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Sammanfattning 
I denna uppsats analyseras ett urval av domar från förvaltningsrätter i mål rörande tvångsun-
dersökning med stöd av smittskyddslagen (2004:168) (SmittskL). Syftet med detta är att fast-
ställa om domarna kan anses rättssäkra. För att kunna göra en analys beskrivs också hur den 
rättsliga regleringen på området ser ut idag respektive har sett ut historiskt.  
 
För att kunna analysera om domarna kan anses rättssäkra fordras också att begreppet  
rättssäkerhet definieras, därför beskrivs några aspekter av begreppets innebörd som är särskilt  
viktiga när det är fråga om tvångsundersökningar. Dessa aspekter är legalitets-principen,  
objektivitets- och likhetsprincipen, principen om rättsskydd och principen om överprövning.     
 
Vad som kan sägas om resultatet av denna analys är främst att kritik kan riktas mot  
domstolarna för att de i flera fall utelämnar något av de fyra centrala rekvisit i 3 kap 2 § 
SmittskL som alla måste vara uppfyllda för att en tvångsundersökning ska vara motiverad. 
För att tillgodose kravet på förutsebarhet för den enskilde bör detta åtgärdas. Något som också 
blir belyst i uppsatsen är smittskyddsläkarnas fortsatt stora inflytande på frågor som rör 
tvångsundersökningar, trots att lagstiftaren i förarbetena till SmittskL uttalat att frågor rörande 
tvångsundersökning ska avgöras av domstol b.la. för att trygga den enskildes rättssäkerhet.    
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Karin, 23, har fått hem två brev i brevlådan från smittskyddsenheten. I breven står att två  
personer som hon haft sexuella relationer med har blivit diagnosticerade med klamydia och 
att de bägge har anmält henne som kontakt.1 Det står också i brevet att Karin ombeds söka 
vård för att undergå provtagning, i syfte att se om hon också är smittad med klamydia. Karin 
söker dock inte vård då hon hört från en kompis att så länge man inte själv märker av några 
symptom är man antagligen inte smittad, och det är ju faktiskt inget tvång att söka vård i  
Sverige. Karin åker sedan och arbetar på Rhodos i 10 månader och tar därför inte del av de 
fyra efterföljande breven som smittskyddsläkaren skickar till henne. Eftersom hon inte är 
hemma träffar hon heller aldrig delgivningsmannen som smittskyddsläkaren skickat. Hon 
upptäcker heller inte att smittskyddsläkaren har försökt ringa henne upprepade gånger –  
hennes svenska telefon är ju avstängd.  
 
Vad Karin inte vet är att när hon kommer hem kan hon komma att bli tvingad att genomgå 
provtagning mot sin vilja. Den smittskyddslag som är gällande i Sverige, SmittskL, möjliggör 
för smittskyddsläkaren i hennes landsting att ansöka om tvångsundersökning hos förvaltnings-
rätten om hon inte utan dröjsmål söker vård för att undergå provtagning när hon blivit  
meddelad att hon misstänks bära på smitta. Fallet med Karin är fiktivt, men skulle lika gärna 
kunna vara verkligt.  
 
SmittskL omfattar smittsamma sjukdomar, med vilket avses alla sjukdomar som kan  
överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors 
hälsa.2 Lagens syfte och målet med smittskyddet är enligt 1 kap. 1 § SmittskL att tillgodose 
befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar. Lagen utgår från 
frivillighet från den som misstänks bära på en smittsam sjukdom. Med detta avses i 2 kap 1 § 
SmittskL att varje människa själv genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder 
ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Av 2 kap 2 § SmittskL 
framgår vidare att den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en 
smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smitt-
risk så som t.ex. läkarundersökning och provtagning.3 När det gäller vissa sjukdomar, de s.k. 
allmänfarliga sjukdomarna4, får smittskyddsläkaren ansöka om tvångsåtgärder för att uppfylla 

                                                
1 Att bli anmäld som kontakt innebär i detta fall att personerna har uppgett att de har haft en sexuell relation med  
Karin och att också hon kan bära på smitta. 
2 1 kap 3 § SmittskL. 
3 Se också prop. 2003/04:30 s. 1 och 112 samt s. 54 där det framgår att smittskyddsläkaren bör försöka få den 
smittade att frivilligt samarbeta innan tvångsåtgärder vidtas. 
4 Med allmänfarliga sjukdomar menas enligt 1 kap 3 § 2 st SmittskL smittsamma sjukdomar som kan vara livs-
hotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det 
finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade. 
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lagens syfte.5  
 
Det finns två centrala tvångsåtgärder i SmittskL: tvångsisolering och tvångsundersökning. 
När det är fråga om tvångsåtgärder mot enskilda, så som en tvångsundersökning för att fast-
ställa om en enskild bär på en smittsam sjukdom, är det särskilt viktigt att de krav på  
rättssäkerhet som uppställs av rättsordningen är uppfyllda. Det beror på att tvångsåtgärder 
innebär ett ingrepp i enskildas fri- och rättigheter som endast får vidtas när alla andra  
möjligheter är uttömda.6  
 
Med utgångspunkt i vikten av rättssäkerhet vid tillämpning av tvångsundersökning samt det 
faktum att smittskyddsområdet i sin helhet är förhållandevis styvmoderligt behandlat inom 
rättsvetenskapen har denna uppsats författats.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera den rättsliga regleringen rörande 
tvångsundersökningar i SmittskL samt att analysera förvaltningsrätters tolkning och  
tillämpning av bestämmelsen om tvångsundersökning ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  
 
För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras:  

- Hur ser gällande rätt ut på smittskyddsområdet?  
- Hur avser lagstiftaren att bestämmelsen om tvångsundersökning i 3 kap 2 § SmittskL 

ska tillämpas, d.v.s. hur ser den rättsliga regleringen ut avseende just tvångs-
undersökning?  

- Visar domskälen på brister i de domar som utgör material i uppsatsen? 
- Kan avgörandena anses vara rättssäkra? 

1.3 Avgränsningar 

De rättsfall som är föremål för utredning i denna uppsats härrör sig alla från år 2015.  
Anledningen till detta är att en avgränsning i sökningen var tvungen att göras för att begränsa 
materialet. År 2015 valdes av anledningen att det var intressant att undersöka material som 
omfattade ett helt år och låg nära i tiden.  
 
Från början var syftet att undersöka båda tvångsåtgärderna som stadgas i SmittskL, men det 
visade sig vid en sökning i förvaltningsrätternas register att det endast var tvångsundersökning 
som förekommit i rättsfallen. På grund av detta är det endast tvångs-undersökningar som  
behandlas i detta arbete. Inget av de rättsfall som utgör material i denna uppsats har  
överklagats av den enskilde.  
 
De personer som förekommer i rättsfallen är alla över 18 år. Det hade onekligen varit högst 
intressant att utreda hur personer under 18 år, d.v.s. barn, behandlas av domstolarna i mål  

                                                
5 Att det endast är de allmänfarliga sjukdomarna som omfattas av tvångsundersökning och tvångsisolering fram-
går av 3 kap 2 § samt 5 kap 1 § SmittskL. 
6 Se t.ex. 1 kap 4 § SmittskL. 
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rörande tvångsundersökning. Någon sådan möjlighet saknas dock med det material som står 
till buds.  

1.4 Metod och material 

Den metod som använts i författandet av denna uppsats är den juridiska metoden. Till den 
juridiska metoden hänförs faktahantering, d.v.s. att urskilja relevanta fakta och avgränsa  
rättsligt relevanta fakta.7 Tätt sammankopplad med den juridiska metoden är rättskälleläran 
som används för att analysera gällande rätt och syftar till att peka ut de rättskällor som ska, 
bör och får beaktas.8  
 
Den lagstiftning som använts i författandet av denna uppsats består av lagar på smittskyddets9 
område, främst SmittskL. Att använda lagtext är oundvikligt i ett arbete av denna karaktär, 
eftersom det för att uppfylla arbetets syfte krävs ett fastställande av gällande rätt, men också 
en utredning av vilka rekvisit som ska vara uppfyllda för att förvaltningsrätten ska kunna till-
döma en person tvångsundersökning.  
 
Förarbeten, särskilt regeringens propositioner, har använts i stor utsträckning. Propositionerna 
härleder till de smittskyddslagar som varit gällande i Sverige över tid. Syftet med att använda 
förarbeten är för att kunna fastställa hur gällande rätt har sett ut respektive ser ut på smitt-
skyddets område. Vidare har förarbetena använts för att ge mer information om hur bestäm-
melserna i SmittskL ska tolkas och tillämpas.10 Propositionen till SmittskL är från 2004.  
Lagstiftaren har inte utfört någon utredning på området sedan lagen trädde ikraft 2004 varför 
förarbetena till lagen måste anses ha stor tillförlitlighet. 
 
Vidare består materialet till stor del av domar från Sveriges tolv förvaltningsrätter. Den  
inledande förhoppningen var att samtliga förvaltningsrätter skulle ha behandlat smittskydds-
lagen i åtminstone ett fall, men så visade sig vid en sökning i respektive förvaltningsrätts  
register inte vara fallet. Fyra av landets förvaltningsrätter hade inte tagit upp något fall under 
den aktuella tidsperioden (2015) och ytterligare en förvaltningsrätt hade ett avgörande som 
blivit avskrivet. Det innebär således att de domar som tas upp i arbetet kommer från totalt sju 
av förvaltningsrätterna. I alla 23 rättsfall som utgör material i uppsatsen biföll förvaltningsrät-
ten smittskyddsläkarens ansökan om tvångsundersökning. Det fanns ytterligare några fall  
under den aktuella tidsperioden som avskrevs av förvaltningsrätten och dessa utgör inte 
material i uppsatsen. Den troliga anledningen till varför målen avskrevs torde vara att den 
enskilde infann sig frivilligt till läkarundersökning. Det finns således inte något fall där  
ansökan om tvångsundersökning avslogs av förvaltningsrätten. Det bör noteras att de  
avgöranden som förekommer i arbetet härrör från underrätter och således inte ska ses som 
prejudicerande på området. Eftersom syftet med uppsatsen inte är att fastställa om  

                                                
7 Sandgren, s. 38. 
8 Sandgren, s. 36. 
9 Med smittskydd avses i denna uppsats samhällets behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar. Se 
1 kap 1 § SmittskL. 
10 Bernitz m.fl., s. 111. 
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domstolarnas avgöranden kan anses bindande eller inte blir detta emellertid endast en fotnot i 
sammanhanget.  
 
Eftersom det helt saknas doktrin på smittskyddets område används den rättskällan i begränsad 
omfattning. Den doktrin som förekommer kan framförallt härledas till avsnittet om  
rättssäkerhet. 

1.5 Disposition  

Detta första inledande kapitel består av bakgrund, syfte och frågeställningar, metod och 
material samt etiska överväganden. Syftet med avsnittet är framförallt att sätta upp ramarna 
kring uppsatsen. 
 
I andra kapitlet beskrivs kort vad som menas med en tvångsåtgärd och under vilka  
förutsättningar tvångsåtgärder är tillåtna i Sverige. 
 
Det tredje kapitlet ger en bild av vissa särskilda rättssäkerhetsaspekter som är relevanta för 
tillämpningen av SmittskL och tvångsundersökningar. 
 
I fjärde kapitlet framläggs dels hur smittskyddet i Sverige har utvecklats över tid, framförallt 
vad gäller lagstiftning på området, dels en beskrivning av gällande rätt. Ett kortare avsnitt 
ägnas särskilt åt sjukdomen HIV, eftersom det finns lagar och förordningar som riktar sig 
specifikt till personer som bär på denna sjukdom. Vidare följer mer ingående beskrivning av 
bestämmelsen som rör tvångsundersökning i SmittskL. I kapitlet ingår också en framställning 
av gången vid ett smittspårningsärende samt hur förfarandet i domstol ser ut när en ansökan 
om tvångsundersökning inkommit från smittskyddsläkaren.  
 
De för arbetet aktuella rättsfallen behandlas i kapitel fem. Rättsfallen presenteras inte var för 
sig, utan rekvisit för rekvisit. Anledningen till detta är att det är flera rättsfall som är mycket 
lika varandra i domskälen och det därför inte tillför något för läsarens förståelse att presentera 
dem var för sig. 
 
I det avslutande sjätte kapitlet finns en analys med egna reflektioner och en avslutning. Där 
ges svar på frågeställningarna samt en analys av smittskyddsområdet som helhet.  

1.6 Etiska överväganden 

I en utredning som gjordes avseende integritet och effektivitet i åklagarväsendets brotts-
bekämpning framlades att det i svensk lagstiftning och doktrin inte finns någon enhetlig  
definition av begreppet personlig integritet. Begreppet går inte att definiera generellt eftersom 
uppfattningen om dess innebörd varierar mellan olika personer. Vad som uppfattas som en 
personlig sfär och i vilket sammanhang uppgifterna används kan påverka om den enskilde 
uppfattar det som att hens integritet har kränkts eller inte.11  
 

                                                
11 SOU 2008:87, s. 170.  
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Inom hälso- och sjukvården är varje patient tillförsäkrad ett visst mått av integritetsskydd ge-
nom den sekretess och tystnadsplikt som finns lagstadgad. Sekretess gäller t.ex. uppgifter 
rörande enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden i den offentliga hälso- och 
sjukvården.12 När uppgifter av sådan karaktär blir föremål för en domstolsprövning (så som är 
fallet i fråga om tvångsundersökning enligt SmittskL) blir dock uppgifterna allmänna,  
såtillvida att domstolen inte bedömer att beslutet ska sekretessmarkeras.13 Om domstolen be-
dömer att beslutet ska vara en allmän handling ska beslutet lämnas ut på begäran av  
medborgare. Detta enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen samt 6 kap. 4 § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Den enskilde kan således inte själv förfoga över vem eller 
vilka uppgifterna lämnas ut till.  
 
Eftersom materialet i denna uppsats till stor del består av domar från förvaltningsrätten  
rörande människors privata sfär finns det således en stor risk för att de enskilda som omnämns 
i rättsfallen anser det vara ett ingrepp i deras personliga integritet att omnämnas i en uppsats. 
Mot bakgrund av detta är såväl målnummer som den tilltalades identitet kodad i uppsatsen. 
Den som önskar ta del av rättsfallen är välkommen att ta kontakt med mig som författat upp-
satsen. 
  

                                                
12 Se 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.  
13 Att prövning om sekretess görs hos myndigheten som förvarar handlingen följer av 2 kap. 14 § tryckfrihets-
förordningen.  
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2. Något om tvångsåtgärder  

2.1 Inledning  

Med tvångsåtgärd avses en åtgärd som innebär en inskränkning av de fri- och rättigheter som 
stadgas i bl.a. Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänsk-
liga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) för att uppnå ett särskilt syfte. 
Tvångsåtgärder får endast vidtas när inga frivilliga möjligheter längre står till buds, vilket 
alltså innebär att de utgör en absolut sista utväg.14 Eftersom tvångsåtgärder innebär en in-
skränkning av den enskildes fri-och rättigheter får åtgärderna endast vidtas under de förutsätt-
ningar som stadgas i den artikel som är fråga för inskränkning.  

2.2 Inskränkningar i mänskliga fri- och rättigheter 

2.2.1 Fri-och rättigheter i EKMR  

Artiklarna i EKMR syftar till att säkerställa varje människas fri- och rättigheter.15 Konvent-
ionen utgör svensk lag sedan 1994 vilket innebär att Sverige måste följa bestämmelserna vid 
t.ex. konstruerandet av lagar och förordningar.16  
 
Exempel på begränsningar av fri- och rättigheter står att finna i lag (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall, lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga. Även i SmittskL finns regler som innebär  
begränsningar i det skydd som medborgare garanteras. Dessa begränsningar består av tvångs-
åtgärder i form av tvångsisolering av den som bär på en allmänfarlig sjukdom men inte  
frivilligt underkastar sig de åtgärder som krävs för att förebygga vidare smittspridning eller 
det finns grundad anledning anta att den enskilde inte följer de förhållningsregler som har 
beslutats. Den andra möjligheten till tvångsåtgärder i SmittskL är tvångsundersökning av den 
som misstänks bära på en smittsam sjukdom17 men inte frivilligt undergår läkarundersökning. 
 
De artiklar som aktualiseras i EKMR när det är fråga om tvångsåtgärder är artikel (art.) 8 som 
garanterar människors rätt till privat- och familjeliv samt art. 5 som garanterar varje  
medborgares rätt till frihet och säkerhet.18 
 
Skyddet i art. 8 får begränsas under vissa förutsättningar vilka består av att inskränkningen 
ska ha stöd i lag, tillgodose något av de ändamål som nämns i artikeln samt är nödvändig i ett 
demokratiskt samhälle för att tillgodose ändamålet.19 Att ha stöd i lag innebär inte bara att 
inskränkningen ska regleras i lag utan också att den ska vara tillgänglig och förutsebar för 

                                                
14 Prop. 2003/04:30 s. 124.  
15 Art 1 EKMR. 
16 Se lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
17 Med smittsam sjukdom avses alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor och som kan inne-
bära ett inte ringa hot mot människors hälsa. Se 1 kap 3 § SmittskL. 
18 Prop. 2003/04:30, s. 80 f. 
19 Se art. 8 p. 2 EKMR. 
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allmänheten samt att grunderna för inskränkningen ska vara tillräckligt preciserade.20 Det 
finns således krav uppställda på hur lagen formuleras för att den ska uppfylla krav på  
rättssäkerhet. Bland de ändamål som räknas upp i artikeln finns skyddandet av hälsa vilket 
omfattar SmittskL.21 Att inskränkningen ska vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle  
innebär att den ska vara motiverad av ett samhällsbehov och att skälen är relevanta och  
tillräckliga. Vidare måste inskränkningen så i proportion till syftet som ska tillgodoses. 22  
 
I art. 8 och rätten till privatliv ingår också den fysiska integriteten, vilket innefattar skydd mot 
medicinska undersökningar, även sådana som är mindre ingripande.23 Det finns några fall som 
prövats av Europakommissionen där t.ex. blodprovstagning vid misstanke om trafikonykter-
het med hänsyn till skyddet för andras rättigheter, godtagits som skäl för att inskränka den 
fysiska integriteten.24 Av det drog regeringen slutsatsen att tvångsundersökning i syfte att 
hindra spridning av smittsamma sjukdomar är motiverat med hänsyn till skyddet för hälsa. 25  
 
Art. 5 EKMR innefattar rätten till frihet och säkerhet. Vid en första anblick borde inte tvångs-
undersökningar omfattas av detta, men enligt art. 5.1.b EKMR kan ett frihetsberövande vara 
tillåtet i syfte att tvinga personen att fullgöra en i lag föreskriven skyldighet, så som t.ex. 
provtagning i SmittskL. I ett fall som avgjordes av EU-domstolen ansågs genomförandet av 
blodprovstagning under tvång i ett faderskapsmål ha utgjort ett frihetsberövande, även om 
frihetsberövandet i fallet var mycket kortvarigt.26 

2.2.2 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen är också en viktig aspekt att beakta vid användandet av tvångs-
åtgärder. Enligt proportionalitetsprincipen ska åtgärder endast vidtas om de anses stå i  
proportion till ändamålet. Det är således fråga om att väga olika intressen mot varandra, t.ex. 
samhällets krav på säkerhet mot individens rätt till integritet. Syftet med proportionalitets-
principen är alltså att skapa en balans mellan syftet med åtgärden och åtgärden självt.27 Tätt 
sammankopplad med proportionalitetsprincipen är behovsprincipen som innebär att en åtgärd 
får inte vara mer ingripande än nödvändigt för att uppnå ändamålet.28 

2.3 Sammanfattning 

Artiklarna i EKMR får endast inskränkas om de förutsättningar som stadgas i respektive  
artikel är uppfyllda. I förarbetena till SmittskL uttalas att såväl art. 5 som art. 8 i EKMR  
omfattar tvångsundersökning i SmittskL, och att de förutsättningar som uppställs i respektive 

                                                
20 Prop. 2003/04:30, s. 80 f. 
21 Prop. 2003/04:30, s. 81. 
22 Prop. 2003/04:30, s. 80 f. 
23 Prop. 2003/04:30, s. 81. 
24 Prop. 2003/04:30, s. 81. 
25 Prop. 2003/04:30, s. 81. 
26 Prop. 2003/04:30, s. 80 f. 
27 SOU 2015:71 s. 149 f.  
28 Melin, s. 62. 
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artikel av regeringen anses vara uppfylld. Tvångsåtgärder i SmittskL är således tillåtna att 
vidta, trots att de i praktiken strider mot mänskliga fri- och rättigheter.  
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3. Rättssäkerhet  

3.1 Inledning 

En hörnpelare i den svenska rättsordningen är begreppet rättssäkerhet. Begreppet har inte 
någon klar och tydlig innebörd och har därför inte heller någon allmänt accepterad definition. 
Detta beror dels på att begreppet inte är statiskt, dels på att det inrymmer många olika 
aspekter. I en utredning rörande enskildas rättssäkerhet vid beskattning uttalades att intresset 
av att skydda den enskilde mot oberättigade anspråk och krav från den offentliga maktens sida 
utgör utgångspunkten för rättssäkerhetsbegreppet.29 I detta kapitel kommer några aspekter av 
begreppets innebörd som är relevant för tillämpningen av SmittskL och särskilt tvångs-
åtgärder att behandlas.  

3.2 Principer som ingår i rättssäkerheten 

3.2.1 Legalitetsprincipen 

I en utredning avseende en ny lag rörande tvångsvård av unga uttalades att legalitetsprincipen 
är en viktig del i begreppet rättssäkerhet. Den återfinns i 1 kap 1 § RF och innebär att den 
offentliga makten ska utövas under lagarna. Vidare innebär principen också att lagar ska vara 
tydligt och klart formulerade, samt formuleras allmänt och inte gälla enskilda personer eller 
fall till fall. Det är således förutsägbarheten som är det centrala när det kommer till legalitets-
principen. Det innebär också att det måste vara möjligt för medborgare att kunna förutse vad 
effekten blir av ett visst agerande, skönsmässiga bedömningar får inte göras eftersom förutse-
barheten då minskar och beslutsfattandet löper risk att bli godtyckligt.30 Ett tydligt uttryck för 
legalitetsprincipen i SmittskL är att beslutet om tvångsundersökning sedan 2004 tas av  
förvaltningsrätten och inte smittskyddsläkaren som tidigare varit fallet.31  

3.2.2 Objektivitets- och likhetsprincipen 

Enligt utredningen innefattas också objektivitet- och likhetsprincipen i 1 kap 9 § RF i  
begreppet rättssäkerhets innebörd. Principen innebär att domstolar ska beakta allas likhet inför 
lagen, iaktta saklighet och opartiskhet samt att lika fall ska behandlas lika. Med det menas att 
fall där de sakliga förutsättningarna är lika ska bedömas på samma sätt.32  

3.2.3 Principen om rättsskydd 

I ett seminarie som föregick reformen av lagen om psykiatrisk tvångsvård, uttalades att  
principen om rättsskydd kan ses som en del av rättssäkerhetsbegreppet.33 I principen kan  
möjligheten för varje människa att föra sin talan tolkas in, men också varje människas rätt till 
det som i övrigt krävs för att säkerställa sin rätt.34 I bägge dessa tolkningar kan rätten till ett 

                                                
29 Prop. 1993/94:151 s. 69. 
30 Gustafsson LPT, s. 93 samt SOU 2015:71 s. 149 f. 
31 Se 3 kap 2 § SmittskL samt 36 § i 1988 års smittskyddslag.  
32 SOU 2015:71 s. 149. 
33 Nelson, s. 20.  
34 Melin, s. 354. 



 15 

rättsligt ombud läsas in. Alla har rätt till ett rättsligt ombud35, kanske särskilt de som saknar 
rättshandlingsförmåga. Med de som saknar rättshandlingsförmåga avses omyndiga och de 
som lider av en psykisk störning.36 Ett annat sätt att definiera rättskydd står att finna i en  
utredning avseende skollagen (2010:800). Där uttalas att ge individen rätt till information om 
och möjlighet att medverka i processen samt överklaga beslut som går hen emot kan stärka 
den enskildes rättsskydd.37 

3.2.4 Principen om överprövning 

I tidigare nämnda utredning avseende lagen om tvångsvård av unga uttalas att varje enskild 
medborgare har rätt till överprövning i domstol enligt principen om domstolsprövning.38 Med 
detta menas att beslut ska vara överklagbara, så som i exempelvis 22 § förvaltningslagen 
(1986:223) (FL). Enligt 6a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) måste den som  
beslutet rör överklaga beslutet inom tre veckor. 

3.3 Sammanfattning 

Rättssäkerhet är ett centralt begrepp i situationer som rör tvångsåtgärder mot enskilda. Detta 
kommer sig av att tvångsåtgärder innebär ett ingrepp i den enskildes fri-och rättigheter. 
Tvångsåtgärder får vidtas endast när alla andra möjligheter är uttömda vilket gör att  
rättssäkerheten är särskilt viktig. Det finns många definitioner av vad begreppet rättssäkerhet 
innebär. För att definiera rättssäkerhet har därför några aspekter av begreppets innebörd valts 
ut som är särskilt relevanta i detta sammanhang. De aspekter av begreppet som är relevanta 
utifrån tvångsundersökningar i SmittskL är att avgöranden måste ha stöd i lag, att lika fall ska 
bedömas lika samt att varje människa har rätt att föra sin talan och ska ges tillgång till det som 
krävs för att säkerställa denna rätt. Att avgöranden måste ha stöd i lag utläses av legalitets-
principen i 1 kap 1 § RF, att den offentliga makten ska utövas under lagarna. Att lika fall ska 
bedömas lika utläses av likhetsprincipen i 1 kap 9 § RF. Att varje människa har rätt att föra 
sin talan och ska ges tillgång till det som krävs för att säkerställa denna rätt utläses av  
principen om rättsskydd.  
 
  

                                                
35 I rättegångsbalken (1942:740) såväl som FPL fastställs rätten till ett ombud. 12 kap. 1 § rättegångsbalken för 
tvistemål samt 21 kap. 3 § rättegångsbalken för brottmål. I 48 § FPL regleras rätten till ett ombud i förvaltnings-
rättsliga mål. 
36 Gällande omyndiga se 9 kap 1 § föräldrabalken (1949:381). Att de som lider av en psykisk störning har be-
gränsad rättshandlingsförmåga följer av lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en 
psykisk störning. 
37 SOU 2002:121 s. 254. 
38 SOU 2015:71 s. 149 f. 
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3. Smittskyddet i Sverige  

3.1 Inledning 

Inom smittskyddets område finns flera olika lagar med olika tillämpningsområde. SmittskL 
riktar sig mot smittskyddsåtgärder mot människor medan bestämmelser rörande skydd för 
djur, livsmedel m.m. står att finna i miljöbalken, livsmedelslagen (2006:804), lagen 
(2006:806) om provtagning på djur, m.m., epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen 
(1999:658).39  

3.2 Smittskyddet – en historisk tillbakablick 

Smittskyddslagstiftningen i Sverige har en lång historia. Lagen den 20 juni 1918 (nr 460) an-
gående åtgärder mot utbredning av könssjukdomar, Lex Venens, var en av de första  
författningarna inom smittskydd i Sverige. Lex Venens omfattning begränsades till  
könssjukdomar och lagens syfte var att begränsa utbredningen av sådana sjukdomar.40 För-
fattningen innehöll därför regler om hur könssjukdomarna skulle bekämpas.41  

Inom området smittskydd kompletterades Lex Venens av epidemilagen den 19 juni 1919 (nr 
443) och lagen den 4 september 1914 (nr 200) angående vissa åtgärder mot utbredning av 
lungsot. Den senare ersattes så småningom av tuberkulosförordningen den 31 mars 1939 (nr 
113).42 Epidemilagens syfte var att bekämpa de epidemiska sjukdomarna, d.v.s. sådana  
allvarliga smittsamma sjukdomar som inte kunde kategoriseras som könssjukdomar eller  
tuberkulos.43 Några exempel på sjukdomar som klassificerades som epidemiska var akut barn-
förlamning, pest och smittkoppor. 44  Tuberkulosförordningens syfte var att bekämpa  
sjukdomen tuberkulos och dess spridning bland befolkningen.45 Syftet med epidemilagen  
respektive tuberkulosförordningen var således olika. Det var även olika samhälleliga instanser 
som ansvarade för att syftet med respektive lag uppfylldes. I Lex Venens föll ansvaret  
avseende t.ex. läkarundersökning och behandling på de behandlande läkarna och på förste 
provinsialläkaren i länet.46 I epidemilagen vilade ansvaret för t.ex. läkarundersökning och 
behandling i sin helhet på hälsovårdsnämnden.47 Det huvudsakliga ansvaret för t.ex. läkar-
undersökning och behandling i tuberkulosförordningen delades mellan kommunen och lands-
tingskommunen.48  

I början av 1960-talet skedde ett större reformarbete inom den svenska hälso- och sjukvården. 
                                                
39 Se 1 kap 2 § SmittskL.  
40 Utläses av 2 § Lex Venens. 
41 Se ex. 3 § Lex Venens rörande den smittades skyldighet att undergå behandling samt 11 § Lex Venens angå-
ende läkares skyldighet att från en smittad utröna bl.a. från vem smittan kommer.  
42 Utläses av sista stycket i den numera upphävda tuberkulosförordningen. 
43 Se 34 § epidemilagen.  
44 Lagens syfte samt vilka sjukdomar som föll inom lagens tillämpningsområde följer av den numera upphävda 
2-3 §§ epidemilagen. 
45 Prop. 1939:20 s. 18. 
46 2- 3 §§ Lex Venens.  
47 1 § epidemilagen. 
48 Se t.ex. 3 § samt 11§ i tuberkulosförordningen.  
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Bland annat fattades beslut om en ny hälsovårdsstadga, en ny sjukhuslagstiftning trädde ikraft 
och riktlinjer för utbyggnaden av regionsjukvården togs fram.49 Efter reformarbetet gjordes 
också en översyn av gällande reglering på smittskyddsområdet och en ny lag instiftades, 
smittskyddslagen (1968:231) (1968 års smittskyddslag). 1968 års smittskyddslag tillkom 
främst för att modernisera innehållet i Lex Venens, epidemilagen och tuberkulosförordningen 
samt för att överensstämma med de organisatoriska förändringar som skett inom hälso- och 
sjukvården.50 I 1968 års smittskyddslag samlades alla de sjukdomar som tidigare omfattats av 
Lex Venens, epidemilagen och tuberkulosförordningen. Sjukdomarna var uppdelade i  
allmänfarliga sjukdomar, veneriska sjukdomar (könssjukdomar) och övriga smittsamma sjuk-
domar.51 Ansvaret för läkarundersökning och behandling ansvaret ålades kommunens miljö- 
och hälsoskyddsnämnd samt behandlande läkare. En förändring som också följde med den 
nya lagen var att det inom landstingskommunen nu fanns en särskilt utsedd läkare som  
verkade under miljö- och hälsoskyddsnämnden.52  

I slutet på 1980-talet trädde en ny smittskyddslag (1988:1472) (1988 års smittskyddslag) 
ikraft för att anpassa lagstiftningen efter de samhälleliga förändringar som skett. Införande av 
en ny lag innebar bland annat att landstinget tog över en större del av ansvaret över smitt-
skyddet från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.53 Vidare togs särregleringen av  
veneriska sjukdomar bort ur lagtexten. I lagen var de sjukdomar som omfattades av lagen 
indelade i samhällsfarliga sjukdomar och övriga smittsamma sjukdomar.54 

3.3 Dagens smittskyddslag 

1988 års smittskyddslag ersattes år 2004 av den nu gällande författningen på området, 
SmittskL. Syftet med lagen är detsamma som tidigare, nämligen att skydda befolkningen mot 
smittsamma sjukdomar.55 De sjukdomar som omfattas av SmittskL är indelade i allmänfarliga 
sjukdomar och samhällsfarliga sjukdomar. Begreppen allmänfarliga respektive samhälls-
farliga sjukdomar definieras i 1 kap. 3 § och en fullständig uppräkning av de sjukdomar som 
omfattas av SmittskL finns bifogat i slutet på lagen. Några exempel på allmänfarliga  
sjukdomar i smittskyddslagen är klamydiainfektion, HIV-infektion, salmonellainfektion och 
hepatit A-E.56 De samhällsfarliga sjukdomarna är tre till antalet och består av smittkoppor, 
svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) och infektion med ebolavirus.57  De veneriska  
sjukdomarna är även fortsättningsvis inkorporerade i de allmänfarliga respektive  
samhällsfarliga sjukdomarna.  
 
Bestämmelserna i SmittskL bygger på frivillighet. Det innebär att den smittade genom  
försiktighetsåtgärder så långt som möjligt ska söka hindra att smitta sprids vidare. Vidare ska 
                                                
49 Tidigare gällande hälsovårdsstadga (1958:663), tidigare gällande sjukhuslag (1959:112) och prop. 1960:159. 
50 Prop. 1968:36 s. 61. 
51 5- 11 §§ reglerade allmänfarliga sjukdomar och 12- 18 §§ reglerade de veneriska sjukdomarna.  
52 Se 2 § 2 st. i 1968 års smittskyddslag.  
53 4 § i 1988 års smittskyddslag samt motiv bakom förändringen i prop. 1988/89:5 s. 37-44. 
54 3 § i 1988 års smittskyddslag. 
55 1 kap. 1 § SmittskL. 
56 Se bilaga 1 till SmittskL.  
57 Se bilaga 2 till SmittskL. 
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var och en som misstänker att hen bär på en smittsam sjukdom vidta åtgärder i form av läkar-
undersökning och behandling.58 Emellertid anses det ibland nödvändigt att inskränka den  
enskildes frihet för att kunna bekämpa smittsamma sjukdomar. Den människa som smittats av 
en sjukdom som omfattats av SmittskL anses inte ha rätt att fritt bestämma över sitt agerande 
om detta agerande strider mot det som föreskrivs i lagen. I sådana fall är hen skyldig att  
underkasta sig de föreskrifter som är uppställda om t.ex. undersökning och behandling.59  

Om en enskild misstänks bära på en smittsam sjukdom måste hen enligt 3 kap. 1 § SmittskL 
låta sig undersökas av läkare. Om den person som misstänks bära på en av de sjukdomar som 
omfattas av SmittskL inte går med på att låta sig undersökas så kan smittskyddsläkaren an-
söka om att förvaltningsrätten ska besluta om tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 § SmittskL. 
Detta är en skillnad gentemot 1988 års smittskyddslag, där smittskyddsläkaren själv fattade 
beslut om tvångsundersökning.60 Anledningen till att det i nu gällande lagstiftning är domstol 
som fattar beslut om tvångsundersökning är att en sådan undersökning innebär ett sådant  
betydande integritetsintrång att beslut om detta bör fattas av domstol. I förarbetena till 
SmittskL uttalas att rättssäkerhetsgarantierna i ett domstolsförfarande samt utvecklandet av en 
mer enhetlig praxis talar för att beslutet om tvångsundersökning ska fattas av domstol och inte 
av en smittskyddsläkare.61 

Det är endast de allmänfarliga sjukdomarna som omfattas av 3 kap 2 § SmittskL. I förarbetena 
avseende de extraordinära smittskyddsåtgärderna i 3 kap 8 – 12 §§ SmittskL uttalas att en 
reglering av tvångsundersökning när det är fråga om samhällsfarliga sjukdomar kan undvaras. 
Detta motiveras med att det kan antas att den som misstänks bära på någon samhällsfarlig 
sjukdom i de allra flesta fall låter sig undersökas frivilligt. Skulle den enskilde motsätta sig en 
undersökning så finns istället möjligheten för smittskyddsläkaren att besluta om tillfällig  
isolering med stöd av 5 kap 3 § SmittskL.62  

I 5 kap. SmittskL regleras möjligheten för smittskyddsläkaren att begära att domstol ska  
besluta om tvångsisolering för den smittade. Tvångsisolering får komma ifråga när det av 
omständigheterna klart framgår att den enskilde inte är beredd eller i stånd att frivilligt under-
kasta sig de åtgärder som krävs för att förebygga eller så långt som möjligt minska risken för 
smittspridning. Tvångsisolering får också användas när det finns grundad anledning anta att 
den enskilde inte följer de förhållningsregler som har beslutats av smittskyddsläkaren. Beslut 
om tvångsisolering får endast fattas när det finns en påtaglig risk för att andra människor 
smittas.63  

Smittskyddsförordningen (2004:255) innehåller bestämmelser som kompletterar SmittskL. 
Förordningen innehåller bland annat information om vilka smittsamma sjukdomar, förutom 

                                                
58 Se 2 kap. 1-2 §§ SmittskL. Se bl.a. prop. 2003/04:30 s. 1 och 112. Se även s. 54 där det framgår att smitt-
skyddsläkaren bör försöka få den smittade att frivilligt samarbeta innan tvångsåtgärder vidtas.  
59 Prop. 1988/89:5, s. 20.  
60 36 § i 1988 års smittskyddslag. 
61 Prop. 2003/04:30, s. 129.  
62 Prop. 2003/04:158 s. 67. 
63 5 kap. 1 § SmittskL. 
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de allmänfarliga, som måste anmälas till smittskyddsläkaren. 64  Några exempel på  
anmälningspliktiga sjukdomar som inte klassificeras som allmänfarliga är gula febern,  
influensa, malaria och mässling.65 

3.4 Något om HIV 

I förarbetena till SmittskL uttalas att HIV-infektion inte bör särbehandlas i förhållande till 
andra allvarliga sjukdomar och att en särreglering av denna sjukdom så långt som möjligt bör 
undvikas.66 Ett undantag från detta finns emellertid i förordning (2008:363) om provtagning 
för hivinfektion. I förordningen finns möjligheten för en patient att begära att en provtagning 
för HIV ska ske anonymt. Bestämmelsen innebär således ett undantag från 3 kap. 6 § andra 
stycket 1 p. i patientdatalagen (2008:355) om journalföring av patientens identitet.  
Förordningen innebär en särreglering av HIV som ligger utanför SmittskL. Förordningens 
företrädare, förordning (1986:198) om provtagning för infektion av HIV, infördes mot  
bakgrund av att man ville förhindra att människor skulle avhålla sig från HIV-provtagning för 
att de inte ville att deras identitet skulle bli känd.67 Denna motivering måste antas gälla även 
för den nu gällande förordningen. I förarbetena till SmittskL uttalas att trots att det är en liten 
andel av patienterna som använder möjligheten till anonym provtagning, så finns det  
fortfarande människor som väljer att nyttja denna möjlighet. Eftersom det är osäkert vad  
konsekvenserna skulle bli om möjligheten att vara anonym togs bort och anonymiteten i  
praktiken inte tycks ha medfört några stora problem i den praktiska verksamheten bedömdes 
övervägande skäl tala för att inte avskaffa detta undantag.68  

Lagen (1988:1473) om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål riktar sig också  
särskilt mot de som bär på HIV. I lagen fastställs att den som skäligen kan misstänkas för 
sexualbrott där t.ex. hivinfektion har kunnat överföras till målsäganden, ska genomgå prov-
tagning för HIV om målsäganden begär detta. Undersökning kan också ske på målsägandens 
begäran om det är fråga om annat brott där det på grund av särskilda omständigheter kan  
befaras att t.ex. HIV-infektion har kunnat överföras till målsäganden genom brottet.69  

3.5 Särskilt om tvångsundersökning med stöd av 3 kap. 2 § SmittskL 

I förarbetena till SmittskL uttalas att syftet med en tvångsundersökning är att smittskydds-
läkaren ska kunna avgöra om det krävs åtgärder för att hindra smittspridning. Det anses inte 
motiverat att genomföra en tvångsundersökning endast för att ha grund för en medicinsk  
behandling.70 Det uttalandet går helt i linje med SmittskLs övergripande syfte, som är att 
skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar.71 Det bör påpekas att trots att möjligheten 
finns att nyttja tvångsåtgärder och att syftet med SmittskL är att skydda befolkningen snarare 

                                                
64 Se 1 § smittskyddsförordningen.  
65 Alla sjukdomar finns i bilaga 1 till smittskyddsförordningen.  
66 Prop. 2003/04:30 s. 100.  
67 Prop. 2003/04:30 s. 96. 
68 Prop. 2003/04:30 s. 100. 
69 Se 1 § 2 st lagen om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål.  
70 Prop. 2003/04:30, s. 129.  
71 Se 1 kap 1 § SmittskL.  
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än att tillförsäkra den enskilde erforderlig vård är det särskilt poängterat i förarbetena till 
SmittskL att en humanistisk människosyn bör ligga till grund för samhällets smittskydd.72 
Med humanistisk människosyn menas att bestämmelserna i SmittskL ska tillämpas med  
respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet samt att åtgärder som den  
enskilde motsätter sig får vidtas endast om inga andra möjligheter står till buds.73  
 
3 kap. 2 § SmittskL har följande lydelse: 
 

Om någon som med fog kan misstänkas bära på en allmänfarlig sjukdom  
motsätter sig den undersökning som behövs för att konstatera om smittsamhet 
föreligger, får förvaltningsrätten på ansökan av smittskyddsläkaren besluta om 
tvångsundersökning. Beslut om sådan undersökning får meddelas endast om det 
finns en påtaglig risk för att andra människor kan smittas. 
  Vid undersökningen får det inte förekomma ingrepp som kan förorsaka annat 
än obetydligt men. 
  Den läkare som utfört undersökningen skall omedelbart underrätta smitt-
skyddsläkaren om resultatet av denna.  

 
Det finns således fyra centrala rekvisit som ska uppfyllas för att det anses motiverat för  
förvaltningsrätten att fatta beslut om att en enskild ska tvångsundersökas. Den enskilde ska 
(1) med fog misstänkas bära på en allmänfarlig sjukdom, hen ska (2) motsätta sig en  
undersökning för att fastställa om smittsamhet föreligger, det ska (3) finnas en påtaglig risk 
för att andra människor smittas och vid undersökningen får det inte förekomma ingrepp som 
kan förorsaka annat än (4) obetydligt men.  
 
Rekvisitet med fog misstänkas bära på smitta innebär enligt förarbetena att konkreta  
omständigheter ska tala för att den enskilde varit i sådan kontakt med en smittad person eller 
annan smittkälla att en påtaglig risk för smitta har uppkommit. I förarbetena till SmittskL 
anges att dessa omständigheter kan bestå av tydliga symptom på smitta eller att läkaren  
erhållit uppgifter från tredje man att en person utsatts för smittorisk. I det sistnämnda fallet 
måste dock uppgifternas trovärdighet värderas. Allmänt hållna uppgifter om att en person 
utsatts för smittorisk ska inte anses tillräckligt trovärdiga.74 Vidare uttalas att det inte är  
tillräckligt att en person har en livsföring eller ett beteende i övrigt som innebär en risk för 
smitta.75 

Att den enskilde motsätter sig en undersökning erfordrar egentligen ingen närmre förklaring.  
Typiskt sett innebär detta rekvisit att den enskilde inte åtlytt uppmaningarna från smitt-
skyddsläkaren och frivilligt undergått läkarundersökning så som är stadgat i 3 kap 1 § 1 st 

                                                
72 Prop. 2003/04:30, s. 84.  
73 1 kap. 4 § SmittskL.  
74 Prop. 2003/04:30, s. 129.  
75 Prop. 2003/04:30, s. 219.  
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SmittskL.76  

För att fastställa om en påtaglig risk för smittspridning föreligger ska en individuell  
bedömning med utgångspunkt i omständigheterna kring den enskilde göras.77 Det kommer sig 
av att huruvida en påtaglig risk för smittspridning är aktuell har att göra dels med den aktuella  
sjukdomens smittsamhet men också med omständigheterna kring den som misstänks vara 
smittad.78 Vidare konstateras i förarbetena till SmittskL att om risken för att andra människor 
ska smittas anses obefintlig bör tvångsundersökning inte vara motiverad. Detta eftersom 
skyddsbehovet för andra människor i sådana fall inte kan anses vara så starkt att tvångsunder-
sökning får genomföras.79 Enligt praxis hos smittskyddsenheterna anses inte kravet på påtag-
lig risk vara uppfyllt när en person figurerar i ett smittspårningsärende första gången, utan det 
ses då som en engångsföreteelse och ärendet avskrivs. Vidare är det praxis hos smittskydds-
läkarna att när det är fråga om två vanligt förekommande sjukdomar, klamydia och gonorré, 
så krävs mer än en anmälan inom en 12-månaders period för att kravet på påtaglig risk ska 
anses uppfyllt.80 Att smittskyddsläkarnas praxis inte finns nedskrivet någonstans förefaller 
mycket intressant ur ett rättssäkerhetsperspektiv, framförallt eftersom den inte är tillgänglig 
för gemene man.  

Med rekvisitet obetydligt men menas att ingrepp som kan riskera den enskildes hälsa eller 
orsaka annat än obetydligt men inte får genomföras. Vilka undersökningar eller prov som ska 
göras eller tas på den enskilde får avgöras från fall till fall. I förarbetena till SmittskL uttalas 
att mindre ingrepp såsom provtagning från ex. saliv, urin eller blod får tålas av den enskilde.81 

3.6 Att spåra smitta 

Ett smittspårningsärende startar när hälso- och sjukvården får vetskap om att en person bär på 
smitta. Denna vetskap kan uppkomma på grund av att personen i fråga söker vård t.ex. för 
någon annan sjukdom eller för att personen misstänker att hen bär på en smittsam sjukdom 
och en provtagning genomförs. När det genom läkarundersökning och provtagning är fast-
ställt att personen bär på en smittsam sjukdom som omfattas av SmittskL startar en smitt-
spårning i syfte att identifiera personer som varit i kontakt med den smittade och därigenom 
löper risk att vara smittade av samma sjukdom.82  

Enligt 3 kap. 4 § SmittskL består själva smittspårningen av att den smittade är skyldig så långt 
hen förmår att uppge från vem eller vad smittan härrör, vilka andra som kan ha blivit smittade 

                                                
76 Detta rekvisit behandlas inte i förarbetet till SmittskL, tolkningen av dess betydelse härrör från domskälen i de 
rättsfall som utgör material i uppsatsen.  
77 Prop. 2003/04:30, s. 129. 
78 SOU 1999:51 s. 402 f.  
79 Prop. 2003/04:30, s. 129. 
80 Enligt skriftlig uppgift från smittskyddsläkaren i Region Örebro, Hans Fredlund, 2016-11-07 samt  
2016-12-08. 
81 Prop. 2003/04:30, s. 219. 
82 Se 3 kap 4 § SmittskL. 
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av samma smittkälla samt till vem smittan kan ha förts vidare.83 Ett smittspårningsärende ska 
avslutas om det konstaterats att den som misstänks bära på smitta inte är smittad samt om det 
konstaterats eller är utrett så långt det är rimligt möjligt vem som smittat personen och vilka 
andra som kan ha smittats. Detta med stöd av 4 kap. 3 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om smittspårning (HSLF-FS 2015:4). Enligt 4 kap 4 § i HSLF-FS 2015:4 
ska en ny utredning startas om det efter att ärendet avslutats skulle framgå att den enskilde 
kan ha smittat ytterligare personer.84 

Den som inte samarbetar till smittspårning kan inte drabbas av någon sanktion. I att inte  
drabbas av någon sanktion innefattas också att det saknas möjlighet att tillgripa tvångs-
åtgärder för att genomföra smittspårningen.85 I förarbetena till SmittskL framhålls att smitt-
spårningen ska bygga på ett förtroende mellan läkare och patient.86 Det är behandlande läkare 
som utför smittspårning, alternativt annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompe-
tens för uppgiften, exempelvis kuratorer eller sjuksköterskor.87 Med särskild kompetens avses 
att personen har vissa medicinska kunskaper om t.ex. smittsamhet, smittvägar,  
inkubationstider, samtalsmetodik och gällande regelverk. Vidare bör personen ha lämpliga 
personliga egenskaper samt ett förhållningssätt som inger förtroende och motiverar  
delaktighet från den smittades sida.88  

När det är klargjort vem eller vilka som kan misstänkas bära på samma smitta ska  
behandlande läkare eller den som delegerats smittspårningsärendet, underrätta personen om 
att hen har blivit anmäld som kontakt av någon som diagnosticerats med sjukdomen och att 
hen kan ha smittats av sjukdomen. Vidare ska den som blivit anmäld som kontakt uppmanas 
att så snart som möjligt söka läkarvård för att undergå undersökning och provtagning.89 Det är 
också möjligt att överlåta till den smittade att själv ta kontakt med den eller de som kan  
misstänkas bära på smitta om det är lämpligt och den smittade inte motsätter sig det. I sådana 
fall rekommenderas det att den som diagnosticerats med sjukdomen får ett brev från den som 
ansvarar för smittspårningen, som sedan ska lämnas vidare till den som kan ha smittats.  
Brevet bör innehålla en underrättelse om att personen kan ha smittats, att det finns en  
skyldighet att besöka läkare för undersökning, information om den aktuella sjukdomen samt 
information om hur man undviker att smittan sprids vidare.90 Om det istället är den som är 
ansvarig för smittspårningen som ska kontakta de som misstänks bära på smitta kan  
förfarandet variera. I förarbetena till SmittskL framhålls att när ett smittspårningsärende  
lämnats över till smittskyddsläkaren är det denne som själv får bestämma hur många kontakt-
försök som ska göras med den enskilde och hur formen på dessa ska se ut. 91 Det förefaller 

                                                
83 Att den som är ansvarig för smittspårningen också ska försöka ta reda på vilka andra som smittats av samma 
smittkälla uttalas i prop. 2003/04:30 s. 54.  
84 4 kap. 4 § HSLF-FS 2015:4. 
85 Prop. 2003/04:30 s. 134.  
86 Prop. 2003/04:30 s. 100.  
87 Se 3 kap. 4 § SmittskL samt prop. 2003/04:30 s. 107. 
88 Allmänna råd till 2 kap. 1 § HSLF-FS 2015:4. 
89 Se 3 kap. 4 § 2 st SmittskL. 
90 Allmänna råd till 4 kap. 1 § HSLF-FS 2015:4.  
91 Prop. 2003/04:30 s. 128 f. 
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därför inte orimligt att ett liknande förfarande gäller även för behandlande läkare. 

Det är smittskyddsläkaren som har det samlade ansvaret för smittskyddsarbetet i det landsting 
hen arbetar och ska planera, organisera och leda smittskyddet.92 Ansvarig läkare är skyldig att 
lämna en anmälan till smittskyddsläkaren om hen inte anser sig ha möjlighet att slutföra 
smittspårning93 eller om denne inte omgående och utan svårighet lyckas få kontakt med den 
som misstänks bära på smitta.94 Vidare ska smittskyddsläkaren alltid kontaktas om källan till 
smittan inte kunnat påträffas eller identifieras och det är fråga om en allmänfarlig sjukdom.95 
Ansvarig läkare ska också utan dröjsmål anmäla till smittskyddsläkaren om en patient som 
misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom inte samtycker till undersökning och  
provtagning.96 

Om en person som misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom underrättats om denna  
misstanke av den som ansvarar för smittspårningen men inte låter sig undergå läkar-
undersökning utan dröjsmål97 ska det fortsatta ansvaret överlämnas till smittskyddsläkaren.98 
Smittskyddsläkaren försöker då få kontakt med den som misstänks bära på smitta för att  
uppmana om vikten att låta sig undergå en provtagning. Om inte heller smittskyddsläkarens 
uppmaningar resulterar i provtagning ska smittskyddsläkaren med stöd av 3 kap. 2 § SmittskL 
ansöka hos förvaltningsrätten om tvångsundersökning. I förarbetena till SmittskL uttalas att 
ett beslut om tvångsundersökning vanligen föregås av en eller flera uppmaningar från smitt-
skyddsläkaren att den enskilde ska låta sig undersökas. Det kommer sig av att smittskydds-
läkaren först försöker att få till en undersökning på frivillig väg. I förarbetena till SmittskL 
uttalas det är ytterst sällsynt att ett beslut om tvångsundersökning fattas utan att smitt-
skyddsläkaren har försökt få kontakt med den som misstänks bära på smitta. Vidare uttalades 
att hur många försök som görs för att nå den enskilde eller på vilka sätt dessa försök görs va-
rierar mellan olika smittskyddsläkare.99  

3.7 Process- och straffrättsliga aspekter och SmittskL 

Mål som rör tvångsundersökning ska enligt 8 kap. 4 § SmittskL handläggas skyndsamt, vilket 
innebär att domstolen inom en vecka ska ta upp målet till avgörande.  

Enligt 10 § FPL ska en ansökan som inleder ett mål och det som hör till handlingen skickas 
till motparten. I bestämmelsen framgår att motparten ska föreläggas att svara inom en viss tid 
samt informeras att målet ändå kan komma att avgöras om inget svaromål inkommer.  

I 10 § 2 st FPL finns emellertid några undantag där en underrättelse inte krävs. Dessa undan-

                                                
92 Se 6 kap. 1 § samt 1 kap. 9 § SmittskL.  
93 Se 3 kap. 5 § SmittskL. 
94 Se 3 kap. 5 § SmittskL samt prop. 2003/04:30 s. 107.  
95 Allmänna råd till 3 kap. HSLF-FS 2015:4.  
96 Se 3 kap. 1 § 3 men. SmittskL. 
97I 8 § 2 st smittskyddsförordning används ordet omgående istället för utan dröjsmål. Någon närmare beskriv-
ning av hur lång tid som accepteras står inte att finna. 
98 Se 3 kap. 6 § SmittskL.  
99 Prop. 2003/04:30 s. 128 f.  
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tag är om det inte finns anledning att anta att talan kommer att bifallas helt eller delvis, om 
underrättelse annars är uppenbart onödig, om motparten är en förvaltningsmyndighet och en 
underrättelse är onödig eller om det kan befaras att en underrättelse avsevärt skulle försvåra 
genomförandet av beslut i målet. Det enda rekvisitet som skulle kunna komma ifråga i fall 
som rör tvångsundersökning med stöd av SmittskL är det där underrättelse annars är uppen-
bart onödig. I förarbetena till FPL uttalas att det krävs att det tjänar ett syfte att delge mot-
parten ansökan. Några exempel på när det inte finns något syfte med att delge motparten är 
om talan inte kan prövas i sak eller om ansökan rör sig om rättelser av uppenbara förbiseen-
den, såsom fördelar för t.ex. en skattskyldig.100 Av lagkommentaren till FPL framgår vidare 
att det för att rekvisitet ska anses uppfyllt inte bara krävs att handlingen och materialet i övrigt 
är väl känt för motparten utan det måste också vara onödigt att motparten ska inkomma med 
ett svar på materialet. Dessa förutsättningar torde sällan anses vara uppfyllda när det är fråga 
om handlingar som inleder ett mål.101 När det är fråga om en ansökan om tvångsundersökning 
enligt SmittskL förefaller det således rimligt att anta att motparten äger rätt att bli meddelad 
att en ansökan inkommit till förvaltningsrätten. 
 
När motparten ska meddelas att en ansökan inkommit till förvaltningsrätten får detta göras 
med delgivning enligt 47 § FPL. Om det inte är särskilt föreskrivet att delgivning ska  
användas får det tillgripas endast om det är påkallat med hänsyn till omständigheterna.  
Exempelvis sägs det i kommentaren till FPL att ingripande åtgärder inte får eller bör vidtas av 
domstolen mot någon som inte delgivits och därför inte heller givits möjlighet att tillvarata 
sina intressen. Om saken är sådan att den kan komma att avgöras utan att den enskilde yttrat 
sig är det också lämpligt att använda delgivning.102 Sammanfattningsvis är det hur viktig 
handlingen eller meddelandet är för mottagaren som bör vara avgörande för om delgivning 
ska användas eller inte.103  
 
Det finns dock fall där den klagande inte kan delges eller det finns misstanke om att personen 
undanhåller sig delgivning för att förhala processen och klara sig undan en tvångs-
undersökning. I 17 § 4 p FL stadgas att ett ärende får avgöras utan att den klagande underrät-
tas om avgörandet inte kan uppskjutas. Ett sådant exempel är om det finns misstanke om att 
den klagande undanhåller sig delgivning.104 Förvaltningsrätter får emellertid inte tillämpa 
denna bestämmelse eftersom de inte ses som förvaltningsmyndigheter. De får endast nyttja 
FL vid handläggning av förvaltningsärenden, 1 kap. 1 § FL. Med det menas dock i praktiken 
rent administrativa ärenden såsom personalärenden.105 Någon bestämmelse som motsvarar 17 
§ 4 p FL står inte att finna i FPL.106 I det fall den enskilde inte kan delges ansökan är  
domstolen därför hänvisad till 10 § 1 st FPL och att det är möjligt att avgöra målet även om 
den enskilde inte inkommer med något svaromål. Likväl kan en parallell dras till ett  

                                                
100 Prop. 1971:30 s. 539. 
101 Von Essen m.fl., kommentar till 10 § FPL. 
102 Von Essen m.fl., kommentar till 47 § FPL. 
103 Prop. 1990/91:11 s. 14 ff. och s. 52 f. 
104 Ragnemalm, s. 98. 
105 Hellners m.fl., kommentar till 1 § FL. 
106 Von Essen m.fl., kommentar till 10 § FPL. 
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förarbetsuttalande avseende den äldre, nu upphävda, förvaltningslagen (1971:290). Där uttalas 
att ärenden där myndigheten är bunden av fatta beslut inom en bestämd tidsfrist kan tillåtas att 
underlåta kommunikation med den enskilde.107 Det förfaller inte otroligt att ett sådant  
resonemang kan appliceras även på förvaltningsprocessen rörande tvångsundersökning i 
SmittskL, där domstolen inom en vecka från den dag ansökan kom in till domstolen ska ta 
upp målet till avgörande.108 
 
Om motparten blir ålagd av förvaltningsrätten att underställa sig en tvångsundersökning gäller 
beslutet omedelbart om inte annat förordnats och smittskyddsläkaren kan då begära biträde av 
polismyndigheten för att genomföra tvångsundersökningen. 109  Det polismyndigheten i  
praktiken gör är att ombesörja hämtning av personen och transportera denne till  
provtagning.110  
 
Till skillnad mot 1988 års smittskyddslag finns ingen uttrycklig bestämmelse som reglerar 
överklagbarhet av ett beslut om tvångsundersökning i SmittskL.111 Att beslutet är möjligt att 
överklaga följer dock av att det numer är förvaltningsrätten som fattar beslut om tvångs-
undersökning. Enligt 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) ska beslut som givits av 
förvaltningsrätten överklagas till kammarrätten. Att det är möjligt att överklaga ett beslut som 
rör tvångsundersökning följer också av 8 kap. 2 § 1 p SmittskL där det framgår att det inte 
krävs något prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. 
 
Det är också viktigt att komma ihåg att en läkarundersökning med provtagning förutom att 
skydda den enskildes egen hälsa, också skyddar resten av samhällets hälsa. Den som är med-
veten om att hen bär på en smittsam sjukdom, men likväl utsätter andra för en smittrisk utan 
att informera omgivningen om den smittsamma sjukdom hen bär på, kan åläggas straffrätt-
sliga sanktioner. De bestämmelser som kan aktualiseras vid överföring av smitta finns i 3 kap. 
samt 13 kap. brottsbalken (1962:700). 3 kap. i brottsbalken rör om brott mot liv och hälsa och 
13 kap. brottsbalken rör om allmänfarliga brott. Vilken bestämmelse som aktualiseras beror 
på de särskilda omständigheterna i fallet t.ex. om motparten blev smittad eller inte, och vilket 
uppsåt gärningsmannen hade eller om hen handlade i oaktsamhet.112 

3.8 Sammanfattning 

Det har över tid skett stora förändringar inom smittskyddsområdet. Från 1900-talets början 
med flera lagar som var och en reglerade en särskild sjukdom, till dagens smittskyddslag där 
alla veneriska sjukdomar samregleras med andra smittsamma sjukdomar.  

Syftet med SmittskL är att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. SmittskL bygger 

                                                
107 Prop. 1971:30 s. 454. 
108 Se 8 kap 5 § SmittskL. 
109 Se 8 kap. 11 § SmittskL samt 8 kap. 12 § 1 p. SmittskL. 
110 Enligt skriftlig uppgift från smittskyddsläkaren i Region Örebro, Hans Fredlund, 2016-11-07.  
111 Jmf 52 § 1988 års smittskyddslag. 
112 Prop. 2003/04:30 s. 59.  
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på frivillighet, grundtanken är att varje medborgare själv ska ta ett ansvar för smittskyddet. 
Om en enskild misstänks bära på en smittsam sjukdom och inte frivilligt genomgår prov-
tagning och behandling finns möjligheten för smittskyddsläkaren att tillgripa tvångsåtgärder. 
De består av tvångsundersökning och tvångsisolering.  

Ansökan om tvångsundersökning lämnas till förvaltningsrätten. Det krävs att samtliga fyra 
rekvisit i 3 kap. 2 § SmittskL är uppfyllda för att tvångsundersökning ska få genomföras. 
Dessa rekvisit är att den enskilde med fog ska misstänkas bära på en allmänfarlig sjukdom, att 
hen motsätter sig en undersökning för att fastställa om smittsamhet föreligger, att det ska 
finns en påtaglig risk för att andra människor smittas och att det vid undersökningen inte får 
förekomma ingrepp som kan förorsaka annat än obetydliga men.  
 
Om smittskyddsläkaren ansöker om tvångsundersökning hos förvaltningsrätten, äger den som 
misstänks bära på smitta rätt att bli underrättad om ansökan. Kommunikationen med den  
enskilde får ske med delgivning enligt 47 § FPL. Avgörande bör vara hur viktig handlingen är 
för mottagaren. Delgivning är lämpligt att använda för att den enskilde ska ha möjlighet att 
tillvarata sina intressen men också i fall där saken kan komma att avgöras utan att den  
enskilde yttrat sig. Om den som misstänks bära på smitta inte kan nås med delgivning äger 
domstolen emellertid rätt att avgöra målet ändå, detta med stöd av 10 § 1 st FPL samt 8 kap 5 
§ SmittskL. 
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4. Tvångsundersökning i rättspraxis 

4.1 Inledning 

Förvaltningsrätterna i Sverige varje år fattar ett antal beslut om att en enskild som misstänks 
bära på smitta ska genomgå tvångsundersökning. I det följande avsnittet kommer några av 
dessa avgöranden att beskrivas med utgångspunkt i de rekvisit som är centrala i 3 kap 2 § 
SmittskL. 

4.2 ”Med fog misstänkas”  

Rekvisitet med fog misstänks bära på smitta innebär att konkreta omständigheter ska tala för 
att den enskilde varit i sådan kontakt med en smittad person eller annan smittkälla att en  
påtaglig risk för smitta har uppkommit.113 I många av de rättsfall som utgör material i denna 
uppsats nämns rekvisitet med fog kan misstänkas bära på smitta på något sätt, oftast i någon 
variant av följande formulering:  
 

Av utredningen framgår att A har anmälts som kontakt i en smittspårning i två fall. Mot 
bakgrund av detta finner förvaltningsrätten att A med fog kan misstänkas bära på den  
aktuella sjukdomen.114  

 
Det finns några fall där förvaltningsrätten till fullo baserat sitt beslut på vad som anges i  
lagtexten och vad smittskyddsläkaren yrkade. Ett sådant fall är fall 16 som avgjordes av Lin-
köpings förvaltningsrätt.115  

 
I fallet hade personen B anmälts som kontakt till två personer som båda hade  
diagnosticerats med samma allmänfarliga sjukdom. Smittskyddsläkaren uppgav att dessa 
två personer hade lämnat anmälningar till behandlande läkare den 23 mars respektive 8 
juni samma år. Vidare uppgav smittskyddsläkaren att hen både hade skickat två brev, som 
hämtats ut av respektive delgivits B, och försökt nå B per telefon med uppmaning att låta 
testa sig. Trots detta hade B inte sökt läkarvård och låtit sig undergå provtagning. Smitt-
skyddsläkaren angav i anmälan till domstolen att det mot denna bakgrund fanns konkreta 
omständigheter som talar för att B med fog kunde misstänkas bära på allmänfarlig  
sjukdom. Förvaltningsrätten konstaterade att de av smittskyddsläkaren åberopade om-
ständigheterna var sådana att det fanns förutsättningar att besluta om tvångsundersökning 
av B.  
 

Det kan antas att förvaltningsrätten i domskälen förutsatte att det var helt klart att de konkreta 
omständigheter var uppfyllda genom det faktum att A anmälts som kontakt till två personer 
som båda diagnosticerats med samma sjukdom och att anmälningarna gjorts inom ett kort 
tidsspann. Ett sådant resonemang saknas emellertid i domen.116 
 
                                                
113 Prop. 2003/04:30, s. 129. 
114 Denna formulering är citerad ur fall 6, men står också att finna i ex. fall 1, 3, 5, 7, 18, 20 och 21. 
115 Se liknande domskäl i fall 14 och 15.  
116 Se fall 14 och 15. Alla de tre avgörandena där förvaltningsrätten valt att helt gå på smittskyddsläkarens utlå-
tande utan att själva motivera domen, har avgivits av förvaltningsrätten i Linköping. 



 28 

I fall 4 som avgjordes vid Faluns förvaltningsrätt nämndes inte rekvisitet med fog misstänks 
bära på smitta alls.  
 

I fall 4 hade B anmälts som kontakt till två personer som diagnosticerats med samma all-
mänfarliga sjukdom. Smittskyddsläkaren hade sänt B två brev med uppmaning att un-
dergå provtagning, varav ett delgavs B med hjälp av polismyndigheten. Försök att nå B 
via telefon hade också gjorts flera gånger utan framgång. I det fallet uttalade förvaltnings-
rätten i domskälen att då B inte följt de skriftliga uppmaningarna att söka läkare för prov-
tagning måste hen antas motsätta sig undersökningen. Förvaltningsrätten uttalade vidare 
att det inte har kommit fram att risken att smittas är liten samt att det vid en individuell 
bedömning med utgångspunkt i omständigheterna kring B får anses finnas en påtaglig 
risk för att andra människor kan smittas. En provtagning kan endast orsaka ett obetydligt 
men för B.  

 
Någon anledning till varför rekvisitet inte tas upp av förvaltningsrätten i domen står inte att 
finna.  
 
Som tidigare nämnts krävs konkreta omständigheter som talar för att den enskilde med fog 
kan misstänkas bära på smitta. En sådan konkret omständighet är en inkommen anmälan från 
tredje man att en person blivit utsatt för smittorisk.117 Det förefaller därför naturligt att dra 
slutsatsen att ju fler anmälningar som inkommit om misstänkt smitta och ju kortare tid som 
förflutit mellan anmälningarna, desto större är risken att personen i fråga bär på smitta.  
 
Ett exempel rörande tiden som förflutit mellan anmälningarna är fall 12 som avgjordes vid 
Malmö förvaltningsrätt.  
 

C hade anmälts som kontakt till två personer som diagnosticerats med samma  
allmänfarliga sjukdom. Anmälningarna inkom den 7 oktober 2014 samt 18 mars 2015. I 
domskälen konstaterade förvaltningsrätten särskilt att tiden som förflutit mellan den 
första och den andra anmälan ska anses som relativt kort tid.118  
 

Detta fall kan jämföras med fall 13. 
 

I fall 13 hade D anmälts som kontakt till två personer som diagnosticerats med samma 
allmänfarliga sjukdom. Anmälningarna inkom 27 november 2013 samt 1 oktober 2015. 
Också i detta fall uttalade förvaltningsrätten att det dryga året som förflutit mellan första 
och andra anmälan ska ses som relativt kort tid.  
 

I fall 13 har det alltså gått nästan två år mellan anmälningarna, men likväl ses detta som kort 
tid av förvaltningsrätten. Det hade varit intressant om domstolen hade diskuterat närmre vad 
som kan definieras som kort tid. Det framgår inte heller vilken sjukdom som den enskilde 

                                                
117 Prop. 2003/04:30, s. 129. 
118 Tiden som förflutit mellan anmälningarna nämns också i flera andra fall, alla dessa fall avgjordes vid Malmös 
förvaltningsrätt. Se även fall 8, 9, 10 och 11.  
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misstänks bära på, vilket gör att heller inte går att undersöka om den praxis kring klamydia 
och gonorré som utvecklats hos smittskyddsläkarna följs eller inte.  
 
Antalet personer som vid smittspårning uppgett den enskilde som kontakt varierar av  
förklarliga skäl mellan de studerade rättsfallen. Vad som är gemensamt för majoriteten av 
avgörandena är att personen som var föremål för fråga om tvångsundersökning hade anmälts 
som kontakt av minst två personer som diagnosticerats med allmänfarlig sjukdom. I två fall 
av de totalt 23 som undersökts119 är antalet personer som anmält den som misstänks bära på 
smitta färre än två. I dessa två fall hade den enskilde anmälts som kontakt till en person som 
diagnosticerats med allmänfarlig sjukdom. Inte i något av de två fallen konstaterades vilken 
allmänfarlig sjukdom det rörde sig om. Detta är särskilt intressant ur ett rättssäkerhetsperspek-
tiv eftersom tanken är att alla smittskyddsläkare ska arbeta på ett liknande sätt. Enligt praxis 
hos smittskyddsläkarna räcker det inte att den enskilde anmälts som kontakt en gång.120 Det 
tycks således vara så att smittskyddsläkarna arbetar på olika sätt och det är en individuell  
bedömning från deras sida som avgör om en ansökan om tvångsundersökning ska göras eller 
inte vid första anmälan om misstänkt smitta.  

4.3 ”Motsätta sig en undersökning”  

Rekvisitet motsätta sig en undersökning innebär att den som misstänks bära på smitta inte 
frivilligt låtit sig undergå läkarundersökning. Gemensamt för alla studerade rättsfall är att 
samtliga personer som misstänks bära på smitta har blivit kontaktade av smittskyddsläkaren 
och uppmanade att låta sig undergå provtagning. De vanligaste förekommande kontaktvägar 
som nyttjats av smittskyddsläkaren i försök att få den som misstänks bära på smitta att  
uppsöka läkare består av brev och samtal. I samtliga fall skickades först ett brev med post och 
om ingen provtagning då skedde skickades ytterligare ett eller flera brev rekommenderat.121 
Det förekommer också att brev överlämnats av polis eller delgivningsman för att säkerställa 
att den enskilde fått information om den misstänkta smittan, att den enskilde på grund av 
misstänkt smitta ska ta kontakt med vården för provtagning samt att det finns en möjlighet för 
smittskyddsläkaren att ansöka om tvångsundersökning hos förvaltningsrätten om provtagning 
inte sker utan dröjsmål.122 Gemensamt för de fall där delgivning genomförts med hjälp av 
polis eller delgivningsman är att smittskyddsläkaren vid andra kontaktförsök inte fått någon 
indikation om att den enskilde tagit del av de brev som skickats.  

Fall 3 som avgjordes vid Uppsala förvaltningsrätt hade den mest utförliga motiveringen till 
varför rekvisitet motsätta sig en undersökning ansågs uppfyllt.  

I fallet hade E anmälts som kontakt till tre personer som samtliga diagnosticerats med 
samma allmänfarliga sjukdom. Den första anmälan inkom 2007 och den senaste 2015. 
Totalt fanns fem ärenden avseende E hos smittskyddsenheten, men fyra hade inte kunnat 
fullföljas p.g.a. att E inte medverkat till smittspårning och undersökning. I det senaste 

                                                
119 Fall 17 och 19 som bägge avgjordes vid Stockholms förvaltningsrätt. 
120 Enligt skriftlig uppgift från smittskyddsläkaren i Region Örebro, Hans Fredlund, 2016-11-07. 
121 I t.ex. fall 9, 10, 11 och 12 skickades brev rekommenderat.  
122 Delgivning med hjälp av polis eller delgivningsman förekommer bl.a. i fall 3, 4, 5, 6, 15 och 17. 
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ärendet hade två brev skickats till E varav ett rekommenderat som inte hämtats ut. Med 
hjälp av polismyndigheten har E delgivits information om att söka läkare för provtagning 
samt möjligheten för smittskyddsläkaren att besluta om tvångsundersökning. Smitt-
skyddsläkaren hade sedan försökt nå E över telefon två gånger utan resultat. I domskälen 
uppgav förvaltningsrätten att det med bakgrund av att E under flera års tid inte har följt 
upprepade uppmaningar att genomgå provtagning fick anses fastställt att E motsatte sig 
den undersökning som krävdes för att konstatera om smittsamhet förelåg.  

I alla de andra fallen nämns rekvisitet. Innebörden tycks vara att den enskilde får antas mot-
sätta sig provtagning eftersom hen på olika sätt blivit uppmanad av smittskyddsläkaren att 
undergå undersökning, men ändå inte frivilligt medverkat.123 

4.4 ”Påtaglig risk för att andra människor smittas”  

Enligt förarbetsuttalanden till SmittskL ska en individuell bedömning göras vid fastställandet 
om det finns en påtaglig risk att den som misstänks bära på smitta kan föra smittan vidare. 
Risken för att andra kan smittas får inte vara obefintlig.124 I några av de fall som utgör  
material i uppsatsen konstaterade förvaltningsrätten i domskälen att en individuell bedömning 
ska göras och att det ska finnas anledning att tro att den som misstänks bära på smitta kommer 
att föra smittan vidare.125 
 

I fall 5 hade F anmälts som kontakt av två personer som diagnosticerats med samma all-
mänfarliga sjukdom. Smittskyddsläkaren hade skickat två brev till F, samt med polis-
myndighetens hjälp delgivit F en uppmaning att låta sig undergå läkarundersökning. Där-
efter hade smittskyddsläkaren haft telefonkontakt med F och uppmanat hen att söka 
läkarvård. Trots detta hade F inte uppsökt vården. Med anledning av de två anmälningar-
na och det faktum att hen inte följt uppmaningarna att genomgå provtagning, gjorde för-
valtningsrätten bedömningen att det fanns en påtaglig risk för att F skulle komma att föra 
smittan vidare. 

 
I fall 4 hade B anmälts som kontakt till två personer som diagnosticerats med samma all-
mänfarliga sjukdom. Smittskyddsläkaren hade sänt B två brev med uppmaning att un-
dergå provtagning, varav ett delgavs B med hjälp av polismyndigheten. Försök att nå B 
via telefon hade också gjorts flera gånger utan framgång. I det fallet uttalade förvaltnings-
rätten i domskälen att det vid en individuell bedömning med utgångspunkterna i omstän-
digheterna kring B får anses finnas en påtaglig risk för att andra människor kan smittas 
samt att det inte har framkommit att risken för att andra smittas är liten.  

 
Här uttalar förvaltningsrätten således att det inte framkommit att risken för vidare smittsprid-
ning är liten istället för att utgå från att det krävs en påtaglig risk.  
 

                                                
123 Se ex. fall 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17 och 18.  
124 Prop. 2003/04:30, s. 129. 
125 Fall 5, 6 och 7 som alla avgjordes vid Faluns förvaltningsrätt. 
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4.5 ”Obetydligt men” 

Med rekvisitet menas att ingrepp som kan riskera den enskildes hälsa eller orsaka annat än 
obetydliga men inte får genomföras. Mindre ingrepp såsom provtagning från ex. saliv, urin 
eller blod får tålas av den enskilde.126 I några rättsfall behandlas rekvisitet obetydligt men på 
så sätt att smittskyddsläkaren i sin ansökan till förvaltningsrätten nämner vilka åtgärder som 
krävs för att fastställa om smitta föreligger hos den enskilde.  

Så är fallet i exempelvis fall 23 som avgjordes vid Stockholms förvaltningsrätt, där G 
hade anmälts som kontakt till en person som diagnosticerats med två allmänfarliga sjuk-
domar. I anmälan sade smittskyddsläkaren att provtagning för dessa sjukdomar sker  
genom urinprov och blodprov. Förvaltningsrätten hade sedan i domskälen fastställt att 
dessa prov inte kan anses medföra något ingrepp som kan förorsaka annat än obetydligt 
men för den enskilde.127  

 
I andra fall nämns inte vilken typ av provtagning som krävs, utan såväl smittskyddsläkaren i 
ansökan som förvaltningsrätten i domskälen har stannat vid att konstatera att provtagning i det 
aktuella fallet förorsakar endast obetydligt men.  
 

Ett sådant fall är nr 22 där H anmälts som kontakt av två personer där den ena  
diagnosticerats med en allmänfarlig sjukdom och den andra med två allmänfarliga sjuk-
domar. I fallet nämns inte vilka sjukdomar det rör sig om, vilket skulle skapat en  
möjlighet att dra sig till slutsatsen vilken typ av åtgärder som skulle krävts för att  
fastställa om smitta finns. Inte heller tar smittskyddsläkaren upp i sin ansökan mer  
specifikt vilken typ av provtagning som krävs för att fastställa om H bär på smitta.128  

 
Slutligen finns det också ett antal fall där det i anmälan från smittskyddsläkaren inte nämns 
något alls om varken vilken eller vilka allmänfarliga sjukdomar det är fråga om eller vilken 
provtagning som krävs för att fastställa om smitta finns. Endast i förvaltningsrättens domskäl 
nämndes kort att undersökningen inte kan anses medföra något ingrepp som kan förorsaka 
annat än obetydliga men.129  

4.6 Frågan om utebliven delgivning 

I de fall som behandlas i denna uppsats konstaterar samtliga förvaltningsrätter att försök har 
skett att delge den som misstänks bära på smitta ansökningen om tvångsundersökning. I 
många av fallen har delgivning gjorts men motparten har inte avlagt något svaromål130, varpå 
målet har handlagts av förvaltningsrätten. I några fall har delgivning emellertid misslyckats 
men något resonemang kring detta görs inte av förvaltningsrätten. 131 I endast ett fall nämner 
domstolen utebliven delgivning:  
 
                                                
126 Prop. 2003/04:30, s. 219. 
127 Liknande domskäl står att finna i fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16 och 21. 
128 Se även fall 8, 10, 11, 12, 13 och 14.  
129 Fall 9, 17, 18, 19 och 20.  
130 Se t.ex. fall 3, 12, 18, 19, 20 och 22. 
131 Se fall 8, 9, 11 och 15. 
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I fall 15 hade förvaltningsrätten inte lyckats delge den som misstänktes bära på smitta 
handlingarna i målet. I domskälen konstaterade förvaltningsrätten att det finns skäl att 
anta att hen underhåller sig delgivning och att brist på formlig delgivning därför inte  
utgör ett hinder för att pröva ansökan.  
 

Med tanke på att konsekvenserna av utebliven delgivning i mål rörande förvaltningsprocess 
inte är lätta att läsa ut ens för någon som studerat juridik, förfaller det något underligt att  
domstolen i många fall inte för ens ett kortare resonemang om varför utebliven delgivning 
inte är ett hinder för fortsatt handläggning av målet.  

4.7 Sammanfattning 

Vad som kan konstateras efter att ha läst samtliga rättsfall som utgör material i uppsatsen, är 
att domskälen i många fall är lika varandra. För att generalisera så är domskälen i majoriteten 
av fallen fåordiga, det är en övervägande majoritet av avgöranden där de centrala rekvisiten 
endast nämns men inte diskuteras närmre. Vidare har förvaltningsrätterna en tendens att an-
vända samma formuleringar i avgöranden, trots att de sakliga omständigheterna är olika. Det 
finns också några fall där centrala rekvisit helt utelämnats från domskälen. Det kan således 
konstateras att det finns brister i domskälen som förtjänar en närmare analys. 
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5. Sammanfattande analys och avslutande kommentarer 

5.1 Inledning 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera den rättsliga regleringen rörande tvångs-
undersökningar i SmittskL samt att analysera förvaltningsrätters tolkning och tillämpning av 
bestämmelsen om tvångsundersökning ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Till stor del har detta 
syfte uppnåtts löpande i uppsatsen, men likväl kommer detta kapitel att innehålla svar på 
några av frågeställningarna som ännu inte besvarats, såväl som några egna reflektioner om 
smittskyddsområdet som helhet. Kapitlet avslutas med en kortare sammanfattning för att 
knyta ihop uppsatsen.  

5.2 Svar på frågeställningarna 

5.2.1 Brister i domskälen?  

De knapphändiga domskälen i rättsfallen kan vara ett resultat av den begränsade tid som  
förvaltningsrätten har att komma med ett beslut. Det kan också handla om okunskap om 
smittskyddsområdet. Med okunskap avses att det trots allt är relativt ovanligt även i de större 
städerna att en ansökan om tvångsundersökning inkommer, vilket skulle kunna leda till att 
domstolen då väljer att till mycket stor del lita till smittskyddsläkarens motivering utan att 
själva diskutera saken. Om smittskyddsläkarna gör subjektiva bedömningar leder det till att 
den enhetliga praxis lagstiftaren vill uppnå med ett domstolsförfarande är i fara. En annan 
förklaring skulle kunna vara att domstolen anser ärenden som rör smittskydd vara så känsliga 
för personen ärendet rör att de med avsikt fattar sig kort i domskälen.  
 
Det förekommer att domstolen helt utelämnar centrala rekvisit och även när samtliga rekvisit 
nämns diskuteras de i mycket begränsad utsträckning vilket lämnar ett stort tolknings-
utrymme till den som läser avgörandet. Det finns också en tendens från förvaltningsrätternas 
sida att använda samma formuleringar i avgöranden trots att omständigheterna i fallen skiljer 
sig åt. Detta skapar en känsla av att domskälen kopieras mellan fallen och att det inte görs 
någon individuell bedömning av den enskilde och de omständigheter som ligger för handen. 
Nog för att lika fall ska bedömas lika och förutsebarheten i avgöranden måste vara uppfylld, 
men eftersom de rättsfall som studerats i denna uppsats är baserade på olika omständigheter är 
det rimligt att föreställa sig att förvaltningsrätten också ska lägga vikt vid detta.  

5.2.1.1 Utelämnande av centrala rekvisit 

I ett fall (nr 4) utelämnar förvaltningsrätten helt rekvisitet med fog misstänkas bära på smitta 
som är ett av de fyra centrala rekvisiten som måste vara uppfyllda för att domstolen ska få 
fatta beslut om tvångsundersökning. Domstolen diskuterar att den enskilde (B) har anmälts 
som kontakt av två personer med diagnosticerad allmänfarlig sjukdom och avser troligen med 
detta att rekvisitet med fog misstänkas bära på smitta är uppfyllt. Detta är emellertid endast 
spekulationer eftersom domstolen inte ger någon motivering till varför rekvisitet inte  
behandlas. 
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Ett annat rekvisit som förtjänar att nämnas är obetydligt men. Det finns flera rättsfall där 
domstolen inte konstaterar vilken typ av provtagning som krävs för att fastställa om den som 
misstänks bära på smitta, faktiskt bär på smitta. Ett utelämnande av såväl denna information 
som information om vilken smittsam sjukdom ärendet rör gör det omöjligt för en utomstående 
att sluta sig till att rekvisitet är uppfyllt. Hur vet den som läser avgörandet att en provtagning 
inte medför mer än obetydliga men om inte domstolen uttalar detta? En förklaring till varför 
domstolen inte konstaterar vilken typ av provtagning som krävs skulle kunna vara att det rör 
sig om en vanlig typ av provtagning, t.ex. urinprov eller blodprov, och domstolen anser det 
underförstått att en sådan provtagning inte kan medföra annat än obetydliga men. Ett sådant 
resonemang är emellertid endast rättfärdigat om det nämns vilken sjukdom som det är fråga 
om. Förvaltningsrätten bör vara medveten om vilken smittsam sjukdom det är fråga om och 
vet därför att en provtagning inte orsakar mer än obetydliga men. Att utelämna denna  
information från domskälen förefaller inte vara rättssäkert, särskilt inte när domstolar i andra 
avgöranden har inkluderat informationen. För en läsare som inte har kunskap om vilken  
sjukdom som avses är det omöjligt att veta vilken typ av provtagning som krävs för att  
säkerställa om den enskilde bär på smitta eller inte.  

5.2.1.2 Övriga synpunkter 

I några fall har domstolen uttalat att det gått kort tid mellan anmälningarna, så som i fall 12 
där det gått fem månader mellan de bägge anmälningarna. Vad som är kort tid definieras 
emellertid aldrig och med tanke på att någon beskrivning av vad som ska anses vara kort tid 
inte står att finna i varken förarbeten eller doktrin är det svårt att veta vad som ligger till grund 
för tolkningen. Det hade således varit önskvärt med en diskussion om begreppets innebörd för 
att skapa en förståelse för vad som inte kan anses vara kort tid. Detta hade varit särskilt  
intressant eftersom det i ett annat rättsfall, fall 13, uttalades av förvaltningsrätten att också när 
det gått 17 månader mellan anmälningarna så ska detta anses vara relativt kort tid.  
 
Vidare kan det diskuteras om innebörden av begreppet relativt kort tid har att göra med vilken 
allmänfarlig sjukdom som är aktuell. Det är inte omöjligt att så är fallet, att allmänfarliga 
sjukdomar som är ovanliga eller anses kunna få mer långtgående konsekvenser torde omfattas 
av striktare krav. Med striktare krav avses att också när det förflutit lång tid mellan  
anmälningarna så ska detta ses som relativt kort tid. Att vad som är kort tid s.a.s. ska ses i 
ljuset av de omkringliggande omständigheterna. Återigen blir det dock något av en spekulat-
ion eftersom domstolen inte för någon diskussion kring begreppets innebörd.  

5.2.2 Kan rättsfallen i uppsatsen anses rättssäkra?  

5.2.2.1 Legalitetsprincipen 

Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv kan inledningsvis sägas att den bestämmelse som ska 
ligga till grund för beslutet måste anses uppfylld av domstolen. Med detta avses att beroende 
på hur bestämmelsen är konstruerad ska antingen ett, flera eller alla de rekvisit som finns i 
bestämmelsen vara uppfyllda. I fall som rör tvångsundersökning med stöd av SmittskL inne-
bär detta alltså att de fyra rekvisit som finns ska vara uppfyllda och därmed också nämnas av 
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förvaltningsrätten. Detta i enlighet med legalitetsprincipen, att den offentliga makten ska  
utövas under lagarna.  
 
Som nämnts ovan finns det några fall där domstolen inte tagit upp vissa rekvisit. Läser man 
domskälen i dessa avgöranden är således inte alla fyra rekvisit uppfyllda. Att inte diskutera 
samtliga rekvisit i den bestämmelse som är central för om ansökan kan bifallas eller inte 
skapar en osäkerhet. Som läsare ställer man sig frågan om det inte finns stöd i lag för beslutet 
eller om förvaltningsrätten bara har varit slarvig. Det senare är troligen svaret på frågan, det 
skulle vara mycket förvånande och uppseendeväckande om förvaltningsrätten aktivt väljer att 
inte ta upp rekvisitet till diskussion för att de t.ex. inte tror att rekvisitet är uppfyllt. Slarvighet 
eller inte så är det likväl inte acceptabelt att utelämna rekvisit i domskäl. Den främsta anled-
ningen till detta är att det minskar förutsebarheten för den enskilde. Vidare kan utelämnande 
av rekvisit diskuteras ur ljuset av den enskildes integritet. Eftersom en tvångsundersökning 
inskränker i en enskilds privata sfär torde det vara särskilt viktigt att alla rekvisit faktiskt är 
uppfyllda och nämns av domstolen.  

5.2.2.2 Likhetsprincipen 

Enligt praxis hos smittskyddsläkarna räcker det inte med att en person blivit anmäld som  
kontakt av en person som blivit diagnosticerad med en smittsam sjukdom för att kravet på 
påtaglig risk som uppställs i 3 kap 2 § SmittskL ska anses vara uppfyllt. Det krävs att minst 
två personer lämnat in anmälan avseende samma person för att tvångsundersökning ska kunna 
aktualiseras. Det finns likväl några smittskyddsläkare som åsidosätter detta och ansöker om 
tvångsundersökning trots att den som misstänks bära på smitta bara anmälts som kontakt av 
en person. Hur detta kommer sig går endast att spekulera i eftersom domstolarna i domskälen 
utelämnat vilken sjukdom det rör sig om. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att 
det i dessa fall rör sig om en ovanligare sjukdom som smittskyddsläkaren anser vara mer 
skyddsvärd. Ett sådant agerande går dock emot själva tanken med att flytta beslutet om 
tvångsundersökning från smittskyddsläkaren till förvaltningsrätten, d.v.s. att öka  
rättssäkerheten och att bedömningen blir mer enhetlig. Det förefaller underligt om smitt-
skyddsläkarna trots detta gör egna tolkningar och i förlängningen orsakar att det blir olika 
bedömningar. Ett sådant förfarande leder också till att det spelar roll vilken del av Sverige 
man bor i. I ett landsting kan en anmälan således läggas ner efter tolv månader om personen 
ifråga inte dyker upp för läkarundersökning, medan smittskyddsläkaren i ett annat landsting i 
samma situation istället lämnar in en ansökan till förvaltningsrätten om tvångsundersökning. 
Vidare kan man diskutera detta ur ljuset av likhetsprincipen. Om fall där de sakliga  
omständigheterna är lika, likväl kan få olika utfall beroende på var i landet man bor är kravet 
på rättssäkerhet knappas uppfyllt.  

5.2.2.3 Principen om rättsskydd 

Enligt principen om rättsskydd har varje människa rätt att föra sin talan men ska också få till-
gång till det som krävs för att möjliggöra detta. Även detta utgör en viktig del av rätts-
säkerheten, kanske framförallt för de som inte har möjlighet att föra sin egen talan. En  
tolkning av principen om rättsskydd är att varje människa har rätt till ett rättsligt ombud, om 
man anser sig ha behov av ett sådant. Inte i något av rättsfallen som utgör material i denna 
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uppsats nämns det. Den troliga förklaringen till det är att ingen av de tilltalade hade något 
rättsligt ombud. Förhoppningsvis beror detta på att den tilltalade inte anser sig vara i behov av 
ett ombud. En förklaring till varför den tilltalades avsaknad av rättsligt ombud inte nämns 
skulle kunna vara att det på grund av den skriftliga handläggningen är ovanligare med ett  
ombud i förvaltningsrättsliga mål än i straffrättsliga mål, och att det s.a.s. är mer regel än  
undantag att den tilltalade inte har något rättsligt ombud. Om någon av de tilltalade i  
rättsfallen hade haft ett ombud hade det kanske nämnts särskilt. 

5.2.2.4 Principen om överprövning 

I och med att beslutet om tvångsundersökning flyttades från smittskyddsläkaren till  
förvaltningsrätten vid införandet av SmittskL, skapades också en möjlighet att överklaga  
beslutet till kammarrätt. Detta är helt överensstämmande med principen om överprövning. 
Man kan ställa sig frågan om möjligheten till överklagande egentligen fyller någon funktion. 
Med utgångspunkt i att inte något av de rättsfall som utgör material i denna uppsats  
överklagats till kammarrätten, skulle det vara enkelt att dra sig till slutsatsen att funktionen att 
överklaga beslut inte fyller någon funktion eftersom ingen valt att nyttja den. Det är  
emellertid mycket viktigt att komma ihåg att även om ingen överklagat de beslut som utgör 
material i denna uppsats, så måste möjligheten till överklagande likväl erbjudas för att säkra 
rättssäkerheten för den  
enskilde. Vidare får man förutsätta att de tre veckor som den ärendet rör har på sig att över-
klaga beslutet innan det verkställs måste anses vara fullt tillräckligt lång tid för den enskilde. 
 
I inledningen konstaterades att inte i något av de rättsfall som utgör material i denna uppsats, 
har den enskilde som blivit ålagd av förvaltningsrätten att undergå tvångsundersökning över-
klagat beslutet. Det är onekligen intressant att diskutera vad bakgrunden är till detta. En  
förklaring skulle kunna vara att den enskilde inser att det inte är värt att försöka kämpa emot 
en provtagning längre, och att det är enklare att bara låta sig undergå läkarundersökning och 
provtagning. Det är också möjligt att den enskilde helt enkelt inte bryr sig. Man har låtit bli att 
undergå provtagning för att man anser det inte spela någon roll huruvida en provtagning görs 
eller inte, och den enklaste utvägen då var att inte undergå provtagning. Det kan också vara så 
att den enskilde har negativa erfarenheter av det svenska rättsväsendet och därför inte ser att 
ett överklagande skulle göra någon skillnad. Om det är någon av dessa anledningar som  
föranleder att beslutet inte överklagas, eller någon helt annan anledning ska jag låta vara 
osagt. Hur som helst är det synd att det inte fanns något överklagande att studera, det hade 
varit högst intressant att få veta hur kammarrätten hade resonerat.  

5.3 Egna reflektioner 

5.3.1 Praxis hos smittskyddsläkarna och hälso- och sjukvården 

Rörande smittskyddet som område finns det en aspekt som är särskilt intressant. Det är att 
smittskyddet som rättsområde är svåråtkomligt. Det finns ingen doktrin alls författad, bara en 
sådan sak väcker intresse. Hur kommer det sig? SmittskL tillkom för tolv år sedan och tanken 
på att ingen rättsvetare tagit ett helhetsgrepp på ett så pass viktigt område är nästan otrolig. 
Tyvärr ligger den troliga förklaringen i att det ligger mycket jobb bakom att skapa en  
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förståelse för området, då mycket information och kunskap finns hos smittskyddsläkarna. 
Området blir tyvärr inte mer lättillgängligt av att domskälen i de avgöranden som finns är så 
knapphändiga.  
 
Vid en studie av rättsfallen och SmittskL uppkommer känslan av att rättsområdet omgärdas 
av mycket praxis. Det är många delar, och kanske framförallt tolkningar av bestämmelser, 
som inte nämns i förarbeten och eftersom det heller inte finns någon doktrin författad är det 
bara praxis hos smittskyddsläkarna som kan besvara vissa frågeställningar. Det gör att områ-
det i sin helhet är svårtillgänglig för de utanför vården. Man kan ställa sig frågan hur det 
kommer sig att fallet är så. I mångt och mycket arbetar hälso- och sjukvården i allmänhet  
utifrån intern praxis som inte är tillgänglig för utomstående vilket skulle kunna tjäna som en 
förklaring, men det går likväl att ställa sig frågan hur rättssäkert det är med ett sådant  
förfarande.  

5.3.2 Brist på formlig delgivning 

Att förvaltningsrätten kan gå vidare med ett ärende rörande tvångsundersökning av en enskild 
som inte blivit delgiven ansökningshandlingarna är fullt rimligt. Med tanke på hur pass viktigt 
smittskyddet är för samhället är det inte rimligt att lägga ner målet bara för att den som  
misstänks bära på smitta inte kan delges ansökningshandlingarna. Vidare har ju smitt-
skyddsläkaren tidigare försökt nå den enskilde flera gånger och på olika sätt, och därigenom 
informera hen om att det finns möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om tvångs-
undersökning.  
 
Av de totalt fyra rättsfall där den enskilde inte har kunnat delges handlingarna i målet, är det 
bara ett där förvaltningsrätten särskilt påtalar att formlig delgivning inte har kunnat  
genomföras men att det finns skäl att anta att den enskilde med flit undanhåller sig delgivning 
och den uteblivna delgivningen inte utgör hinder för fortsatt prövning av ansökan. Den enda 
förklaringen till varför så är fallet är att tre av avgöranden härrör sig från samma domstol, 
medan det fjärde där det beskrivs varför bristen på delgivning inte utgör ett hinder för hand-
läggning härrör sig från en annan förvaltningsrätt. Det torde således vara så att det har med 
tradition inom de enskilda förvaltningsrätterna att göra. Det kan också diskuteras ur ett rätts-
säkerhetsperspektiv att förvaltningsrätterna inte konstaterar i samtliga fall att den enskilde nog 
undanhåller sig en delgivning. Att inte nämna i domskälen att utebliven delgivning inte utgör 
ett hinder för målets fortsatta handläggning kan minska förutsebarheten för mål som rör 
tvångsundersökning med stöd av SmittskL.    

5.4 Avslutning 

Min slutsats i denna uppsats är att den brist som kan ses i de rättsfall som studerats,  
framförallt rör formen på domskälen. Med detta menar jag att domskälen till sitt utförande är 
snålt formulerade. Ofta bara ett kort stycke där det sägs att samtliga rekvisit är uppfyllda med 
grund i de omständigheter som smittskyddsläkaren framlagt. Utvecklandet av praxis sker 
istället internt hos smittskyddsläkarna, och denna information är svåråtkomlig för alla som 
står utanför hälso- och sjukvården. 
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Vidare finns det några fall där ett av rekvisiten inte ens nämns i domskälen. Jag föreställer 
mig att knapphändiga domskäl och avsaknad av rekvisit i domskäl inte är ovanligt från  
domstolarnas sida. Att utelämna centrala rekvisit vid ett mål som rör tvångsåtgärder mot en 
enskild kan inte sägas vara annat än rättsosäkert.  
 
En aspekt rörande smittskyddet i stort som behöver ses över, är enhetligheten från smitt-
skyddsläkarnas sida. Att smittskyddsläkarna gör olika bedömningar i frågan om när en  
ansökan om tvångsundersökning ska göras är på sätt och vis förståeligt, men när man sätter 
det i kontext förefaller det inte vara rättssäkert. Resultatet av ett sådant förfarande är att vid 
första misstanken om smitta, beroende på var i landet du bor, så ansöker smittskyddsläkaren 
antingen om tvångsundersökning eller så läggs ärendet ner.  
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