdomständer (ingrepp har minskat från mer än två
år till cirka ett år, prognos att kön är borta till halvårsskiftet. Kösituationen på bettfys har
förbättrats. Kön var som mest 26 månader och är idag 15 månader. På orofacial medicin
implementeras en klinik i Värnamo där lokalsituationen är prekär. Ombyggnad är planerad.
För Höglandssjukhuset väntar vi på besked om lokaler.
Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd
Är ett nationellt center för sällsynta diagnoser som kan medföra avvikande tand- och
käkutveckling, nedsatt oral funktion och behov av omfattande behandling. Kompetenscenter
är en resurs för både barn och vuxna och är en tillgång för vårdgivare och patienter i hela
landet. Kompetenscenter är det odontologiska expertteamet i Centrum för sällsynta diagnoser,
CSD Sydöst. Under 2018 erhölls statsbidrag på 1,4 miljoner kronor.
I den regionala delen av verksamheten utförs klinisk behandling i Kompetenscenters regi på
pedodonti- respektive protetikavdelningen på odontologiska Institutionen. Enheten har som
tidigare haft ett stort antal konsultationer om sällsynta diagnoser, både med och utan
patientbesök. I Kompetenscenters multidisciplinära specialistgrupp diskuteras flera av dessa
fall.
Kompetenscenter i Jönköping har representerat de tre svenska nationella kompetenscentra
inom tandvård i Socialstyrelsens terminologigrupp som ska ta fram en ny definition av
”Sällsynt diagnos”.
Protetik
Avdelningen arbetar utåtriktat med klinikbesök, öppet hus och telefonkonsultationer.
Ett kliniskt forskningsprojekt i samarbete med Karolinska institutet är pågående. Arbete pågår
aktivt för att utveckla det digitala arbetsflödet vid oralprotetisk behandling vilket också
innefattar kirurgisk samplanering inför implantatinstallationer.
Vårdkön för behandling är ca ett år och där vissa remisser omfattar komplexa patientfall med
stora vårdbehov. Remisser som avser terapiplaneringar och konsultationer handläggs med
förtur. Samarbete utförs multidisciplinärt för att ge patienterna bästa möjliga vård.
Endodonti
Avdelningen driver ST-utbildning med huvudansvar för sju ST-tandläkare vid sex olika
specialistcentra.
Telefonkonsultationer för allmän- privattandvård har fortsatt. Flera klinikbesök har gjorts.
Endodontimottagning på Värnamo sjukhus har fortsatt.
Avdelningen har forskningssamarbete med Göteborgs Universitet och Malmö Universitet.
Ortodonti
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Kötiden är för närvarande ca två år. Det pågår ett arbete med att förbättra kösituationen i länet
bl.a. med utbildning av två interna uppdragsutbildningar.
Det finns nyanlända barn och ungdomar med stora ej tidigare tillgodosedda vårdbehov inom
ortodonti. Detta påverkar framförallt klinikerna i Nässjö och Värnamo mer eftersom de har en
större andel av dessa grupper.
För framtiden planerar vi att införa digital avtryckstagning.
Pedodonti:
Verksamheten har fått tillskott med ytterligare en övertandläkare under året. Detta har
inneburet att kötiden på kliniken och narkostandvården avsevärt har förbättrats. Bristen på
allmäntandläkare ökar trycket på pedodontikliniken. Vi upplever oftare att remisser kommer i
ett sent skeende av omhändertagandet.
Lustgasutbildning har hållits 2018. Pedodontiavdelningen har ansvarat för ett nationellt
samseminarium för alla specialister i pedodonti.
Parodontolgi
På parodontologiavdelningen har tillgängligheten försämrats under året med anledning av
avsaknad av tre parodontologitjänster. Kön har därmed ökat och var vid årsskiftet ca nio
månader. Det görs försökt att effektivisera våra rutiner med att tandhygienisterna undersöker
parodontitpatienter och vi är sambokade (RAK).
Ett projekt är påbörjat för att förbättra parodontitomhändertagandet i allmäntandvården.
Tandtekniskt laboratorium
Under året har fortsatt service utförts till regionens specialist- och folktandvårdskliniker samt
en handfull privata aktörer som i begränsad omfattning utför ortodontiska behandlingar. I
slutet av 2018 införskaffades en 3D-printer för att kunna arbeta digitalt.
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Perspektiv:

Process och produktion
Verksamhetsmått
Tandvård

Utfall 2018

Utfall 2017

Förändring
antal

Förändring %

Barn och ungdomstandvård: Antal
behandlade barn

67 659

66 650

1 009

1,5%

Allmäntandvård vuxna: Antal
behandlade patienter

78 486

83 495

-5 009

-6,0%

Specialisttandvård: Antal behandlade
patienter

11 358

10 796

+562

+5,2%

Tandvård för patienter med rätt till
tandvårdsstöd:

7 836

7 738

+98

+1,3%

Antal patienter, munhälsobedömning

4227

4465

-238

-5,3%

Antal patienter, nödvändig tandvård

2652

2915

-263

-9,0%

Fotnot: Antal patienter med munhälsobedömning och nödvändig tandvård är en del av antal
patienter med rätt till tandvårdsstöd.
Barn- och ungdomstandvård har under året fått ett utvidgat uppdrag för att omfatta 22-åringar.
Förändringen mellan åren speglar denna förändring.
Tillgängligheten i allmäntandvård har försämrats vilket har resulterat i att antal vuxna
revisionspatienter har minskat i jämförelse med föregående år.
Ökningen för specialisttandvård härrör sig från ökat inflöde från allmäntandvård med
anledning av vakanssituationen.

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Under året har Folktandvården arbetat fram nya vårdprogram för alla åldersgrupper. I dessa
program får friska patienter längre intervall mellan undersökningar (upp till 3 år) medan
patienter med sämre munhälsa får komma oftare. Programmen omfattar även riktlinjer för
förebyggande vård. Totalt finns tre vårdprogram avseende karies samt ett nytt inom
parodontologi. Det nya vårdprogrammet för äldre stöttar våra behandlare i kontakten med
äldre patienter där vi ser att försämrad munhälsa kan komma snabbt i samband med
sjukdomar och medicinering.
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Vårdprogrammen har tagits fram i samverkan mellan allmäntandvård och specialisttandvård
och grundar sig på nationella riktlinjer.
Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Strategiska mål:

Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

Rätt beteende - avtal
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

90%

Målvärdet uppnått.

Avtalstrohet inköp

Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-10 %

-18,3 %

Målet har uppnåtts under varje tertial för 2018.

-10 %

0,9 %

Målet har inte uppnåtts under 2018. Kompetensförsörjning
av vissa tandvårdskliniker kräver att medarbetare i ökad
omfattning reser mellan klinikerna med bil. Folktandvården
arbetar med frågan och tillämpar resfria möten när det är
möjligt. Det finns ett mörkertal i mätetalet med anledning
av att vi f.n. inte har möjlighet att mäta i vilken omfattning
långtidsleasade bilar används och i vilken omfattning
externa hyrbilar används.

100 %

100 %

Ny upphandling av papperskassar pågår eftersom tidigare
upphandling överklagades.

Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)
Tjänsteresor, antal
km poolbil (korttid)

Inköp av plastkassar
skall minska

Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Utbilda och förespråka digitala
kommunikationsmöjligheter

Internkommunikation om möjligheter med digitala möten
och arbetssätt, till exempel sms-kallelser. Sprider goda
exempel på digitala kommunikationsmöjligheter i interna
kanaler.

Börja ta betalt för kassar och informera om
miljöbelastning på våra kliniker

Är sjösatt fr o m årsskiftet.

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Vi fortsätter arbeta med att prioritera webbmöten framför
möten som kräver bilresa.

Kliniker med behov ska utrustas med
tjänstecyklar

Samtliga kliniker har fått erbjudande om tjänstecykel men
inte så många nappade på förslaget då det uppkom
problem med vem som ska sköta servicen på cykeln och hur
den ska vara utrustad för att kunna ta med sig tung
utrustning.

Minska kemiska produkter

Genom en kvalitetsgranskning av samtliga produkter i
KLARA och genom att Folktandvårdsklinikerna enas om
samma produkter har antalet produkter minskat med 126
produkter.
2017 registrerades 556 olika produkter i KLARA, och 2018
registrerades 427 produkter.

En rensning av leksaker i väntrum ska
genomföras på samtliga Folktandvårdens
kliniker enligt den guide som Region
Jönköpings län tagit fram

Någon central rutin för hur leksaker ska vara beskaffade
finns ännu inte och vi avvaktar eventuella centralt
framtagna riktlinjer.

Framgångsfaktorer:

Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål:
Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Aktiviteter

Analys

Utveckla rutiner vid inköp och lagring av
förbrukningsmaterial

Fortlöpande arbetar miljösamordnare med frågan. Arbetet
planeras att fortsätta 2019.

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Under 2018 har 14 vetenskapliga artiklar från specialisttandvården publicerats. Två
medarbetare har disputerat.
RMPO Tandvård, Sydöstra sjukvårdsregionen
RMPO består för närvarande av fem personer från Region Jönköpings län , Region
Östergötland samt Region Kalmar.
Gruppen startade i juni 2018 och i oktober gjordes en inventering av vårdprogram inom
tandvården inom respektive region. Då riktlinjerna för det nationella kunskapsstödet inte är
klara ännu avvaktar gruppen innan man tar fram några gemensamma vårdprogram. Under
tiden delas erfarenheter och arbetssätt.
En person är även medlem i Nationellt programområde för tandvård och rapporterar till
RMPO hur det nationella arbetet fortskrider.
RMP träffas 1–2 gånger per termin samt ideomöten 2 -3 gånger, vilka leds från Jönköping.
Till våren planeras ett möte med fler inbjudna parter från bland annat Socialstyrelsen,
kvalitetsregistret SKaPa samt andra aktuella projekt.

Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning i samverkan
Arbete med digital hantering av ny specialitet Orofacial medicin pågår. Delning av kliniken
Käkkirurgi till två kliniker varav den nya är Orofacial medicin.
Arbete med driftsättning av T4 självbetjäningskiosker är så gott som avslutat. T4
självbetjäningskiosk är en station där patienten själv kan ankomstregistrera sig och betala för
besöket.
Möjligheten att skicka kallelser via SMS är infört på samtliga allmänkliniker.
Prisjustering enligt Folktandvårdens rutiner.
Nationellt arbeta med versionsuppdatering av digital journal både text och bild.
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

90%

Folktandvården uppnår målet.

90%

83%

Resultat för T3 2018 har förbättrats jämfört med
föregående mätperiod och jämfört med motsvarande
period motsvarande period förra året. En bidragande orsak
till förbättringen kan vara att frågan lyfts med
klinikcheferna i dialog med HR-partners och att en riktad
påminnelse gått ut.

5,5%

5,7%

Nivån på sjukfrånvaron är fortfarande inte
tillfredsställande, även om trenden under året vänt och en
förbättring sker jämfört med första halvåret.

Medarbetarsamtal
Kompetensutveckli
ngsplan

Personalhälsa sjukfrånvaro

Tidigare åtgärder fortsätter och vi har bl a ändrat vårt HRstöd genom utpekade HR-partners till varje klinik. Ett syfte
är att få en bättre helhetsbild av organisationen och på så
sätt kunna fokusera med ytterligare stöd.

Framgångsfaktorer:

Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt arbete
Uppdrag/mål:
Gott och nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning
Uppdrag/mål:
Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), Rätt använd kompetens (RAK)
Inom käkkirurgi har det genomförts ett masterarbete kopplat till KPS inom ramen för
utbildningen Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
Titel:
Kortare väntan för patienter som behöver käkkirurgisk operation
– en fallstudie av införande av kapacitets- och produktionsplanering inom käkkirurgisk
verksamhet
Kapacitets och produktionsstyrning med styrning av visdomstandskirurgi och
tandimplantatkirurgi.
Multiprofessionellt samarbete i team med förberedelsefas och genomförande fas.
Produktionsplan upprättades och arbetet effektiviserades.
Folktandvården, Verksamhetsberättelse
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Resultat: 73 % ökad produktionsvolym på visdomständer och 44% ökning på
implantatoperationer.
Väntetiden har gått från 24 månader till 12 månader för visdomständer och från 6 månader till
2 månader på implantatoperationer.
Metoden för förbättringsarbetet tas nu vidare inom andra specialiteter inom Folktandvården.

Framgångsfaktorer:

Hälsa och arbetsmiljö
Uppdrag/mål:
Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och
säkerhetskulturundersökningen 2016.
Arbete med resultat medarbetar- och säkerhetsundersökningen har fortsatt under 2018. I syfte
att stärka effekten av pågående arbete med handlingsplaner har Folktandvården har valt att
arbeta med s k Minidialog. Klinikerna erbjuds ett dialogmaterial vilket speglar samtliga
dimensioner i undersökningen från 2016. Klinikerna väljer ut de dimensioner som kliniken
har arbetat med i handlingsplanen. Förslagsvis används APT som forum.
I syfte att implementera Regionens gemensamma riktlinje för bemötande i riskfyllda
situationer har Folktandvårdens kliniker med stöd av riskanalys arbetat fram lokala rutiner.
Folktandvårdens arbete med att fånga upp särbehandling fortsätter. Under 2018 har alla chefer
haft tillfälle att gemensamt på områdesmöten i dialog diskutera vikten av att använda
kompetensbaserad rekrytering som ett led i att undvika särbehandling. Alla medarbetare som
sommarjobbar i Folktandvården erbjuds att delta i en uppföljningsenkät. På detta sätt har
Folktandvården möjlighet att systematiskt fånga upp eventuella trakasserier eller kränkande
särbehandling.
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Perspektiv:

Ekonomi
Folktandvårdens ekonomi började efter sommaren 2017 att försämras vilket har fortsatt under
2018. För tandläkare sker en föryngring av medarbetare vilket innebär ett omfattande behov
av handledning från äldre mer erfarna kollegor. Detta medför att både antal kliniska timmar
som produktivitet minskar.
I transparensredovisningen framgår det att Folktandvårdens underskott återfinns inom barnungdomstandvård i allmäntandvården medan allmäntandvård för vuxna genererar ett
överskott.. Under senhösten 2018 tog odontologisk programgrupp fram nya riktlinjer för
barntandvården. Riktlinjerna innebär en mer skälig ambitionsnivå i relation till de resurser
som finns. Riktlinjerna innebär även en regelbunden uppföljning av att alla kliniker har
följsamhet till vårdprogram och nya riktlinjer. Ekonomisk effekt förväntas med start under
2019.
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

-16 705tkr

Budgetavvikelse Folktandvården: -16,7 mnkr
Allmäntandvård: -15,5 mnkr
Specialisttandvård: -3,5 mnkr
Centralt:
+2,3 mnkr

Ekonomi i balans

Klinisk tid för tandläkare inom allmäntandvård har för
vuxna revisionspatienter minskat med 8000h jämfört med
utfallet 2017 vilket motsvarar ca 5 tjänster (100% kliniskt).
Allmäntandvårdens arvode för vuxna revisonspatienter har
minskat med 18,4 mnkr räknat i fast pris jämfört med
2017.
Hur Folktandvården når framgång med
kompetensförsörjning och får medarbetare att stanna kvar
är den viktigaste frågan vi har inom organisationen.
Kompetensförsörjningen inom specialisttandvården sker
genom interna ST-platser. Ur budgetramen finansierar vi
utbildning av framtida övertandläkare för att trygga
tillgången av specialisttandvård inom länet ex. under 2018
examinerades en oralfacialmedicinare samt att vi har två
ortodontister pågående.
Inom specialisttandvården har specialiteten orofacial
medicin i Jönköping och Värnamo hittills finansierats inom
specialisttandvårdens befintliga budgetram utan
tilläggsbudget för ny verksamhet. För 2019 är orofacial
medicin budgeterad med 10,5 mnkr. Dialog förs med
regionledningen om finansiering. I framtiden kommer även
verksamheten att finnas i Eksjö
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

100 %

95,9 %

För helåret 2018 har produktiviteten minskat med 4,1
procent jämfört med föregående år.

Produktivitet mätt
som produktion i
relation till
arbetade timmar,
allmäntandvård
vuxna

Beräkningen är gjord utifrån fast pris och för patienter som
är 21 år eller äldre för båda åren.

0%

8,7 %

Totaltkostnadsboksl
ut

Kostnad per behandlad patient 2018 jämfört med
föregående år.
Allmäntandvård:
+5,7%)
Tandvård f. pat. m. särsk. behov:
7,2%)
Allmäntandvård barn/ungdom:
+15,2%)
Specialisttandvård:
+8,3%)

2 257 kr (+122 kr,
1 339 kr ( +90 kr,
2 447 kr (+322 kr,
13 569 kr (+ 1 038 kr,

Inom barntandvården har det använts mer resurser än vad barntandvårdsersättningen
finansierar. Av det skälet måste vi nu lägga oss på en skäligare ambitionsnivå. Det nya
vårdprogrammet med längre revisionsintervall styr mot denna nivå. Utbildning i rationell
barntandvård kommer att hållas under våren, för att skapa överensstämmelse i hur vi på ett
kostnadseffektivt sätt samt för barnets bästa genomför omfattande behandlingar. Även inom
detta område utvecklar vi arbetssätt enligt RAK (rätt använd kompetens).
För att använda våra resurser på bästa sätt styr vi insatserna från friska patienter till patienter
med stora vårdbehov.
Vissa förebyggande insatser på populationsnivå kommer att tas bort, tex fluorlackningar av
samtliga barn. Detta kommer endast att ske i områden med sämre munhälsa.
Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans har tagets fram och
integrerats i verksamhetsplanen. Åtgärderna i
handlingsplanen är inte tillräckliga för att öka
intäkterna/minska kostnaderna motsvararande årets
budgetavvikelse på minus 16,7 mnkr.
Folktandvården behöver arbeta vidare med
effektiviseringar av verksamheten men även större
strukturella förändringar behövs för att uppnå en ekonomi i
balans.
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Inledning
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling,
kansli, kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning
som stöd. Nettobudgeten för 2018 är cirka 285 miljoner kronor och under året har
verksamheten haft cirka 250 faktiska årsarbetare. Inom regionledningskontoret och
verksamhetsnära funktion pågår aktiviteter inom regional utveckling och hälso och sjukvård
för ett bra liv i en attraktiv region i syfte att vara bästa platsen att växa upp och åldras på.
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård och arbete med förflyttning mot nära
vård har under året också innefattat arbetet med statsbidrag. Fyra work-shops har genomförts.
Några utvecklingsområden under året är co-production med patienter, patientkontrakt,
hälsocaféer, hälsovård för kvinnor och barn samt förlossningsvård. Tillgänglighet är ett annat
prioriterat område, där kapacitets- och produktionsstyrning utvecklas vidare.
Inom strategin för jämlik hälsa har handlingsplanen reviderats tillsammans med länets
kommuner. Arbete görs inom områden som psykisk hälsa, kultur, integration och våld i nära
relationer.
Arbetet i samband med ny lag och överenskommelsen med länets kommuner om samverkan
för trygg och säker in- och utskrivning har lett till god samverkan och väsentligt färre
utskrivningsklara patienter på sjukhusen. Gemensamt arbete planeras inom strategigrupperna
barn och unga, äldre, psykiatri och missbruk samt inom e-hälsoområdet. Ungdomsmottagning
online har startat under året.
Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Digitala vårdmöten och vårdplanering blir
vanligare. Beslut har fattats om att satsa på att utveckla Cambio Cosmic tillsammans med
övriga kunder.
Kunskapsstyrning utvecklas gemensamt i sydöstra sjukvårdsregionen och nationellt.
Inom ramen för Agenda 2030 pågår arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
liksom med mänskliga rättigheter. Arbetet berör så väl hälso och sjukvård som regional
utveckling. Inom regional utveckling har projektet jämställd regional tillväxt avslutats under
året.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har reviderats och kommer efter remissförfarande
att beslutas under våren 2019. Andra pågående arbeten inom regional utveckling är
hållbarhetscheckar, digitaliseringscheckar, exportsamverkan och utländska
direktinvesteringar. Under året har projektet Sverigeförhandlingen avslutats och
påverkansarbetet för nya stambanor fortsätter. Överenskommelse har gjorts med kommunerna
i länet om biogasanvändning.
Under sommaren delfinansierades Ung Drive i elva kommuner.
Regional utveckling kommer att förstärkas med fler chefer och medarbetare för att ytterligare
utveckla arbetet med regional utveckling i länet och i enlighet med det nationella uppdraget.
Under året har GDPR, dataskyddsförordningen börjat gälla, vilket inneburit ett stort
anpassnings- och utvecklingsarbete.
Fyra ledarprogram och program för framtida chefer liksom nätverk för engagerat ledarskap
har genomförts.
En kompetensförsörjningsplan har tagits fram och en rekryteringsenhet har skapats. För rätt
använd kompetens planeras bland annat ett arbete för att minska dubbeldokumentation - mer
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse

614

4(41)

tid för patienten. Ny arbetstidsmodell, 80-10-10 har tagits fram och ska prövas inom flera
enheter.
Ökningen av bemanningsföretag har brutits. I enlighet med regionstyrelsens beslut om
handlingsplan för oberoende av bemanningsföretag har tio ytterligare AT-läkare har anställts
under året.
Webbstöd har tagits fram att stödja resfria möten.
10 % av medarbetarna har idag förmånscyklar.
Kostnad per patient (KPP) har införts och arbete med jämförelser med andra och egen analys
pågår i de verksamheter som fått sina resultat återkopplade.
Läkarutbildningen, studieort Jönköping startar i januari 2019 och planering av
tandläkarutbildning pågår.
Mikrosystemfestivalen och Utvecklingskraft har genomförts under året med många deltagare,
från regionen, landet och internationellt.
Den varma sommarens samarbete i länet avseende hälso och sjukvård, vatten, lantbruk och
räddningstjänst fungerade väl och ledde också till lärande.
Inom regionledningskontoret med verksamhetsnära funktion pågår arbete med hälsofrämjande
arbetsplats. Ekonomin är i balans och de flesta mål nås.

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2018-12-31

Andel

2017-12-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

2

22 %

5

56 %

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

4

45 %

2

22 %

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

3

33 %

2

22 %

Antal mätetal som
mäts

9

100%

9

100 %

Mål som inte uppfylls är tjänsteresor med bil och i synnerhet privatbil, vilket innebär att
arbetet med resfria möten ska intensifieras. Sjukfrånvaron har stadigt förbättrats under året.
Medarbetarsamtal och ekonomi har bibehållit god måluppfyllelse.
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål:
Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård
och inkludera patientföreningar och
brukarråd i arbetet.

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter. Fortsatt
utvecklingen inom hälsocafé, verksamheten pågår med fler
lärcaféer och levande bibliotek.

I större utsträckning arbeta med modellen för
patientberättelser vid utbildningstillfällen.

I regionens introduktionsutbildning för sjuksköterskor har
patientberättelser lyfts in som en naturlig del.
I Esther arbetet används patientberättelser i stor
utsträckning.
Vid olika typer av utvecklingsdagar och förbättringsarbete
medverkar i allt högre grad personer med egen erfarenhet.

Närståendes betydelse ska förstärkas och
erfarenheter ska inhämtas från de
projektregioner som erhållit extramedel för
detta ändamål

Region Jönköpings län har deltagit i nätverk via SKL kring
personcentrerad vård för att lära av andra.
Närstående perspektivet är en självklar del i
personcentrerad vård. I levande bibliotek ingår även
närstående, liksom som volontärer vid hjärtats hus.

Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Aktiviteter

Analys

Tillgänglig vård

Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning har under
året tagit ny fart. Systemet Astrada fortsätter att utvecklas
som stöd i arbetet.

Funktionshinderområdet - Jämlik
tillgänglighet för funktionsnedsatta

Arbete pågår enligt plan. Ingår framåt som en del i arbetet
för social hållbarhet.

En modell prövas att vårdcentralens ordinarie
öppettider är klockan 08.00-18.00 minst en
gång i veckan.

En ny regelbok för vårdcentralerna är framtagen för 2019,
där det står att Region Jönköpings län uppmuntrar
leverantörer att utöka sina öppettider som service till
invånarna. Under avtalsperioden kan det bli aktuellt med
krav på utökade öppettider.

Ett särskilt uppdrag ges för att öka
öppettiderna mellan klockan 07.00-08.00

Vårdcentralerna uppmuntras till att arbeta med utökade
öppettider som service till invånarna.

Läkartillgängligheten behöver bli bättre
utifrån patientens behov.

Arbete pågår på olika sätt på vårdcentralerna.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse

616

6(41)

Uppdrag/mål:
Existentiell hälsa och andlig vård
Aktiviteter

Analys

Samtalsgrupper som utgår från WHO:s
grundstenar för existentiell hälsa

Samtalsgrupper som utgår från WHO:s grundstenar för
existentiell hälsa har under året genomförts inom den
psykiatriska vården. Även personal har erbjudits
gruppsamtal. Tanken är att egen bearbetning av
livsfrågorna gör vårdpersonalen bättre rustade att också
möta patientens behov. Under 2019 kommer seniorer att
erbjudas deltagande i samtalsgrupper på några av länets
vårdcentraler. Även självhjälpsgrupper och lärcaféer utgör
mötesplatser för bearbetning av livsfrågor.

Framtagande av länsgemensamma riktlinjer
för andlig vård

Länsgemensamma riktlinjer för andlig vård är framtagna
som stödjer Sjukhuskyrkan arbete kopplat till existentiella,
andliga och religiösa behov och med patienter, närstående
och medarbetare som målgrupp. Från och med 2019
kommer arbetet att utökas genom anställning av en
sjukhusimam med Jönköpings muslimska råd som
arbetsgivare.

Uppdrag/mål:
Arbeta aktivt med etik och bemötande
Aktiviteter

Analys

Främja samtal och etisk reflektion i planering,
beslut och daglig verksamhet

Det har under året pågått en omfattande
utbildningsverksamhet. Inom området publiceras det
återkommande artiklar i personaltidningen Pulsen.
Etikombudsverksamhet har fortsatt med utbildning och
kontinuerliga nätverksträffar

Ge vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt

Riktlinjer och rutinbeskrivning för lämnande av svåra
besked inom hälso- och sjukvård har utarbetas i enlighet
med uppdrag från Nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Uppdrag/mål:
Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa
Aktiviteter

Analys

Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett
kostnadseffektivt sätt som leder till
kvalitetsförbättringar inom vården

Under året 2018 har flera olika aktiviteter/projekt
införanden skett.
- I maj 2018 startade Ungdomsmottagningen
- OnlineWebbtidbok för blodgivning – Nu går det boka tid
för blodgivning på länets blodcentraler och blodbussar.
- Beställning av förbrukningsprodukter direkt via 1177
Vårdguidens e-tjänster
- Tobakshjälpen – ett digitalt stödprogram för
tobaksavvänjning
- Kontinuerlig utveckling sker i Cosmic och två uppgradering
är gjorda under 2018, som medfört nya vyer i
dokumentationsdelen, utveckling av Link mm.
- Arbete har fortsatt med att gå över från RoS till Cosmic
BOS. Steg 1 genomfördes i nov 2018 med att spegla upp
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Aktiviteter

Analys
labdata i Cosmic. Planering för steg 2 fortsätter under 2019.
- Planering för fortsatt utveckling av Cosmic sker även i den
nationella kundgruppen tillsammans med Cambios övriga
kunder.
Arbetet fortlöper under 2019 utifrån reviderad plan.

Tillsammans med SKL vara drivande i
utvecklingen av regelverk i samband med
införandet av digitala tjänster detta för att
säkerställa patientsäkerheten.

Riktlinjer för digitala vårdmöten – SKL har under det
senaste året jobbat mycket med riktlinjer och
ersättningsnivåer för digitala vårdmöten. I detta arbete har
Region Jönköping kunnat stödja med erfarenheter.
Tjänstedesign och integrerad patientkommunikation – I
SKLs satsning på patientkontrakt kommer Region Jönköping
vara pilot.
Planering för forskning på patientflöden vid digitala
vårdmöten har startats.
Arbetet fortlöper under 2019 utifrån plan.

Uppdrag/mål:
En jämlik sjukvård som ges efter behov. Förstå behov och arbeta aktivt med jämlik
hälsa och vård
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård

Fyra workshops är genomförda under året med runt 100
personer från verksamhetsområden. Arbetet pågår
kontinuerligt.

Uppdrag/mål:
Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling
Aktiviteter

Analys

Rehabilitering - återgång i arbete

Arbetet fortsätter under 2019

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

KUR finns upparbetat i 10 av länets 13 kommuner.

Grön rehabilitering

Verksamheten i Klevarp vidareutvecklas mot att kunna
stödja chefer inom RJL kring psykisk hälsa.

Uppdrag/mål:
Analysera ökat behov baserat på befolkningsökning och befolkningsstruktur
Analyser har gjorts och pågår inom flera olika områden och för sepcifika områden.
Exempelvis inom folkhälsoområdet. Arbetet fortsätter under 2019.
Uppdrag/mål:
Fortsatt arbete inom området smittskydd och vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet

Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom
barnvaccinationsprogrammet. Influensavaccinationen av
riskgrupper har flera år legat högst i landet, säsongen
2017/2018 på 61 % av alla över 65 år. Under hösten har
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Aktiviteter

Analys
glädjande nog efterfrågan på influensavaccin varit hög från
såväl riskgrupper som vårdpersonal. Dessvärre uppstod en
nationell brist på influensavaccin som i viss mån har
påverkat täckningen. Kampanjen är ännu inte avslutad, men
vi ser redan nu att trots vaccinbristen har minst lika många
som tidigare vaccinerat sig mot influensa detta år.
Nyanlända erbjuds, och kommer, i hög utsträckning på
hälsokontroller där kompletterande vaccination erbjuds. Vi
kan inte, tex via vaccinationsregistret, följa den exakta
täckningsgraden i denna grupp.

Införa ett samlat vaccinationspaket för länets
70-åringar och äldre

Informationsmaterial till allmänhet och vårdpersonal,
liksom en plan för det praktiska utförandet finns framtaget.
Ett pilotprojekt omfattande 50 personer genomfördes
under hösten. Detta föll väl ut, med välfungerande rutiner
och en täckningsgrad på 64 %. Allt är således förberett för
ett breddinförande, men i nuläget är inte
finansieringsfrågan löst. Nämnden har återremitterat
frågan för komplettering.

Fortsatt arbete med sprututbytesprogrammet

Runt 180 personer är inskrivna i sprututbytesprogrammet,
varav ca 100 varit aktuella under det gångna året. Utökade
öppettider till tre eftermiddagar per vecka har varit positivt.
Bra samarbete med beroendevården. Framöver finns planer
på att utvärdera hepatit C-behandling via sprututbytet.

En subventionerad TBE-vaccination för barn
och unga utreds

Ett underlag med kostnadsberäkning för kostnadsfri TBEvaccination har tagits fram.

Uppdrag/mål:
En förstärkt öppenvård inom psykiatrin med bättre samverkan mellan
huvudmännen behöver ske samt en ökad dialog med patient- och brukarföreningar.
Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Fyra workshopar är
genomförda under året och aktiviteter pågår.
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård

Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med
bästa möjliga hälsa och jämlik vård utifrån Budget och
verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag har pågått
och fyra workshopar är genomförda under året. Fortsatt
arbete planeras under 2019.

Uppdrag/mål:
Primärvårdens nuvarande uppdrag inom psykisk ohälsa ska förstärkas för att
förbättra tillgängligheten. Modell tas fram under 2018.
Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Fyra workshopar är
genomförda under året och aktiviteter pågår.
Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Ingår i Tillsammans för bästa möjliga hälsa
och jämlik vård

Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med
bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter även under
2019.

Framgångsfaktorer:

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Aktiviteter

Analys

Leda och stödja regionens satsning
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård, som startade under 2016.

Arbetet har fortgått under hösten och en utvärdering och
planering för fortsättningen 2019 planeras under januari
2019.

Uppdrag/mål:
Från akuten till vårdcentralen
Aktiviteter

Analys

Jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhovområdet.

Flytt av jourcentralen till Ryhov genomfördes 1 november.
Namnet på jourcentralerna har ändrats till Närakut.

Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från
sjukhuset

Fortsätter utveckla in- och utskrivningsprocessen under
2019.

Utredning ska göras av att utveckla mobila
geriatriska team till mobila närsjukvårdsteam,
som utgår från primärvården och samverkar
med kommunal hemsjukvård

Fördröjningar i förbättringsarbetena som ska ge underlag
till utredningen. Nu har det kommit igång lite mer arbete
och förhoppningen är att ha mer underlag till januari.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Arbetet med spridning av Esternärvårdsteam fortsätter.
Analys av kontaktytor i ett hemsjukvårdsteam centralt i
Jönköpings kommun påbörjat för att undersöka om annat
arbetssätt är mer effektivt.

Uppdrag/mål:
Kroniska sjukdomar
Aktiviteter

Analys

Utveckla processen för kroniska sjukdomar

Arbete pågår med att ta fram en generell modell. Hittills har
pilot genomförts inom hjärtsjukvård.
Arbetet fortsätter under 2019

Uppdrag/mål:
Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt för att upprättade

Framtagande och utveckling av modell för patientkontrakt

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse

620

10(41)

Aktiviteter

Analys

hälsoplaner, hälsofrämjande insatser,
samordnade vårdplaneringar

pågår. I överenskommelse mellan patient och vårdgivare
ska finnas information om fast vårdkontakt,
överenskommen tid och sammanhållen plan. Arbetet
fortsätter under 2019.

Uppdrag/mål:
Hälsa för livet
Aktiviteter

Analys

Meny till invånare

Rapportering gjord till sjukvårdens ledningsgrupp

Utveckling av fler mötesplatser och
hälsocaféer likt hjärtats hus i länet

En meny med målgruppsanpassade mötesplatser och
gruppstöd är framtagen och sprids till primärvården,
patientföreningar, kommuner m.fl. Rapportering gjord till
sjukvårdens ledningsgrupp
Budget finns avsatt för fortsatt spridningsarbetet av
hälsocafé.

Uppdrag/mål:
Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar genomförs i den omfattning som
behovet finns.

Hälsoskolor

Hälsoskolan som grund sprids och 513 är genomförda.
Diabetesskola är på gång, tema kring trafiksäkerhet och
kvinnohälsa är gjorda

Anpassad kommunikation kring hälsa och
svensk sjukvård

Fältarbetet är aktivt, och under senaste 6 månaderna
nåddes 513 nyanlända av hälsoskola.

Fortsatt samverkan och samarbete
tillsammans med kommuner

Kommunprojekt med fokus familjehälsoutveckling startat
och pågår även 2019.

Uppdrag/mål:
Utveckling av palliativ vård i samverkan
Aktiviteter

Analys

Palliativa gästhem utvecklas i de tre
länsdelarna i samverkan med kommunerna.

En utredning av den palliativa vården är genomförd. Denna
fråga hanteras i den utredningen.

Kontinuerlig kompetensutveckling kring
palliativ medicin

Arbete pågår i processgrupp palliativ vård.

Uppdrag/mål:
Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av
rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning
Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Fyra workshopar är
genomförda under året och aktiviteter pågår.
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Aktiviteter

Analys

Uppdrag i Tillsammans för bästa möjliga hälsa
och jämlik vård

Arbetet med rehab kedjan tillsammans med kommunerna
är påbörjad och kommer fortsätta under 2019.

Uppdrag/mål:
Alla ålderspensionärer i länet erbjuds kostnadsfria broddar som halkskydd.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en process för hur halkskydden ska
upphandlas och delas ut.

Utdelning av broddar skedde i samband med
influensavaccinationer.

Uppdrag/mål:
Utvärdering kring konsekvenserna av gjorda vårdplatsneddragningar och
personalminskningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan och genomföra utvärderingen

Rapport klar och presenterad för nämnden för Folkhälsa
och sjukvård i december 2018.

Uppdrag/mål:
Region Jönköpings län ska arbeta för att utjämna skillnader i bemanning och
vårdkvalitet mellan de tre sjukhusen.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan för hur arbetet med att
utjämna skillnader i bemanning och
vårdkvalitet ska genomföras

Frågan kommer att hanteras i arbetet med den nya budget
och verksamhetsplanen för 2019.

Framgångsfaktorer:

Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål:
Sänka tröskeln till primärvården
Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Fyra workshopar är
genomförda under året och aktiviteter pågår.
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård

Arbete har pågått under hösten med planering för bland
annat ny vårdgaranti, flytt av jourcantralen, byta av namn
till närakut. Översyn av öppettider har gjorts.
Arbetet i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård utvärderas och planering för fortsättning pågår.

Uppdrag/mål:
Fortsatt satsning på primärvården
Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård
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utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Fyra workshopar är
genomförda under året och aktiviteter pågår.
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård

Arbete med förflyttning mot den nära vården påbörjades
under 2018 och fortsätter under 2019 i Tillsammans för
bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

Uppdrag/mål:
Primärvården ges ett ökat helhetsansvar för att säkerställa ett adekvat
omhändertagande av multisjuka och äldre. Äldre och multisjuka med särskilda
behov ska särskilt uppmärksammas på vårdcentralerna
Aktiviteter

Analys

Ingår i arbetet med Tillsammans för bästa
möjliga hälsa och jämlik vård

Arbetet har drivits i den övergripande strategin för
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
Utvärdering och planering för fortsättning pågår.

Uppdrag/mål:
Värna barn och ungdomshälsan
Aktiviteter

Analys

Erbjuda insatser för att främja psykisk hälsa
hos barn och unga

Flera olika insatser har införts för att värna barn och ungas
psykiska hälsa. Exempel är Dansa utan krav!, DISAmetoden, Mindfulness och FUNK – Folkhälsoenkät ung och
kultur.

Uppdrag/mål:
Arbeta för en jämlik barnhälsovård.
Aktiviteter

Analys

Satsning på barnhälsovården utifrån uppdrag
kopplat till statsbidrag.

Arbete pågår med utveckling av barnhälsovården. I arbetet
ingår att göra en kartläggning. utöver detta pågår arbete
inom fyra områden; ökning av hembesök i utsatta områden,
informera/kommunicera om vaccinationer, förbättra
tandhälsan samt förebyggande insatser tex kring
levandsvanor, tobak och alkohol.
Arbetet fortsätter under 2019.

Uppdrag/mål:
Etablera Familjecentraler
Aktiviteter

Analys

Alla familjecentraler ska genomföra
föräldrakurser samt särskilt erbjuda
pappautbildning.

Ingår i arbete med utveckling av barnhälsovården.

Tillgängligheten till kvinno- och
barnhälsovården ska öka utifrån föräldrars
och barns olika behov.

Arbete har pågått under året i Tillsammanssatsningen och
fortsätter under 2019
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Aktiviteter

Analys

Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera
ohälsosamma levnadsvanor och motivera till
goda levnadsvanor.

Arbete har under året pågått i tillsammanssatsningen

Uppdrag/mål:
Ungdomsmottagningar
Aktiviteter

Analys

Ungdomsmottagningar ska vara öppna för
unga upp till 25 års ålder.

Under 2019 ska en översyn göras tillsammans med
kommunerna när det gäller vilka åldrar som ska inkluderas
samt eventuella justeringar av personalbehov på
ungdomsmottagningarna.

En översyn görs när det gäller personalbehov
på ungdomsmottagningarna.

En översyn är genomförd.

Uppdrag/mål:
Inrätta ett Barnskyddsteam i projektform
Aktiviteter

Analys

Inrätta ett barnskyddsteam

Barnskyddsteam är inrättat och arbetet pågår enligt plan.

Uppdrag/mål:
En översyn görs omgående av nuvarande barn- och ungdomspsykiatrisk
organisation utifrån rätten till jämlik vård.
Aktiviteter

Analys

Bilda en länsövergripande barn- och
ungdomspsykiatrisk klinik

En länsklinik för barn och ungdomspsykiatrin är bildad.

Uppdrag/mål:
Barnhabiliteringens resurser ses över för att kunna erbjuda IBT till alla barn med
autism.
Aktiviteter

Analys

Utredning inom psykiatrisk vård

Rapport framtagen och redovisad för nämnden för
Folkhälsa och sjukvård i november.

Uppdrag/mål:
Insatser för att underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen ska
intensifieras.
Aktiviteter

Analys

Utredning inom psykiatrisk vård

Utvärdering har genomfört och förbättringsarbetet
fortsätter under 2019.
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Uppdrag/mål:
Insatser ska göras som stödjer patienter med funktionsnedsättningar att få rätt
vård på lika villkor.
Aktiviteter

Analys

Införa insatser för funktionsnedsatta

Ett flertal insatser har genomförts för personer med
funktionsnedsättning.
Exempelvis inom Kultur för hälsa - för personer med
funktionsnedsättning erbjuds Dans för dig med Parkinson i
Jönköping, Nässjö och Värnamo.
Grupper med särskilda behov uppmärksammas. Workshops
tillsammans med personer med funktionsnedsättning.
Samverkan sker med funktionshinderorganisationer i länet.

Strategiska mål:

Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
Uppdrag/mål:

Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för
en jämlik hälsa och jämlik verksamhet
Aktiviteter

Analys

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga
verksamheter

Jämställdhetsarbete pågår. Inom regional utveckling har
projektet jämställd regional utveckling avslutats.
Jämställdhetsarbete är en del i arbetet med social
hållbarhet och även mänskliga rättigheter samt Agenda
2030.

Uppdrag/mål:

Könsuppdelad statistik och uppföljning där så är möjligt.
Könsuppdelad statistik tas fram där det är möjligt.
Uppdrag/mål:

Mångfald och likabehandling - social hållbarhet
Arbete pågår i enlighet med hållbarhetsprogram. Nätverk finns i länet för Mänskliga
rättigheter. Arbete med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030 har också initierats.
Uppdrag/mål:

Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen Barnbokslut
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan och implementera

Olika aktiviteter pågår för implementering av
barnkonventionen
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Aktiviteter

Analys

Struktur för barnbokslut ska tas fram

En struktur för hur barnbokslutet ska se ut är framtagen och
ett barnbokslut enligt denna struktur görs årligen.

Uppdrag/mål:

Samtliga verksamheter bidrar till att sluta ekonomiska och sociala
klyftor och garantera framtida generationers rätt till en god
levnadsmiljö.
Arbete pågår inom ramen för Agenda 2030 och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
Uppdrag/mål:

Ta ansvar för att hela tiden utvecklas som en demokratisk plattform
Regionstyrelsen har ansvar för demokratiarbetet och kan ge uppdrag utöver pågående arbete
som samverkan med organisationer och föreningar samt bidragsgivning.
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Perspektiv:

Process och produktion
Strategiska mål:

Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra
folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Handlingsplan jämlik hälsa reviderad enligt plan.
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård har
genomförts med fokus på Hälsa för livet. Insatser för
psykisk hälsa, kultur, integration, funktionsnedsättning, våld
i nära relationer etc. har genomförts enligt plan.

Bidrag inom folkhälsoarbetet

Fördelning fastslagen och medel betalas ut enligt plan.

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

60 %

62,75 %

Socialstyrelsen har sammanställt en jämförelse kring 51
olika parametrar för att jämföra regionernas vård. Region
Jönköpings län ligger i jämförelse med riket mycket bra. Av
den samlade rankingen av indikatorerna i God Vård så
ligger Region Jönköpings län på en andra plats.

Indikatorer i öppna
jämförelser

Aktiviteter

Analys

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell
och sjukvårdsregional modell

Arbetet med utveckling av kunskapsstyrning har under året
pågått nationellt, i sydöstra sjukvårdsregionen och i
Tillsammanssatsningen lokalt i Region Jönköpings län. En
struktur börjar ta form och många medarbetare är
engagerade.
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Uppdrag/mål:
Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende
Aktiviteter

Analys

Mottagning för unga med beroende

Rapport framtagen kring "Missbruksvård för barn och unga
i region Jönköpings län".

Uppdrag/mål:
Samverkan med kommunerna
Aktiviteter

Analys

Strategigrupp Barn och unga

Strategigrupp barn och unga arbetar enligt framtagen
handlingsplan tillsammans med kommunerna, i samverkan
med exempelvis skolhälsovården, ungdomsmottagningar,
mini-maria.

Strategigrupp äldre

Strategi för 2018- 2022 är framtagen i samverkan och
fastställd i Reko. Strategin innehåller två huvudsakliga stora
arbetsområden Hälsofrämjande och förebyggande samt
Trygg och säker vård och omsorg. Övergripande mål är
formulerade på lång och kort sikt. Handlingsplaner för
respektive arbetsområde tas fram och aktiviteter
genomförs i samverkan med de arbetsgrupper som finns i
länet.

Strategigrupp Psykiatri och missbruk

Arbetet i strategigrupp psykiatri missbruk fortlöper i
enlighet med ledningssystemet för samverkan.

e-Hälsoråd

Arbetet tillsammans med kommunerna för att utveckla
gemensamma ehälsotjänster pågår. Fokus under 2018 har
varit införande av Cosmic Link 2, videomöten för
vårdplanering och ungdomsmottagningen on-line.

Uppdrag/mål:
Välfungerande ambulanssjukvård
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av lättvårdsambulans

Beläggningen på lättvårdsambulansen är ca 60% vilket
ligger i nivå med plan.

Förnyat avtal med SOS Alarm

Nytt avtal med SOS är klart.

Öka den kliniska läkarmedverkan i
ambulanssjukvården

Ingår i arbetet med utveckling av ambulanssjukvården

Gemensam helikopterverksamhet undersöks

Behovet utreds utifrån uppdrag från samverkansnämnden.

Ytterligare en fullvärdig dagambulans
införskaffas inom Jönköpingsområdet

Utredning av ambulanssjukvården är klar.

Uppdrag/mål:
Kris- och katastrofberedskap
Aktiviteter

Analys

Planläggning, utbildning och övningar

Arbete med utveckling av civilt försvar planeras och
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Aktiviteter

Analys
påbörjats.

Risk och sårbarhetsanalyser

Nya risk- och sårbarhetsanalyser är genomförda under
hösten.

Tjänsteman i beredskap

Arbete pågår enligt plan. Antal ärenden har under året
ökat.

Uppdrag/mål:
Kartlägga och ta fram en plan för behovet av insatser och resursförstärkningar
inom PTSD
Aktiviteter

Analys

Planera för kartläggning

Genomfört

Uppdrag/mål:
Konsekvenserna av vårdvalsinförandet 2010 ska utredas när det gäller
socialmedicinska mottagningar och denna patientgrupp.
Planeringsarbetet för en beroendemottagning är återupptaget tillsammans med kommunerna.
Uppdrag/mål:
Utveckla en sammanhållen specialiserad öppenvårdspsykiatri som står utanför
vårdvalet.
Översyn pågår
Uppdrag/mål:
En avveckling av vårdvalet inom ögonsjukvården ska påbörjas.
Aktiviteter

Analys

Ett första steg är att ta fram en plan för
arbetet under första halvåret 2018 där även
en utvärdering av vårdval ögon ingår.

En utredning är genomförd och presenterad i nämnden för
Folkhälsa och sjukvård.

Uppdrag/mål:
Insatser ska göras för att stärka förlossningsvården inom Region Jönköpings län
med bland annat fler barnmorskor.
Arbetet med uppdrag och aktiviteter i Tillsammans med bästa möjliga hälsa och jämlik vård
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt riktade statsbidrag. Två workshopar är
genomförda under våren och aktiviteter pågår.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan utifrån riktlinjer
kring statsbidrag för att förstärka
förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Arbete pågår utifrån riktade statsbidrag inom flera
områden; förbättra arbetsmiljö, förstärka personaltäthet,
utforma eftervård, utforma vårdkedjan för att skapa en
trygg och säker vård för kvinnan i samband med graviditet
o, förlossning och eftervård, utveckla och/eller ta till sig de
kunskapsstöd som finns inom vårdområdenas graviditet,
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Aktiviteter

Analys
förlossning och eftervård samt förbättra neonatalvården.

Uppdrag/mål:
Möjligheten att flytta över delar av dietistresursen till primärvården ska
undersökas.
Aktiviteter

Analys

Översyn av dietistresurserna och hur de
används

Frågan hanteras i satsningen på den nära vården.

Framgångsfaktorer:

God cancervård
Uppdrag/mål:
Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna.
Aktiviteter

Analys

Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp, samt i
arbetet med det nationella, regionala och lokala arbetet
med kunskapsstyrning. Arbetet fortsätter under 2019.

Uppdrag/mål:
Fortsatt arbete med nivåstrukturering
Arbete pågår på sjukvårdsregional och nationell nivå.
Uppdrag/mål:
Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Arbete pågår inom kunskapsstyrningen och ingår i den strategiska planen för cancervården
som är framtagen av RCC Sydöst.
Uppdrag/mål:
Utreda möjligheten att utveckla ett samlat center för vård av prostatacancer inom
Region Jönköpings län eftersom vi ser en ökad volym av dem som drabbats av
prostatacancer.
Aktiviteter

Analys

Utredning vilka förutsättningar som finns och
vad det skulle innebära.

Arbete med att starta upp ett diagnostiskt centrum är
påbörjat. Arbetet fortsätter under 2019.

Uppdrag/mål:
Rehabiliteringskedjan ska stärkas efter cancersjukdom.
Arbete pågår inom verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik.
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Uppdrag/mål:
RCC:s implementering av en regional utbildnings- och kompetensförsörjningsplan
för att påverka kompetensförsörjningen i sjukvårdsregionen i positiv riktning ska
stödjas.
RCC:s ledningsgrupp arbetar med hur vi utvecklar och tar tillvara kompetensen inom
cancerområdet i hela sjukvårdsregionen.
Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Aktiviteter

Analys

Genomföra patientsäkerhetsberättelser.

Instruktion om årets arbete med
patientsäkerhetsberättelsen har gått ut till alla berörda.
Rubrikerna är uppdaterad utifrån SKL:s nya mall och
planering för gemensam analys på olika nivåer finns
fastlagd.

Ta fram en modell för patientsäkerhetsronder

Modell är framtagen och implementerad under 2018.
Instruktion om arbetet med patientsäkerhetsronder har
gått ut till alla berörda och planering finns för ronder våren
2019.

Strategiska mål:

Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

Rätt beteende - avtal
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

75%

Avtalstrohet inköp

Kan förbättras ytterligare, trots att det är flera leverantörer
som inte kan träffas avtal med.

Aktiviteter

Analys

Avtalstrohet

Analys görs fortlöpande, vilket har lett till flertal nya avtal.
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Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-10 %

21,5 %

Resultatet har gått åt fel håll. Resandet med egen privat bil
har ökat med 21,5% istället för att minska. Åtgärder:
fortsatt information om föreliggande resepolicy samt
analys av varför resande ökar.

-10 %

-0,6 %

Resandet med poolbil har minskat marginellt, ytterligare
åtgärder som till exempel resfria möten behövs för att nå
måluppfyllelse.

2 400

2 550

Målet är inte uppnått. Helårsutfallet 2018 påvisar en knapp
ökning jmf 2017.

Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)
Tjänsteresor, antal
km poolbil (korttid)
Minskade kostnader
för tjänsteresor
med bil jmf 2017.
Mäts i tkr.

Aktiviteter

Analys

Verka för fler virtuella mötesplatser

Fortsatt arbete och översyn av utrustning för att höja
kvalitetsnivån och få fler att
nyttja virtuella mötesplatser.

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Arbete pågår.

Samordna mötestider och samåkning
(handlingsplan reseanalys)

Projektet ej så aktivt. Arbetet med virtuella möten
prioriteras då detta ger en bättre effektivitet.

Utreda subventionerat kollektivtrafikkort till
medarbetare (handlingsplan reseanalys)

Utredning avslutad.

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan
reseanalys)

Möjlighet till förmånscykel har funnits sedan 2016 och
erbjuds två gånger årligen till våra medarbetare. Idag har
ca 10% av medarbetarna en förmånscykel.

Utveckla rese- och mötespolicy
(handlingsplan reseanalys)

Nya rese- och mötesriktlinjer är klart.

Öka kunskapsnivån kring virtuella möten
(handlingsplan reseanalys)

Cisco meeting har lanserats som plattform för att enkelt
skapa och delta i telefon- eller videomöten.
Under Serviceportalen finns en informationssida med
guider och filmer för att stödja användandet av Cisco
Meeting.
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Framgångsfaktorer:

Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål:
Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid
investeringar och upphandlingar.
Arbete pågår inom verksamhetsstöd och service.
Uppdrag/mål:
Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av
verksamheten
Arbete pågår inom hållbarhetsprogrammet.
Framgångsfaktorer:

Vi är socialt hållbara
Uppdrag/mål:
Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Aktiviteter

Analys

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och
mätningar avseende projektmedel och andra
stödformer

2019 kommer ett nytt handläggningssystem NYPS2020
lanseras för de statliga 1:1-medlen och i samband med det
kommer vi i större utsträckning övergå till digitalt
ansökningsförfarande. Det innebär också att uppföljning,
kategorisering mm kommer att byggas in i det nya
systemet. Arbete pågår och kommer intensifieras under
2019.

Stötta länets näringsliv

Almi har likt tidigare år ett mindre anslag för s.k.
Hållbarhetscheckar/CSR-checkar. Hittills i år har man
beviljat 5 checkar till företag i länet på sammanlagt 640
000 kr för olika insatser inom med detta fokus.
I all projektverksamhet inkl. företagscheckar finns alltid
detta med hållbarhet med som ett argument vid
bedömning av en ansökan och om den ska beviljas stöd.
En sedan något år bildad ideell förening "CSR-Småland" där
även Region Jönköpings Län inledningsvis var medlem, har
allteftersom börjat bli alltmera synliga med olika aktiviteter.
Bl.a. arrangerade man den 22/11 en Hållbarhetskonferens.

Hållbar utveckling ska vara del i utbildning för
chefer, politiker och nyckelpersoner.

Beaktas i ledarprogram och utbildningsplanering

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på
vad medarbetare kan göra

Webbstöd har tagits fram avseende resfria möten,
användande av Cisco meeting/videokonferens samt
miljö/hållbarhet. Dessa utbildningsinsatser finns tillhanda
på intranät och lärande kalender.

Under 2017-2018 ska en målbild för en
hållbar Region Jönköpings län upprättas.

Målbild 2030 finns i Budget och Verksamhetsplan 2018 med
flerårsplan 2019-2020 som antogs av Regionfullmäktige 5
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Aktiviteter

Analys
december 2017.

Uppdrag/mål:
Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Beaktas i kompetensbaserad rekrytering.
Uppdrag/mål:
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Aktiviteter

Analys

Webb och informationsmaterial

Webbplatser och informationsmaterial utvecklas för att
bättre anpassas för målgrupperna och för att hitta hållbara
lösningar både för att nå önskade kommunikationseffekter
och utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Återkommande kompetensutveckling

Framtagning av utbildning pågår. Utbildningar planerar att
genomföras under 2019.

Arbetar med CEMR-deklarationen

Återupptas 2019.

Alla politiska beslut prövas mot
barnkonventionen.

Olika aktiviteter pågår för implementering av
barnkonventionen. Utbildning kan vara en aktivitet för hur
beslut kan prövas utifrån barnkonventionen och barnets
bästa.

Uppdrag/mål:
Integration
Sociala aspekter beaktas i omfattande projekt.
Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Mätetal
Förskrivning av
antibiotika i
öppenvården

Målvärde

Resultat

Analys

270
recept/10
00 inv

280,3
recept/10
00 inv

Antibiotikareceptförskrivningen minskade från 290 till 280
recept per 1000 invånare under 2018, vilket är glädjande.
Målet justeras successivt nedåt för att på sikt nå det
nationella målet på 250 recept per 1000 inv/år.
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Strategiska mål:

Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats
Uppdrag/mål:

Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer och
arbetssätt.
Aktiviteter

Analys

Allt arbete bedrivs så att
samverkansmöjligheter tas till vara.

Inom regionledningskontor bildas team vid behov.
Projektform används för tillfälliga och tidsbegränsade
arbeten.

Uppdrag/mål:

Jämförelser med riket samt utvalda landsting/regioner avseende
kostnad per invånare inom olika verksamheter.
Aktiviteter

Analys

Jämförelser med andra landsting/regioner nyckeltal med fokus på kr/invånare samt
produktion via databasen Kolada.

Jämförelser med 2018 års data har använts för analyser och
i budgetarbetet inför 2019.

Nationell benchmarking med hjälp av KPPdata i kombination med data ur
kvalitetsregister. SKL-gemensamt arbete.

KPP data för 2017 finns tillgängligt. De specialiteter som har
KPP har fått tillgång till materialet samt stöd i sitt
analysarbete. KPP resultaten har redovisats i sjukvårdens
ledningsgrupp i oktober och har följts upp med
verksamheten i höstens MPG Forum.

Uppdrag/mål:

Region Jönköpings län är en kommunikativ organisation.
Aktiviteter

Analys

Kommunikationen ska öka invånarnas
kunskap om Region Jönköpings läns
verksamhet och ge möjligheter till insyn och
delaktighet.

Arbetet med att utveckla chefers kommunikation pågår.
Verktyg tas fram och utbildningar genomförs.

Medarbetarna ska uppleva att cheferna är
kommunikativa; att de engagerar och
involverar medarbetarna och att de får rätt
information i rätt tid genom ett känt
kommunikationssystem som de känner sig
trygga med.

Arbetet med att utveckla ledarnas kommunikativa förmågor
pågår enligt plan.

Alla medarbetare har ett eget ansvar att söka
upp och ta del av information som är relevant
för verksamheten, men också att dela med sig
och underlätta för andra att göra ett bra jobb.

Utvecklingen av det nya intranätet pågår. En del i detta är
att utveckla nya mötesplatser och samarbetsytor på
intranätet som underlättar för medarbetarna att ta del av
den information de behöver när de behöver den

Arbete pågår också med att utveckla Region Jönköpings
läns egna kanaler för att utveckla innehåll och möjlighet till
insyn och delaktighet,
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Uppdrag/mål:

Digitalisering av arbetsprocesser
Digitalisering pågår i hela verksamheten och samarbete finns så väl nationellt som i våra
regionala samarbeten.
Uppdrag/mål:

Arbete med informationssäkerhet med fokus på ny
dataskyddsförordning (GDPR).
Aktiviteter

Analys

Införande och spridning av kunskap kring
GDPR

Införandeprojekt avslutat. Nya medarbetare hänvisas till
introduktion och utbildning för GDPR via webben. Finns
resterande frågor efter införandet som ska åtgärdas.

Strategiska mål:

Regional utveckling. Att bidra till att skapa goda
förutsättningar för de människor, organisationer och
företag som finns i länet.
Framgångsfaktorer:

Ta en ledande roll för helheten och verka för bästa möjliga
samordning i det regionala utvecklingsarbetet.
Aktiviteter

Analys

Revidering av den regionala
utvecklingsstrategin (RUS)

Den reviderade RUS:en är ute på remiss fram till 20 februari
2019. Beslut tas slutligen i RF i mars/april.

Uppdrag/mål:
Påverkansarbete på nationell nivå, arbetsmarknad och näringsliv
Medverkan i nationella nätverk t ex inom kompetensförsörjning.
Uppdrag/mål:
Förstärkt kompetensplattform
Aktiviteter

Analys

Näringslivet erbjuds valideringscheckar för att
stärka och utveckla kompetensen.

Att erbjuda valideringscheckar är inte juridiskt möjligt.

Uppdrag/mål:
Att bidra till nya och fler jobb i länet. Kompetensförsörjnings-insatser
Aktiviteter

Analys

IT-spåret

Driftsavtal är påskrivet för verksamhet 2018-2022 mellan
Kommunal utveckling, Eksjö kommun Campus I12 och
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Aktiviteter

Analys
Samordningsförbundet Finnveden, Södra Vätterbygden och
Höglandet.

Traineejobb och feriepraktikplatser inrättas
för unga och arbetslösa i Jönköpings län.

Följande kommuner har kommit in med faktura efter att ha
genomfört konceptet Ung Drive: Vetlanda, Mullsjö,
Värnamo, Jönköping, Sävsjö, Gnosjö, Habo, Gislaved,
Aneby, Nässjö och Eksjö. Nytt för i år: Kommunerna har
finansierat hälften av platserna, och RJL hälften.

Uppdrag/mål:
Stödja verksamheter med koppling till näringslivsutveckling
Kartläggning har gjorts av det innovations- och företagsstödjande systemet och utifrån den
inventeringen har vi tydliggjort uppdrag och skapat bättre förutsättningar för ett aktivt arbete
till stöd för länets företag.
Uppdrag/mål:
Utveckla besöksnäringen
Aktiviteter

Analys

Hållbar turismutveckling och friluftsturism

Projektet har löpt på under året. Lägesrapport både skriftlig
och muntlig levererad i december för perioden till och med
oktober 2018.

Uppdrag/mål:
Utökat analys-, prognos- och uppföljningsarbete
Aktiviteter

Analys

Arbeta vidare med systemet BRP+
(bruttoregionprodukt)

BRP+ har utvecklats av regionerna i samverkan med
Tillväxtverket genom Reglab. Syftet med rapporten är att
analysera livskvalitet och hållbarhet i Sveriges kommuner
och regioner. Analysen och underlagsdata har
sammanställts av Sweco. 3 workshops har genomförts
under hösten 2018 med syfte att öka användabarheten av
BRP+ regionalt. Indikatorerna kommer att fortsätta
utvecklas under 2019 under Tillväxtverkets ansvar.
BRP+ har presenterats för medarbetarna på Regional
utveckling. Vissa relevanta indikatorer kan komma att
användas i uppföljning av RUS och Agenda 2030 framöver.

Uppdrag/mål:
Uppkopplad industri och nya material
Aktiviteter

Analys

Stärka digitaliseringsprocessen inom
näringslivet

Arbetet med digitaliseringscheckar har pågått under 2018 i
samverkan mellan Region Jönköpings län och Almi och med
medel från såväl Tillväxtverket (AU-checkar, 15 st, 2,5 mnkr)
som regionala medel (1:1medel). Tillgångliga medel har
beslutats till företag med verksamhet i länet. Nya medel för
2019 har sökts från Tillväxtverket för nya AU-checkar med
samma belopp som 2018. Besked har ännu inte erhållits.
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Aktiviteter

Analys
I övrigt fortgår arbetet i det nätverk som initierats i länet
och som samordnas av Region Jönköpings län för att
förbättra genomförbarheten i alla olika initiativ som pågår
mot länets företag och där avsändarna är flera och medlen
kommer från såväl olika nationella potter som från projekt
beslutade i länet.
Ett för länet strategiskt samverkansprojekt i detta
hänseende är Transform to AAA, som leds av JU, som efter
starten nu förhoppningsvis får igång verksamhet inom
samtliga moduler som ingår i ERUF-projektet.
Härutöver pågår insatser kopplat till "Smart Industri" samt
andra länsprojekt som kopplar mot frågan som t.ex.
"Inkomst 4.0", lett av Almi, samt det precis av EU beslutade
E-handelsprojektet som leds av Region Jönköpings län

Uppdrag/mål:
Landsbygdsinsatser kopplade till näringslivsutveckling och landsbygdsprogrammet
för att utveckla de gröna näringarna
Aktiviteter

Analys

Arbete med regional skogsstrategi

Den regionala skogsstrategin är klar och lanserades januari
2018. Nu påbörjas arbetet med aktiviteterna i
handlingsplanen och arbetet kommer att samordnas med
Träregion Småland.

Fortsatt arbete inom Träregion
Småland/Smart Housing Småland

Som tidigare meddelats har fördröjningen av
samordnartjänsten för Trä/Skog medfört att arbetet med
Träregion Småland ej gått med full styrka. Under slutet av
2018 blev det klart att tjänsten nu är tillsatt.
Arbetet i SHS fortgår i allt väsentligt enligt plan. En större
framtidsinriktad konferens äger rum i januari 2019 på
Vandalorum, där ett av syftena är att tänka längre och
bortom 2023 när Vinnovas Vinnväxtmedel inte finns kvar.

Projekt Vandringsleder i Småland

Arbete fortgår. Rapport om hur arbete fortgår inlämnad i
juli från Mullsjö kommun.

Uppdrag/mål:
Kommersiell service
Inventering av den kommersiella service som finns på landsbygen och analyserat behovet i
deras närområde och utifrån det ändrat kriterier för möjlighet till stöd och uppdaterat vårt
serviceprogram.
Uppdrag/mål:
Bättre kapitalförsörjning för företag
Inventering av företagens behov och möjligheter till stöd och utifrån det föreslagit
förändringar i Almis fondstruktur och arbetat genom Science Park för att säkerställa att
marknaden klarar av företagens finansieringsbehov.
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Uppdrag/mål:
Skapa förutsättningar för att främja ett gott innovationsklimat i länet
Aktiviteter

Analys

Ett regionalt tillväxt- och innovationsråd
skapas

Avvaktar bildandet i väntan på att översyn över alla råd har
gjorts.

Verka för att inrätta ett Industriellt
utvecklingscentrum IUC

Läget gällande detta har rapporterats löpande. I Jönköpings
län sedan flera år ett IUC, IUC Träcentrum i Nässjö. Detta
IUC är som framgår av namnet nischat mot trärelaterad
industri. Dock är det så att när det gäller det nationella IUCuppdraget så agerar IUC Nässjö generellt mot alla
branscher. Som exempel kan nämnas Robotlyftet (Pilarprojektet), där insatser sker mot alla företag, alltså inte
bara trärelaterade.

Uppdrag/mål:
Forskning och innovation med inriktning på samproduktion med näringslivet
Samverkan med JU har utökats inom områden som innovativ produktutveckling i samverkan
med näringslivet, exempelvis genom SPARK.
Uppdrag/mål:
Samverkan med Jönköping University
God samverkan med Jönköpings University inom flera områden som utbildning och forskning
samt satsningar i länet utifrån regionala utvecklingsstrategin. Planering av tandläkarutbildning
pågår liksom avtalsskrivning med Hälsoskolan. Jönköping Academy är en gemensam
plattform för utveckling av välfärd och ledarskap där även kommunerna ingår.
Uppdrag/mål:
Bidra till en hållbar livsmiljö och ett attraktivt län
Aktiviteter

Analys

Filmbyn Småland

ANA-nämnden tog beslut om fortsatt stöd i november.

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer

Beslut om bidrag för 2018 är klart.

Bidrag till ungdomsorganisationer

Beslut om bidrag för 2018 är klart.

Bidrag till pensionärsorganisationer

Beslut om bidrag för 2018 är klart.

I samråd med spelkulturens aktörer genom en
förstudie bilda ett spelkulturinstitut

Aktiviteten är påbörjad och samtal bör göras med fler
aktörer för att gå framåt.

Skapa förutsättningar för konstutövare

Aktiviteten är påbörjad och samtal bör göras med fler
aktörer för att gå framåt

Prioritera att stärka och utveckla barn- och
ungdomskulturen

Arbete med att stärka och utveckla barn- och
ungdomskulturen sker inom ramen för den regionala
kulturplanen. Smålands Musik och Teater arbetar också
med att profilera sig mot barn och unga i hela länet.

Föra samtal med JU om att starta en
konstutbildning på preparandnivå

Se aktivitet "Skapa förutsättningar för konstutövare" ovan.
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Uppdrag/mål:
Ökad regional samordning kring samhällsplanering. Kraftsamling inom området
infrastruktur och kollektivtrafik.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete inom vår regionala
projektorganisation som arbetar med
Sverigeförhandlingen

Projektet avslutades formellt vid halvårsskiftet 2018.
Slutrapport och ekonomisk sammanställning håller på att
färdigställas.

Nordic Infra Center

Projektet pågår till april 2019.

Ta initiativ till en utredning tillsammans med
kommunerna för att utveckla och stärka
möjligheterna till hållbart resande i länets
landsbygdsområden

Denna fråga hanteras tillsammans kommunerna i dialog om
infrastruktur och kollektivtrafik.

Utreda möjligheten och behovet av nya
expressbusslinjer som utgår från länets
funktionella stråk.

Detta är en del i trafikförsörjningsplanering.

Uppdrag/mål:
Regional transportplan
Aktiviteter

Analys

Framtagande av en länsplan för regional
transportinfrastruktur

Planen är godkänd av fullmäktige och därefter skickad till
näringsdepartementet.

Uppdrag/mål:
Miljö och klimat
Aktiviteter

Analys

Ta fram och genomföra en regional
handlingsplan för att integrera och stärka
klimat- och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet för perioden 2017-2020.

Arbetet fortgår med att förtydliga och ta fram en regional
handlingsplan. Arbetet ska vara näringsdepartementet
tillhanda senast 31 mars 2019.

All kollektivtrafik ska drivas med förnybart
bränsle 2025

Arbete pågår. En överenskommelse om biogas har gjorts
mellan Region Jönköpings län och länets kommuner under
året.

Bli ett plusenergilän 2050

Arbetet pågår gemensamt i länet. Mål och gemensamma
aktiviteter planeras i Klimatrådet och respektive
organisation tar beslut om sina mål och aktiviteter.

Utreda möjligheterna att tillsammans med
kommunerna inrätta elbilspooler i länet, som
ett alternativ till kollektivtrafiken.

Frågan har lyfts med kommundirektörer och intresse har
efterfrågats. I nuläget har inget gemensamt
planeringsarbete startat men frågan är väckt.

Fortsatt satsning på kraftfulla elladdstolpar

Arbete pågår

Ta ett samordnande ansvar när det gäller
biogasarbetet i länet.

Överenskommelse finns och antagits i Region Jönköpings
län och samtliga kommuner i länet. Region Jönköpings län
kommer att följa upp en gång per år.

Ta ett samordningsansvar för att värna hela
länets dricksvattenförsörjning.

Arbete pågår inom länssamverkan - F tillsammans med
bland annat länsstyrelsen och länets kommuner
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Aktiviteter

Analys

Antalet helvegetariska rätter ska öka inom
vårdinrättningarna och skolor.

Inom patientmåltider erbjuds vegetarisk måltid både till
lunch och till middag. Vegetariskt erbjuds även i skolorna.
Inom patientmåltider ligger andelen vegetariska måltider
på ca 3-4 %, vilket kan jämföras med drygt 16 % vegetariska
måltider i restaurangerna.

Naturbruksgymnasierna ska få möjlighet att
återta sina egenproducerade varor.

Hantering av egenproducerade varor har aktualiserats i
samband med pågående utredning om minimejeri.

Arbetet med resfria möten intensifieras

Arbete pågår kontinuerligt för att underlätta arbete med
resfria möten

Uppdrag/mål:
Digitalisering
Aktiviteter

Analys

Alla länsinvånare har rätt till ett snabbt
fungerande bredband från ett robust nät. Ta
fram en regional bredbandsstrategi med
tillhörande bredbandsmål

Regional bredbandsstrategi planeras för beslut i mars 2019.

Den digitala agendans insatsområden

Arbete med en bredbands- samt en digitaliseringsstrategi
har påbörjats vid möte på konferensen Tema Digitalisering i
augusti 2018. Beslut gällande en regional bredbandsstrategi
tas i ANA mars 2019

Utredning av investeringskostnader för
hushåll och företag

Förstudien var klar i slutet av januari 2018. Är presenterad
för Region Jönköpings län, länets kommuner samt
länsstyrelsen under första halvåret 2018. Studien kommer
fortsättningsvis att vara ett viktigt underlag för det fortsatta
arbetet i den regionala bredbandsstrategin med tillhörande
handlingsplan i syfte att nå bredbandsmålen

Framgångsfaktorer:

Internationellt arbete
Aktiviteter

Analys

Utländska direktinvesteringar

Arbete med våra fyra fokusområde fortlöper i olika takt. Ehandel och logistik har fått mycket fokus i och med en
pågående ansökning för ett ERUF projekt som direkt gynnar
området. Ett nytt fokusområde har kunnat växa fram i länet
genom etablering av ett datacenter i Mariannelund. På sikt
en betydande finansiell investering som också kommer att
innebära ett fyrtiotal jobb på orten. Arbete pågår för att
säkra ytterligare en site till vårt län. Dessutom pågår
ansträngningar att få igång ett fokuserat arbete mot tio
befintliga utlandsägda bolag och stötta dem i sina planer på
eventuella expansioner och att dessa verkligen hamnar i
Sverige och inte på en site i annat land.

Uppdrag/mål:
Assembly of European Regions
Medverkan i sommaraktivitet om demokrati för ungdomar från politiska ungdomsförbund och
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i andra aktiviteter.
Uppdrag/mål:
Småland, Blekinge, Halland Brysselkontor
Gemensamt arbeta med EU:s nya budget för att lyfta våra läns utmaningar för att säkerställa
att program och stödstrukturer bättre kan bidra till våra läns utveckling
Uppdrag/mål:
Europa Direkt kontor
Aktiviteter

Analys

Model EU

Model EU är ett rollspel med syfte att ge gymnasieelever en
större förståelse för hur arbetet i EU går till och hur
komplext det är. Det är initialt ett samarbete mellan Europa
Direkt Halland och Europa Direkt Jönköping. Klasser från
Jönköpings län samt Halland träffades under rollspelet
iklädda roller som parlamentariker från olika länder och
partigrupper.

Europaveckan

Europaveckan ägde rum v. 19 i samverkan med länets
kommuner.

Uppdrag/mål:
Enterprise Europe Network (EEN)
Aktiviteter

Analys

Be Global

Projektet beviljades sent under 2018 nya medel från ERUF
för ytterligare 3 års verksamhet. Sedan sommaren 2018
utgör Beglobal en integrerad del av länets
Exportsamverkan. Därför heter projektet numera Beglobal
2.0 - Regional Exportsamverkan Jönköpings län". Ett första
styrgruppsmöte kopplat till det nya beslutet och länsarbetet
ägde rum i början av december 2018.
Nya nationella medel för Exportsamverkan och insatser i
länet utöver Beglobal ska inlämnas till Tillväxtverket under
januari 2019.

Uppdrag/mål:
Internationell samverkan inom hälso- och sjukvården
Internationellt utbyte och partnerskap utvecklas både direkt med sjukvårdssystem i Europa,
USA och Asien och i samverkan med Jönköpings University genom Jönköping Academy.
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning i samverkan
Arbete pågår i olika verksamheter och i utbildning av chefer.
Uppdrag/mål:
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt för att följa nationella
riktlinjer

Arbetssätt är under framtagande. Följer strukturen för
kunskapsstyrning.

Uppdrag/mål:
Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd
Aktiviteter

Analys

Följer den nationella utveckling och genomför
lokala anpassningar vid behov

Arbete pågår med att ersätta Fakta och vårdriktlinjer med
det nationella kliniska kunskapsstödet. Ska ingå i den nya
vårdgivarwebben.

Uppdrag/mål:
Öka användningen och uppföljningen av nationella kvalitetsregister
Arbete pågår och ansvar ligger i de olika verksamhetsområdena med koppling till
kunskapsstyrning.
Uppdrag/mål:
Ett kunskapslyft införs inom all verksamhet om våld i nära relationer
Aktiviteterna i Handlingsplan Våld i nära relationer 2015–2018 har genomförts. Metodstöd
har tagits fram för personal inom hälso- och sjukvården för att underlätta processen att ställa
frågor om våld, hantera svaren och dokumentera på rätt sätt. Spridning och utbildning i
metodstödet har skett samt grundläggande kunskap kring våld i nära relationer. Metodstödet
finns fortsatt tillgängligt efter projektavslutet 2018-2019. Riktade utbildningar rörande våld i
nära relationer och hbtq samt våld i nära relationer och äldre har hållits utifrån önskemål från
hälso- och sjukvårdspersonal.
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Framgångsfaktorer:

Lärande och innovation
Uppdrag/mål:
Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet
Stöd i ledarskap och medarbetarskap liksom stöd genom metoder och handledning ingår i
bland annat i ledarprogram och i utvecklingsarbeten.
Framgångsfaktorer:

Forskning och utveckling
Uppdrag/mål:
Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård
Aktiviteter

Analys

Verksamhetsförlagd utbildning

Stort uppdrag för Futurum som pågår i samverkan med
flera lärosäten framförallt JU och LiU. Nytt VFU avtal
kommer skrivas under 2019 med JU. Aktuellt avtal med
avslut 2018-12-31 har förlängts i 6 månader.

Studierektorsorganisation

Arbetet pågår. Vakanser som ST-studierektorer har blivit
tillsatta.

Klinisk prövningsenhet

Organisation och verksamhet fungerar ändamålsenligt.
Beslut har precis tagit att VR ger 5 miljoner per år 20182021 till Forum Sydost vilket säkrar finansieringen för vår
lokala del fram till 2021.

Skapa en ledningsstruktur för samverkan
mellan RJL, Jönköping University och
Linköpings Universitet

Arbete pågår med avtal och samverkansformer mellan RJL
och JU.

Uppdrag/mål:
Decentraliserad läkarutbildning
Aktiviteter

Analys

Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i
sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering har under året pågått enligt plan.

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL
kopplat till RALF avtalet

Fem kliniker har anmälts som kandidater för att vara
universitetssjukvårdseneheter. Under 2019 kommer
Universitetssjukvårdsberedningen fatta beslut vilka enheter
som blir USV-enheter.

Uppdrag/mål:
Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en
Life Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av
ett antal vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och
hälsovård
Under året har Region Jönköpings län tillsammans med motsvarande enheter i sydöstra
sjukvårdsregionen tagit fram en Life Science-strategi samt bidragit i arbetet med att ta fram
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ett strategidokument för universitetssjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen.
Uppdrag/mål:
Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med
kommunerna och andra aktörer.
E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka
kvaliteten, få mer jämlik och tillgänglig vård samt använda våra resurser mer effektivt. Varje
månad loggar 130 000 länsinvånare in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och hanterar
vårdärenden av olika slag.
I ehälsorådet sker en samverkan med kommunerna kring gemensam digital utveckling och
ehälsotjänster.
Framgångsfaktorer:

Lärande och förnyelse
Aktiviteter

Analys

Utveckling av Evolution systemet

Pågår enligt plan.. Nya önskemål har inkommit avseende
digital signatur.
En genomgång av mallar har initierats. Breddinförande
planeras.

Ny informationssäkerhetsorganisation inkl
fortlöpande arbete inom området

Stor insats har gjorts vid genomförande av GDPR. Många
projekt i övrigt som behöver stöd samt flertalet
genomförda informationsklassningar.
Ny organisation för logghantering är på gång, pilotprojekt
planeras starta under januari 2019.

Framgångsfaktorer:

Vi arbetar med ständiga förbättringar
Aktiviteter

Analys

Utveckla Region Jönköpings läns intranät

Arbetet fortlöper under 2019 enligt reviderad plan.

Framgångsfaktorer:

Vi har en aktiv omvärldsspaning
Aktiviteter

Analys

Omvärldsbevakning och utbyte både i länet,
nationellt och internationellt sker
kontinuerligt.

Omvärldsbevakningsarbetet fortgår enligt plan. De
demografiska utmaningarna kvarstår och 2017-2019 pågår
ett nationellt projekt som heter Framsyn 2050 för att skapa
kunskap och förberedelse för framtiden. Projektet leds av
Reglab och involverar alla regioner i Sverige.
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

91%

Målet uppnått

90%

88%

Nådde inte upp till målsättningen om 90 % trots
påminnelser. Borde legat i nivå med medarbetarsamtalen.

4,1%

4,2%

Sjukfrånvaron är nu nere på det lägsta värdet för hela 2018
och ligger bara marginellt över föregående års nivå.

Medarbetarsamtal
Kompetensutveckli
ngsplan
Personalhälsa sjukfrånvaro

Aktiviteter

Analys

Fortsatt kompetensutveckling

Sker på respektive avdelning inom regionledningskontoret
utifrån individuella kompetensutvecklingsplaner som
revideras årligen.

Sjukfrånvaron ska minska

Arbete pågår kontinuerligt inom regionledningskontoret.

Framgångsfaktorer:

Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt arbete
Aktiviteter

Analys

En strategisk kompetensförsörjningsstrategi
tas fram under 2018

Regionens övergripande kompetensförsörjningsplanen är
klar. Arbete pågår i verksamhetsområdena att göra VOspecifika kompetensförsörjningsplaner.

Regiongemensamt introduktions- och
utvecklingsprogram (RIU) permanentas

RIU är permanentat.

Utbildningstjänster - specialistsjuksköterskor

Motsvarande ca 51 helårsplatser pågick under 2018. Lågt
söktryck till vissa av inriktningarna samt avhopp påverkar
utfallet.

En plan tas fram för att under 2019 inrätta tre
PTP tjänster för psykologer

Frågan hanteras i verksamhetsområde psykiatri

Tillsammans med JU arbeta för att en
tandläkarutbildning och
tandsköterskeutbildning startas

Planering för tandläkarutbildning pågår enligt plan och
samarbete med JU om ansökan skall vara klar senast 2019.
Ansökan för tandsköterskeutbildning blev nekad.

Pröva möjligheten för ST-läkare att göra en
del av sin utbildning i primärvården

Möjligheterna undersöks.
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Uppdrag/mål:
Underlätta vägen till legitimation för asylsökande
Aktiviteter

Analys

Pågående projekt fortsätter under 2018

Behovet och arbetsformer är under översyn.

Uppdrag/mål:
Handlingsplan för att uppnå oberoende av bemanningsföretag till utgången av
2018.
Aktiviteter

Analys

För att minska beroendet av
bemanningsföretag utökas AT-tjänster med
10 stycken under 2018. Utöver det bedöms
en förstärkning med 10 ST-läkare inom
psykiatri behövas. Även arbetet med
RAK, rätt använd kompetens, bedöms frigöra
resurser där vi har behov.

Utökning av AT-tjänster är genomförd. Arbete med STläkare pågår inom berört verksamhetsområde.

Uppdrag/mål:
Karriärtjänst för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor i kliniskt arbete.
Aktiviteter

Analys

Utreda förutsättningar för och genomföra
rekrytering av karriärsjuksköterskor

Riktlinjer för tjänsterna är framtagna och tillsättning har till
viss del skett i berörda verksamhetsområden. Tillsättningen
är bromsad i väntan på utvärdering av de tjänster som
tillsatts. Justering av förutsättningarna behöver troligen ske
under 2019 innan fler tillsättningar kan genomföras.

Uppdrag/mål:
Gott och nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning
Aktiviteter

Analys

Förnya former för verksamhetsförlagd
utbildning tillsammans med Hälsohögskolan
och Linköpings Universitet

Samverkansgruppen HHJ-RJL om VFU håller på att
omformas och utvidgas med förankring i högsta ledningar.
Nära samverkan sker även med Li U.

Fördjupat samarbete med Jönköpings
University kring utbildningsplatser för
sjuksköterskor och vårdadministratörer.

Pågår enligt plan

Uppdrag/mål:
Utveckla samarbetet med kommunerna för att underlätta rekrytering.
Aktiviteter

Analys

Fortsätta samarbete med kommunerna kring
lokala vård- och omsorgscollege i hela länet.

Samarbete sker kontinuerligt. Representanter från RJL i
både lokala och regional styrgrupper.

Delta i nätverk för HR-ledning tillsammans
med kommunerna i länet.

Kontinuerliga möten sker under året.
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Uppdrag/mål:
Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), Rätt använd kompetens (RAK)
Arbete pågår inom de olika verksamhetsområdena.
KPS piloter har genomförts under våren.
Uppdrag/mål:
Medarbetare med anställningsstöd
Aktiviteter

Analys

20 extratjänster finansieras genom
anställningsstöd via arbetsförmedlingen.

Totalt har 18 extratjänster tillsatts under 2018.

Uppdrag/mål:
Inrätta 10 ST tjänster med inriktning psykiatri (Aktivitet).
Arbete pågår inom verksamhetsområdet
Uppdrag/mål:
Ta initiativ och knyta fler YH-utbildningar till undersköterskor i länet som till
exempel ambulanssjukvård, rehabilitering och geriatrik för undersköterskor.
Aktiviteter

Analys

Fortsätta samarbete med kommunerna kring
lokala vård- och omsorgscollege i hela länet.

Samarbete sker kontinuerligt. Representanter från RJL i
både lokala och regional styrgrupper.

Framgångsfaktorer:

Hälsa och arbetsmiljö
Uppdrag/mål:
Stärka rehabiliterande insatser för sjukskrivna.
Aktiviteter

Analys

Ta tillvara arbetssätt från pågående
projekt förbättrat rehabiliteringsarbete
genom bland annat tidig och aktiv samverkan
med hälso- och sjukvården och övriga aktörer
i rehabilitering.

Pågår enligt plan

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att
chefer och medarbetare står bättre rustade
för ett friskt hållbart arbetsliv genom ökad
kompetens och förstärkt förmåga att arbeta
förebyggande med psykisk ohälsa.

Pågår enligt plan. Projektet pågår fram till 31/12 2019.

Uppdrag/mål:
Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och
säkerhetskulturundersökningen 2016.
Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Använda minienkäter för att följa upp insatser
i handlingsplanen från Medarbetar- och
säkerhetsundersökningen

Minienkäten genomfördes under hösten. Stort intresse och
många enheter som valde att genomföra den (totalt
ca 1000 medarbetare som fick möjlighet att svara). Arbete
med resultatet pågår i respektive verksamhet.

Uppdrag/mål:
Social hållbarhet - aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen
Aktiviteter

Analys

Tydliggöra aktiva åtgärder på APT. Ta särskilt
upp riktlinjer och rutiner för att förebygga och
hantera diskriminering och trakasserier.

Regionens ledningsgrupp och verksamhetsområdenas
ledningsgrupper har tagit upp frågan och förberett för att
den tas upp på arbetsplatsträffar.

Lönekartläggning

Lönekartläggning genomförs årligen. Kartläggningen för
2018 är genomförd och visade att det inte föreligger några
osakliga skillnader i lönestrukturen som beror på kön.

Uppdrag/mål:
Främja en jämn könsfördelning inom ledning och olika yrkesgrupper
Beaktas i kompetensbaserad rekrytering.
Framgångsfaktorer:

Delaktiga och engagerade medarbetare
Framgångsfaktorer:

Chef och ledarskap
Uppdrag/mål:
Chefsutvecklingsprogram
Ledarprogram för chefer i Region Jönköping län; Fyra ledarprogram 12-15 dagar genomförs
samt tre program för Framtidens chefer. Nätverket för engagerat ledarskap omfattar över 500
chefer i regionen med 3 mötesplatser/termin.
Aktiviteter

Analys

Nätverk för engagerat ledarskap

Alla chefer deltar i den regiongemensamma satsningen
nätverk för engagerat ledarskap.

Uppdrag/mål:
System- och ledarförståelse för AT-läkare och ST-läkare
Ingår som en viktig del i utbildningsprogram.
Framgångsfaktorer:

Lönebildning och anställningsvillkor
Aktiviteter

Analys

Inrätta ett pilotprojekt tillsammans med en

Sker via arbetstidsmodell 80-10-10 i verksamhetsområdena
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Aktiviteter

Analys

eller flera arbetsplatser där olika
arbetstidsmodeller prövas

medicin och kirurgi.

Se över arbetsvillkor för de som arbetar
vidare efter 65 års ålder

Finns ett seniorpaket för att i en övergångstid behålla
nyckelkompetenser och överbrygga kompetensbrist.

Uppdrag/mål:
Stöd till och utbildning för chefer i lönebildningsfrågor.
Aktiviteter

Analys

Utbildning och genomgång inför löneöversyn.
Utbildning för chefer tillsammans med HR för
nylönesättning.

Utbildning genomfördes inför årets löneöversyn.

Uppdrag/mål:
Justering av ersättningen för nattjänstgöring
Aktiviteter

Analys

Justering av ersättningen för nattjänstgöring

Genomfört i februari månad.

Uppdrag/mål:
Införa resursenheter vid Höglandssjukhuset och Ryhov liknande den som sedan
länge funnits i Värnamo för att hantera korttidsfrånvaro
Aktiviteter

Analys

Utreda förutsättningar för hur resursenheter
kan införas

Verksamhetsområde medicin har analyserat resursenhet i
Värnamo. Utifrån analysen kommer utredning ske om
möjligheterna till fortsatt utveckling av resursenheter.

Uppdrag/mål:
Förstärka arbetet med att minska sjukfrånvaron till särskilt utsatta verksamheter
genom bättre samordning och tydligare stöd till chefer.
Aktiviteter

Analys

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att
chefer och medarbetare står bättre rustade
för ett friskt hållbart arbetsliv genom ökad
kompetens och förstärkt förmåga att arbeta
förebyggande med psykisk ohälsa.

Pågår enligt plan. Projektet pågår fram till 31/12 2019.
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

15 623tkr

Ekonomiska resultatet 2018 +15,6 mnkr. Huvuddelen av
enheterna redovisar en ekonomi i balans.
Budgetavvikelsen förklaras av överskott på fördelade
statsbidrag (drygt 4 mnkr), avslutade projektmedel samt
stor återhållsamhet av köpta tjänster.

Ekonomi i balans

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Regionledningskontoret har ett överskott mot budget 2018.
Ingen handlingsplan behöver tas fram.

Uppdrag/mål:
Översyn med inriktning på att högst en patientavgift betalas inom 24 timmar ska
göras, med plan för införande.
Arbete pågår
Uppdrag/mål:
En översyn görs av ACG som ersättningsystem, där målsättningen är att en
sänkning av ACG görs från 50 till 30 procent.
En översyn är gjord och presenterad vid nämnden för Folkhälsa och sjukvård i september.
Uppdrag/mål:
Anslaget för allmäntandvård barn och ungdomar förstärks.
Inga medel har anslagits
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 17-28
Tid:

2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§24

Verksamhetsberättelser 2018
Diarienummer: RJL 2018/232
Verksamhetsberättelser 2018 för Medicinsk vård, Kirurgisk vård,
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Vårdcentralerna Bra Liv
och Folktandvården presenteras vid nämndsammanträdet i
februari.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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