
Sammanfattning 
 

Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka och analysera förutsättningarna för 

muntlig förhandling genom ljud- och bildöverföring i mål enligt LPT och LRV. Med 

utgångspunkt i en rättsvetenskaplig metod, kompletterad med empirisk metod i form av 

intervjuer, har uppsatsen belyst och analyserat fördelar och nackdelar med en muntlig 

förhandling i denna form samt diskuterat dess legalitet och förenlighet med EKMR.  

Förhandlingarna som genomförs vid Sveriges domstolar är i dagsläget en kostsam historia. I 

mål enligt LPT och LRV tvingas rätten många gånger att färdas långa sträckor till 

sjukvårdsinrättningar för att hålla förhandling. Det beror på stadgandet i 37 § LPT, av vilket 

följer att förhandling ska hållas på sjukvårdsinrättningen om inte särskilda skäl talar för något 

annat. Det är inte klarlagt var en förhandling ska anses äga rum när den hålls genom ljud- och 

bildöverföring varför det är oklart om förfarandet har stöd i lag eller inte.  

Förfarandet med muntlig förhandling genom ljud- och bildöverföring är förenat med såväl 

fördelar som nackdelar som måste vägas mot varandra, varav rättssäkerhetsaspekten och 

kostnads- och effektivitetsaspekten är två framträdande sådana. Även om rätten vid en 

förhandling genom ljud- och bildöverföring inte träffar patienten personligen förefaller den ha 

möjlighet att ta del av samma information och få samma möjligheter till en fullgod 

bedömning som vid en förhandling på sjukvårdsinrättningen. Resorna till olika 

förhandlingsorter är krävande ur såväl ett tids- som kostnadsperspektiv. Om antalet resor 

reducerades skulle mycket tid kunna sparas, domstolarnas arbete effektiviseras och monetära 

medel nyttjas på ett mer effektivt sätt. Vidare är det nödvändigt att beakta att Sveriges 

domstolar måste vara kostnadseffektiva.  

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och i stället för att låta domstolarnas utveckling 

hindras av en föreställning om teknikens svårigheter bör dess vinningar nyttjas i större 

utsträckning till medborgarnas och samhällsnyttans fördel emedan de tekniska problem som 

finns får lösas efter hand. 

Uppsatsen har sålunda resulterat i slutsatsen att förhandling i mål enligt LPT och LRV enligt 

huvudregeln bör hållas genom ljud- och bildöverföring. Undantag från huvudregeln bör 

emellertid finnas, och rätten alltjämt färdas till sjukvårdsinrättningen, om en förhandling 

genom ljud- och bildöverföring enligt chefsöverläkarens bedömning vore olämplig med 

hänsyn till patientens hälsotillstånd.   

 


